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Häftiga nyheter
på båtmässan
Sidorna 14–17

Positivt
om Bores
nya ägare
Det är bra att Bore får ett renodlat rederi som ägare. Det säger de experter som Sjöliv talat
med i samband med att det finska rederiet säljs till holländska
Spliethoff. Alla som vi pratat
med tror även att kontoret i
Mariehamn blir kvar.
– Som jag ser det är det positivt att det finns en vilja att investera i finska företag och att
verksamheten fortsätter, säger
Olof Widén, vd för rederierna i
Finland. Sidorna 4–5

Fartyg för VasaUmeå klår Grace
Peter Nikula
och Maria Malmberg Nikulas aluminiumbåtar är populära.
Snart hoppas man kunna
dra igång produktion
även på Åland.
Foto: Fredrik Rosenqvist

Ålänningarna som erövrar
den svenska båtmarknaden
Det är tuffa tider för många som tillverkar fritidsbåtar, men inte för Alukin. Peter och Maria Nikulas aluminiumbåtar är hett eftertraktade på den
svenska östkusten.

Några begagnade Alukinbåtar finns
inte till salu och väntetiden på att få
en ny är nu uppe i nästan ett år. För
att möta efterfrågan och kunna satsa
på export inleder det Norrtäljebase-

rade företaget i höst produktion på
Åland.
– Det här är framtiden, aluminiumbåtarna kommer att ta över, säger Peter Nikula. Sidorna 6–7

Subsea hoppas på miljonprojekt

Vinterförvaring en växande bransch

I februari köpte Henry Höglund och hans Subsea Åland
Grisslan.
Hittills har han inte velat berätta vad som var tanken med

Många har sett de fantastiska
vrålåk som kantar Stockholms
stränder under sommarhalvåret. Det som inte lika många
känner till är att många av

köpet, men till Sjöliv säger han
att den är en pusselbit i ett
mångmiljonprojekt i Stockholm han hoppas få.
Sidorna 12–13

Ponape får vind i seglen
på vita duken Sidorna 20–21

Få ålänningar utbildar
sig till sjökapten Sidan 10

dessa dyrgripar förvaras på
Åland under vintern. Vi hälsade på hos Ab Sveden i Hammarland.
Sidorna 8–9

Skatt på fritidsbåtar
tidigast 2018
Sidan 7

Nytt hopp om att gamla Birka Princess bärgas

Sidan 18

Ett fartyg som blir både modernare och mer miljövänligt
än Viking Grace planeras för
rutten Vasa-Umeå.
Det ska också drivas av flytande gas men motorerna
kopplas ihop i en hybridlösning till elektriska batterier.
Isklassen blir den högsta
tänkbara för att garantera trafik året runt.
För finansieringen av fartyget har EU-medel sökts ur
Fonden för ett sammanlänkat
Europa. Sidan 9

Leifs far var med vid
Sallys minsprängning
Den 11 maj
1940 seglar ss
Sally utanför
Helsingör vid
sidan av farleden för att undvika minor. Andra världskriget
rasar i Europa
och den finska
flaggan vajar i aktern för att
ubåtarna ska se fartygets nationalitet.
Ombord finns förste styrman
Helge Johansson och kapten
Harald Lindfors. De skulle aldrig ha stått på bryggan klockan
05.00 på morgonen om det inte
fanns en speciell anledning.
Då smäller det. Sidorna 22–23

”Framtiden ser ljus
ut för vår broder från
Gotland samtidigt
som våra rederier,
Lundqvistens undantaget, kämpar med
att få näsan över vattenytan trots taxfree,
låga bunkerpriser och
stark krona.”
ur Johan Dahlmans krönika
Sidan 2
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» Krönika

Sjöfart – inget för
den med byxångest
Sjöfart är en ständig böljegång där vågtoppar och dalar kan vara nog
så branta. Det gäller att vara beredd och kunna utnyttja topparna
och stark nog att överleva dalarna. Att köpa på toppen och sälja på
botten är en säker väg till totalhaveri.
Man kan inte annat än förundras över att så många vankelmodiga ger sig in i leken. Köper när sjöfartskonjunkturen är stark och
fartygspriserna på topp för att sedan när byxorna inte längre håller i
panik sälja ut tonnaget. Slutresultatet brukar sedan inte vänta länge
på sig.
Men tiden är förlåtande och snart
har vi glömt alla de som misslyckats
medan de som lyckats ihågkommes
med i ett rosenskimmer.
Tidigare i år utkom en efterlängtad historik över vårt kanske framgångsrikaste rederi någonsin – Rederi Ab Sally – synonymt med dess
grundare och frontfigur Algot Johansson. Jag hade förmånen att lära känna honom medan han ännu
var i sina krafts dagar. En man med
en stor näsa för affärer, aldrig rädd
att pröva på något nytt och aldrig
rädd att göra ett misstag. Och tro
mig misstagen var många men det
han gjorde rätt var så mycket större.
Ett av de stora ögonblicken i hans
liv måtte ha varit när han fick ta
emot sitt första nybygge jättetankern Bonny i Göteborg. Bonnys
skeppsklocka hänger för övrigt numera i en klockstapel hemma på
Notberg på Järsö, men det är en annan historia.

”Framtiden ser
ljus ut för vår
broder från Gotland samtidigt
som våra rederier, Lundqvistens undantaget,
kämpar med att
få näsan över
vattenytan trots
taxfree, låga
bunkerpriser
och stark
krona.”

Att följa med rederiernas böljegång är att följa med dess ägares förmåga att styra skutan. Som bekant är det lite si och så med den saken inom åländsk shipping av i dag. Visionerna och strategierna
lyser med sin frånvaro ikapp med riskaversionen.
Algots livsverk skulle gå i graven i stort sett samtidigt med honom
själv medan en annan redare jag lärt känna fått se sitt livsverk fortsätta att frodas och utvecklas. Rederi Ab Gotland är Sveriges äldsta
rederi grundat 1865. Dess historia har inte heller varit lätt.
Till detta rederi kom en ung Erik D Nilsson. Huvudägare var då
Rederi Ab Svea och verksamheten var minst sagt knackig. Men Erik
D skulle få fart på rederiet, avancera till vd och så småningom bli
huvudägare. Men 1988 kom dråpslaget.
Man förlorade koncessionen på Gotlandstrafiken. I sina böcker hade
man två nybyggda jättefärjor och en ordentlig skuldbörda. Det som
borde ha blivit rederiets svanesång vände dock Erik D till en sagolik
framgång.
1998 återtog man Gotlandstrafiken och det var i den vevan jag
lärde känna Erik D och så småningom hans son Jan-Eric och dotter
Ann-Marie. Från parkett kunde jag sedan följa med återuppbyggnaden av rederiet.
I dag är det ett stabilt bolag, eller vad sägs om ett rörelseresultat
om 462 miljoner kronor på en omsättning om 2 miljarder det vill
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Johan Dahlman
Skribenten, som i dag är pensionär, har varit vd för Alandiabolagen, suttit i styrelsen för bland
annat Rederi Ab Eckerö samt varit ordförande för Ålandsbankens förvaltningsråd.

säga drygt 22 procent där våra åländska kombattanter kommer upp
i knappt 5 procent. Med en kassa på 1,9 miljarder kronor, för övrigt
lika stor som banklånen, har man en soliditet om 57 procent där
ålänningarna kämpar för att komma upp i 30 procent!
Vad är det då som möjliggjort detta, för Gotlandstrafiken har inte
kunnat ge sådana resultat? Nej det har varit fråga om en skicklighet
och en näsa för affärer som överträffat Algots.
Nya fartyg har beställts i rätt tid från rätt varv till sagolika priser
samtidigt som gamla fartyg avyttrats till mycket goda priser. Överskotten har återinvesterats i nya fartyg och rederiet har diversifierat.
I dag har man fyra snabbfärjor i trafik på Gotland och två nya LNGdrivna färjor beställda i Kina samt inte mindre än 10 produkttankers i storleken 30-80.000 DWT som dragit in många sköna kronor i
den goda tankermarknad som varit.
Framtiden ser ljus ut för vår broder från Gotland samtidigt som
våra rederier, Lundqvistens undantaget, kämpar med att få näsan
över vattenytan trots taxfree, låga bunkerpriser och stark krona. Vikings 20 miljoner i resultat och än mindre Eckerös knappa 10 miljoner räcker inte på långt när för den förnyelse av flottan som man är
i allt mer skriande behov av.
Nej vi ålänningar får numera vända oss till Gotland för att se hur
slipstenen ska dras.

Redaktör: Fredrik Rosenqvist

Ges ut av Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

Ansvarig utgivare: Niklas Lampi
Annonsproduktion: Annonsverkstan /ÅTT

Kontakt

Tryck: Tidningstryckarna på Åland

E-post: fornamn.efternamn@alandstidningen.ax
Telefon: + 358 18 26026

Upplaga: 13.000 ex

Adress: Pb 50, Ax-22101 Mariehamn, Åland
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VÄLKOMMEN TILL OSS!
Obegränsad
surf för

Vi har tillbehören
för din båt!

12,50€
/mån*

Fendrar, ankare, förtöjningslinor,
anoder, oljor m.m.
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Från kända leverantörer:

Med obegränsad mobildata från oss har du
friheten att enkelt och snabbt surfa var du vill.
Vårt utbyggda 4G-nät täcker nu över 90%
av Ålands befolkning och ger möjlighet till
riktigt snabbt mobilt internet.
Är du Ålcomkund får du paketet för endast 12,50€/mån,
9,90€/mån för Ål inclusive kunder. För icke Ålcomkunder
kostar paketet 19,90€/mån.
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*Erbjudandet gäller under maj månad.

info@alcom.ax • www.alcom.ax
tfn +358 (0)18 23 500

Må–fr
7–21, lö 9–21, sö 11–19. Bygg: Må–fr 7–17, lö 9–14. Tel. 43 250 www.mattssons.ax
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För ett säkert sjöliv.
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Nyhet!
Icom IC-M25

Seglarvästar

4 olika storlekar

Bärbar marin VHF som bl.a.
flyter och har USB-laddning

SPECIAL!

25,-

225,-

Solpaneler
Lätta, tunna och effektiva solpaneler
som tål att gå på. Till mycket bra priser.

Pris från

109,-

Bema
låspaket
Klass 3, passar
till båtar, cyklar,
motorcyklar, ATV m.m.
2,25 m kätting inkl. lås

125,-

Nyhet!

Storm
Förtöjningslina
Olika färger Pris

från

12,30/st

Vi är nu återförsäljare för
Tillbehör för husbilar och husvagnar.
Kom in och hämta årets katalog

vikingagränd tel 28 827, 28 830 vard 8.30–18, lörd 10–15, www.kalmers.ax
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Olof Widén är inte förvånad över att Spliethoff köper
Foto: Daniel Eriksson
Bore.

Bores vd Håkan Modig säger att det enda som händer när
man byter ägare är att kontoret i Helsingfors flyttar en
trappa ner.
Foto: Pressbild

”Bra att
Bore får
ett rederi
som ägare”
Att Bore säljs till holländska Spliethoff är positivt, både för
bolaget som helhet och för de anställda på Åland.
Det säger flera branschexperter som Sjöliv talat med.
I slutet av juni 2016 skrivs ett
nytt kapitel i det anrika åländska
rederiet Bror Husell Charterings
historia – i den mån det nu kan
sägas finnas kvar – när Bore säljs
till det holländska rederiet Spliethoff.
Bror Husell Chartering, som
bildades av 1964 av Bror Husell,
köptes i augusti 2005 av det finska rederiet Bore, som var en del
av Rettigkoncernen. Kontoret i
Mariehamn blev kvar och under
åren som följde utökade man till
och med antalet landanställda
på Åland från 9 till 17 personer.
År 2011 byggde rederiet två nya,
toppmoderna fartyg i Tyskland.
Men efter en tids dålig lönsamhet valde Rettig att genomföra en stor omorganisering
av verksamheten. Hösten 2014
meddelade man att rederiets
samtliga torrlastfartyg säljs och
att tolv av de sjutton som jobbade på kontoret i Mariehamn
sägs upp. Kvar i Mariehamn blev
en fem man stark teknisk avdelning.

Synergieffekter
Tidigare i april i år kom nyheten att Rettig beslutat sig för att
sälja hela rederiverksamheten
till holländska Spliethoff. Man
försäkrade på samma gång att
alla anställda skulle övergå till
den nya ägaren och att kontoret

”Roro är en ganska
liten del av den
globala sjöfarten, men vi ser att
utbud och efterfrågan kommer
närmare varandra
hela tiden, så vi
går åt rätt håll.”
i Mariehamn skulle bli kvar.
Men vad innebär egentligen
försäljningen för Bore och de
anställda på lite längre sikt? Sjöliv har pratat med flera personer med insyn i branschen och
de flesta anser att Bore passar
bättre in i Spliethoff än i Rettigkoncernen.
Dels finns det stora synergieffekter mellan Bore och Spliethoff, dels är det en fördel att
Spliethoff är ett renodlat rederi,
vilket Rettig inte är. Bland annat
hamnar Bore i en mycket bättre
förhandlingsposition när man
ska teckna nya kontrakt eftersom det egna ägarbolaget kan ha
användning för fartygen, vilket
inte varit fallet med Rettig.
Flera hävdar dessutom att
Rettigkoncernen över tid alltmer
tappat intresset för sin shipping-

verksamhet. I takt med en generationsväxling inom koncernen
har den kapitalintensiva sjöfartsverksamheten, som har en
tendens att blåsa upp balansräkningen i förhållande till omsättningen, mer och mer setts som
en belastning.
Kontoret i Mariehamn då? De
som Sjöliv talat med säger att behovet av en teknisk avdelning i
Mariehamn och den kompetens
som finns där knappast minskar
när Bore i sommar blir en del av
Spliethoff. Snarare kan det på
sikt uppstå intressanta samarbeten i den nya koncernen.

Inte förvånad

Alla som Sjöliv talat med tror att kontoret i Mariehamn blir kvar. Foto: Jacob Saurén

Olof Widén är vd för rederierna
i Finland. Han är inte förvånad
över att Spliethoff köper Bore
och tror precis som alla andra vi
talat med att försäljningen är något positivt.
– Jag höjde inte på något sätt
på ögonbrynen åt affären. Det
finns en global trend inom fraktsjöfarten där de stora aktörerna
bara blir större. Spliethoff är ett
renodlat rederi som redan har
verksamhet i Finland genom
Transfennica, som har sex rorofartyg. Som jag ser det är det
positivt att det finns en vilja att
investera i finska företag och att
verksamheten fortsätter.
Olof Widén säger att Bore pas-

sar perfekt in i Spliethoff, speciellt eftersom man sålt sina torrlastare.
– Ja, nu blir det väldigt lämpliga synergieffekter.
Vilka risker ser du med försäljningen?
– Om inte rederiet levererar kan
det gå väldigt fort. Finns det en
marknad för fartygen blir detta
väldigt bra, men finns det inte
det kan verksamheten försvinna
på väldigt kort tid. Men det är
bara att se på Finnlines. Innan
de köptes upp av italienska
Grimladi hade de fyra, fem fartyg under finsk flagg, nu har de
26.

Finska flaggan blir kvar
Samtliga Bores fartyg har i dag
finsk flagg och det tror Olof Widén den nya ägaren fortsätter
med.
– Ja, det tror jag definitivt, fartygen ska ju fortsätta på sina nuvarande linjer. Sedan blir frågan
hur mycket man tänker renodla
verksamheten. Vissa av Bores
fartyg passar inte riktigt in i den
nya kostymen, som bilfartygen.
Men de nybyggda fartygen passar in som hand i handsken.
Olof Widén tror även han att
Mariehamnskontoret blir kvar.
– Ett rederi tittar alltid på olika
synergier och om man har flera
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60 utställare och fler än 1.000 besökare var det på Sjöfartens dag i
Alandica förra året. Årets evenemang beräknas bli ännu större.

Foto: Daniel Eriksson

Alandica fylls
med sjöfart
År 2001 var första gången som Sjöfartens dag arrangerades. Sedan dess har evenemanget växt så det knakat och
den 12 maj är det dags igen.
– Vi fyller Alandica till bristningsgränsen med sjöfart.
Det blir en mycket intressant och trevlig dag, säger Eva
Mikkola-Karlström som är ordförande för föreningen bakom arrangemanget.

Holländska
Spliethoff har byggt
mycket av sin verksamhet kring skogsprodukter, men man transporterar även bland
annat lyxyachter.
Foto: Pressbild

exakt motsvarande verksamheten på två ställen i Finland finns
det ingen anledning att ha kvar
alla, men jag tror inte detta är
fallet med den tekniska avdelningen i Mariehamn. Som jag
ser det finns det goda möjligheter att kontoret blir kvar.

Inget ändras
De som jobbar vid kontoret i
Mariehamn vill inte uttala sig
om framtiden eller bolagets nya
ägare, utan hänvisar till Bores
vd Håkan Modig. Han säger att
övergången till de nya ägarna
den 30 juni blir odramatisk.
– Vi jobbar på som vanligt
fram till den 30 juni och när vi
den 1 juli fått en ny ägare fortsätter vi att jobba på precis som tidigare. Egentligen förändras inget förutom att vi får nya ägare,
Bore Ltd fortsätter som Bore Ltd
och all personal går över till den
nya ägaren. Det mest konkreta
är att att vi flyttar från tredje våningen i det hus vi sitter i nu ner
till andra våningen.
Håkan Modig säger att det antagligen var det faktum att man
lyckats vända en rätt negativ
trend de senaste åren som fick
Spliethoff att intressera sig för
det finska rederiet.
– Köpet är ett erkännande av
att vi lyckats vända den negativa
trenden. Bore har inte gått så

bra, men det lyckades vi åtgärda
genom vår omstrukturering.

» Fakta

Proffsig ägare

Spliethoff

Men även om det var den lyckade omstruktureringen, där man
alltså sålde sina torrlastfartyg
och sade upp en stor del av personalen, som lockade till sig en
köpare var inte tanken med arbetet en framtida försäljning.
– Nej, planen var absolut inte
att göra Bore intressant för en
potentiell köpare, även om detta
blev resultatet.
Även Håkan Modig tror det är
bra att man nu får ett rederi som
ägare.
– Vi kommer in i en helt annan
miljö. Spliethoff är väldigt proffsiga och kan sin business.
Du har sagt att kontoret i Mariehamn blir kvar, varför?
– Av samma orsaker som 2014, det
är där kompetensen finns. Vi har
hela vår tekniska avdelning i Mariehamn och även vår ADB-ansvarige, det finns ingen orsak att
ändra på den saken. Även efter vi
fått nya ägare sköter Bore sin egen
verksamhet och sina egna fartyg.
Hur ser du på roro-sjöfartens
framtid?
– Roro är en ganska liten del av
den globala sjöfarten, men vi ser
att utbud och efterfrågan kommer närmare varandra hela tiden, så vi går åt rätt håll.

Bolaget startade 1921 som
en skeppsmäklare med inriktning på skogsprodukter
för Östersjön.
År 1946 tog man sitt första
nybyggda fartyg i besittning
och inledde därmed rederiverksamheten.
Fram till 1960-talet utökade
man flottan till 20 fartyg,
där de första transporterade
skogsprodukter från Östersjön till nordvästra Europa.
I dag har bolaget 50 egna
fartyg och koncernen, där
bland annat Transfennica
ingår, opererar cirka 100
fartyg.

När Sjöfartens dag började
var det ett evenemang där
företag och personer inom
sjöfarten kunde träffas för att
knyta kontakter.
I dag har Sjöfartens dag utvecklats till en mässa med 70
utställare, föreläsningar, seminarier och prisutdelningar.
Eva Mikkola-Karlström,
Ålands sjöfart r.f:s ordförande, säger att årets mässa, som
sker den 12 maj, är rekordstor.
– Sjöfartens dag har utvecklats till en högkvalitiativ
mässa, en riktig branschdag
där folk inte bara från Åland
träffas. Det kommer folk från
hela Norden men också från
andra länder. Det blir ett rekordstort event med mellan
1.000 och 1.500 besökare.

Bland de 70 utställarna på
mässan finns olika rederier,
sjöskolor och företag i anslutning till sjöfartsbranschen.
Dagen avslutas högtidligt
med en prisutdelning där
priser till den säkraste arbetsplatsen 2016 delas ut tillsammans med två stipendier till
två sjöfartsstuderande samt
rederierna i Finlands guldmedalj som delas ut till flera
personer som jobbar på sjön.
Sjöfartens dag arrangeras
av Ålands sjöfart i samarbete
med Ålands landskapsregering, Alandia försäkring och
det norska företaget DNV-GL.
Jonas Abrahamsson

jonas.abrahamsson@alandstidningen.ax
tel: 26 659

» Notisnytt

Tallink och WWF i samarbete
MILJÖ I mitten av april lanserade Tallink en donationskampanj

i samarbete med WWF Finland till förmån för Östersjövikaren.
Alla som donerar pengar till kampanjen får möjlighet att digitalt skriva sitt namn ombord på nybygget Megastar.
Man hoppas kunna samla in 25.000 euro och pengarna ska
bland annat användas till att kartlägga populationen av Östersjövikare. (FR)

Eckerö kyler Finlandia med värme
ENERGI Under sommaren går mycket energi åt till att kyla pas-

Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637

sagerarfartygen med luftkonditionering.
I samarbete med Gadlab Engineeering ska Eckerö Line försöka minska energiförbrukningen ombord på ms Finlandia
genom att installera ett nytt absorptionssystem.
Pilotprojektet går ut på att man använder restvärmen från
fartyget för kylning med hjälp av litiumbromid.
Projektet finansieras delvis med stöd från Innovationsfinansieringsverket, Tekes. (FR)
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Alukins storsäljare är hyttbåtar som är lämpade för både fritid och yrkesbruk, men man producerar även öppna fritidsbåtar för sportfiske och snabba
transporter.

Peter Nikula och Maria Malmberg Nikulas aluminiumbåtar är riktigt heta på
den svenska båtmarknaden. I höst hoppas man kunna dra igång produktion
även på Åland för att på så sätt kunna inleda en exportsatsning.

Plasmamaskinen, som skär till alla delar
cip året runt på Alukin.

Alukin tar sina succébå
Trots att Alukin bygger båtar för allt vad
tygen håller är väntetiden på deras populära aluminiumfarkoster nästan uppe i ett
år. För att kunna expandera och satsa på
export börjar man i höst producera båtar
även på Åland.
– Det här är framtiden, aluminiumbåtarna kommer att ta över, säger Peter Nikula.
Det har gått fort för Ålandsbördige Peter Nikula. För exakt tio år
sedan byggde han sin första aluminiumbåt. Tanken var att han
skulle ha den själv, det slutade
med att han sålde den.
Där och då föddes tanken att
starta ett företag som bygger
och säljer aluminiumbåtar. 2010
bildade han Alukin Ab som han
driver tillsammans med sin fru
Maria. Tre år senare hade företaget sålt cirka 100 båtar. Nu har
det gått sex år och företaget har
sålt cirka 200 stycken.
Alukin håller till i ett industriområde utanför Norrtälje. Otroligt nog snöar det när vi kör in på
parkeringen till den 1.000 kvadratmeter stora industrilokalen,
trots att det är i slutet av april.
Klockan är fem på kvällen och
den tio man starka personalen
har gått hem för dagen. Peter Nikula öppnar dörren och stänger
av larmet.
– Vänta här, det finns ett larm
som jag måste stänga av i andra
ändan av lokalen också.

Hjärtat i lokalen
När lokalen är fri att röra sig i
stegar Peter Nikula fram till hjärtat i byggnaden, plasmamaskinen som skär till i princip alla
delar till de båtar som företaget
bygger och monterar.
– Maskinen går nästan varje
dag, den skär till i princip allt.
Jag har ritat alla båtar och vi
köper nästan inte in något förutom råmaterial. Det ger oss ett
försprång mot konkurrenterna
eftersom vi lätt kan göra små
justeringar i ritningarna när
kunderna vill det.
Han slår i gång datorn och
muttrar lite över hur seg den är
när den Windows-logga som
hälsar honom välkommen aldrig vill ge med sig. Vant klickar
han sig sedan igenom de hundra
och åter hundratals nesting-filer
som ligger till grund för de båtmodeller som är glödheta på

den östsvenska båtmarknaden.
– Det går ungefär 30 plåtar och
nestingfiler på en båt. Vi tar i genomsnitt emot ett ton aluminiumplåt i veckan, året runt. Så det
blir runt 50, 60 ton i året.
Han startar maskinen och ett
starkt sken lyser när den skär till
en liten aluminiumdetalj.
– Spillet hamnar sedan här. Vi
skickar det till skroten och det
vi får tillbaka i pengar täcker väl
ungefär transporten.

”Vi lägger fokus på
sjöegenskaperna.
De ska fungera
hela tiden i alla
förhållanden.”
Storsäljaren
Längre bort i lokalen står fyra
båtar som håller på att byggas
ihop av de delar maskinen skurit
ut.
– Just nu har vi fem byggplatser, snart får vi en till. Det är aldrig tomt på båtar här, byggandet
pågår hela tiden. Alla båtar som
du ser är redan sålda. Om du beställer en båt av oss i dag får du
den till islossningen nästa år. Vi
har länge haft en väntelista på
våra båtar. Tidigare var den tre
månader, nu är vi uppe i 10–12
månader.
När skroven byggts färdigt
slutmonteras de längre in i lokalen. Alla bestyckas med motorer från Suzuki. Man gör fem
huvudsakliga typer av båtar och
sedan ett antal olika versioner av
dessa grundmodeller. Storsäljaren är hyttbåtarna som är 7,5
och 8,5 meter långa.
– Vi säljer ungefär hälften av
båtarna till företagare och professionella användare. Den andra hälften säljer vi till privatpersoner, där merparten av dem har
en stuga i skärgården och har ett
behov av en transportbåt. Vissa

köper även våra båtar för att använda dem i rent fritidssyfte.

Vackra på sitt sätt
Även om de kanske inte är traditionella skönheter är Alukinbåtarna ändå vackra på sitt eget
sätt. Det finns inget onödigt på
dem, utan de andas funktion
och prestanda på ett rått och ärligt sätt.
– Vi lägger fokus på sjöegenskaperna. De ska fungera hela
tiden i alla förhållanden. De ska
fungera med last och utan last, i
50 knop och i 5 knop. Vi har säkert sålt 200 båtar och ännu har

aldrig någon haft något negativt
att säga om sjöegenskaperna.
Det finns heller inga begagnade
båtar att få tag i, inga ligger ute
på Blocket. Sedan starten har
det kanske sålts tio begagnade
Alukinbåtar och det var de tidiga
modellerna. Ett bättre betyg än
så är svårt att få.
Alukin är dessutom en av få
båttillverkare som trotsar konjunkturen, något som bland
annat har att göra med att man
befinner sig i det enda segment
som växer just nu.
– Det är bara de helsvetsade
aluminiumbåtarna som växer,

alla andra minskar. Det beror
på att folk har mindre tid att fixa
med sina båtar. Fenomenet där
familjer åkte i väg 2–3 veckor på
semestern med sin båt har dessutom i princip försvunnit. De
flesta vill ha båten för att snabbt
kunna ta sig från punkt A till
punkt B. Så aluminiumbåtarna
kommer att ta över, det ser man
på att även Yamarin och Finnmaster börjat gå över till aluminiumskrov.

Produktion på Åland
Allt tyder därmed på att Alukin har bra förutsättningar att
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Skatt på
fritidsbåtar
tidigast 2018
till aluminiumbåtarna, går varm i prin-

Peter Nikula har själv designat de båtmodeller Alukin säljer. Just nu har han
rätt lite tid att ägna åt design, men i och med att man nu anställer en arbetsledare hoppas han få lite mer tid.

åtar till Åland
» Personligt
Peter Nikula
Född: Mariehamn.
Bor: Norrtälje.
Familj: Fru, ett barn.
Hund och hästar ingår
också.
Utbildning: Ekenäs Tekniska läroanstalt.
Jobbar med: Båtkonstruktion och produktion.

Maria Malmberg
Nikula
Född: Mariehamn.
Bor: Norrtälje.
Familj: Man, ett barn,
hund och två dressyrhästar.
Utbildning: Marknadsekonom, IHM Business
School, Stockholm.
Jobbar med: Marknadsföring, kommunikation
och försäljning.

Peter Nikula och
Maria Malmberg
Nikula håller på
att växa ur lokalerna i Roslagen.
Trots att man producerar båtar för
allt vad tygen håller är väntelistan
nästan ett år.

kunna fortsätta växa. Det är heller inget Peter Nikula har något
emot.
– Vi är företagare, så de marknadsandelar vi kan ta, tar vi. Om
man kan expandera så gör man
det.
Att växa går tyvärr inte av sig
självt. Lokalerna i Roslagen räcker inte till för att öka produktionen och det är även svårt att få
tag i bra personal. Peter Nikula
säger att det heller inte är ett alternativ att hyra produktionstid i
Baltikum eftersom man då förlorar den kontroll över produktionen man tycker är så viktig.

Lösningen man gått in för är
att flytta ”hem” en del av produktionen till Åland. I april vann
man tävlingen Skraknästet för
sina planer att börjar producera
båtar på Åland och därmed möjliggöra en exportsatsning.
Man har redan en lokal ute i
Jomala och, enligt Peter, pålitlig
personal. Något annat kan han
knappast heller säga eftersom
det är hans tvillingbror Tommi
som ska hålla i produktionen på
Åland.
– Lokalen är 250 kvadratmeter
stor. Vi ska kunna bygga runt tio
skrovfärdiga båtar om året där,

sedan fraktas de hit och slutmonteras.
Tack vare den utökade kapaciteten hoppas man kunna inleda
en satsning på framför allt den
norska marknaden.
– Vi har haft flera förfrågningar från Norge, där ett par marinor vill bli återförsäljare åt oss.
Men vi har ännu inte vågat satsa
på det, om vi får en massa beställningar från Norge kan vi inte
leverera till våra svenska kunder.
Text och foto:
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637

Regeringen i Helsingfors har ännu inte fattat beslut om det blir någon skatt på fritidsbåtar. Bland
annat skapar det åländska båtregistret problem
för den planerade skatten.
En skatt på fritidsbåtar har diskuterats länge i Finland.
När Juha Sipiläs regering tillträdde i fjol slog man fast
att man ville ta in 50 miljoner euro i skatter genom att
beskatta andra fordon än bilar. Tanken är att en del
av dessa miljoner ska tas in genom att börja beskatta
registrerade fritidsbåtar.
Men när man satte igång med förslaget stötte man
på ett problem. I Finland måste alla segel- och motorbåtar som är 5,5 meter eller längre registreras. Kortare
båtar ska registreras om motoreffekten överstiger 20
hästkrafter. Det är dessa man vill beskatta.
Problemet är att Åland har ett eget båtregister med
egna regler. Här måste alla båtar med en utombordsmotor med mer än 20 hästkrafter eller en inombordsmotor med mer än 50 hästkrafter registreras. Båtar
med svagare motorer än så behöver inte registreras
så länge de är kortare än 24 meter, då anses de inte
längre vara fritidsbåtar.

Båtar i deklarationen
Därför behöver till exempel inte snipor och segelbåtar registreras på Åland, trots att man är skyldig att registrera dem i Finland. I och med detta går det inte att
införa en skatt på alla registrerade båtar i landet eftersom det då uppstår stora skillnader mellan vilka båtar
som är skattepliktiga på Åland och i Finland.
– Man kan inte ha olika skatter på Åland och i Finland, så man måste hitta ett bättre sätt att införa skatten, säger Markus Teräväinen, tjänsteman på finansministeriet i Helsingfors, som utrett en eventuell båtskatt tillsammans med Trafi.
Hur skulle man kunna göra i stället?
– Ett alternativ är att bara beskatta de båtar som även
är registrerade på Åland, men problemet är att då
beskattas väldigt få båtar. Ett annat alternativ skulle
kunna vara att beskatta alla båtar som är registrerade
i Finland, men att man på Åland inte baserar skatten
på en registrering, utan genom deklarationen. Att alla
på Åland måste uppge om de äger en båt i sin
deklaration. Men det är svårt att säga om det
är praktiskt genomförbart.
Så vilka båtar som kan komma att beskattas, och hur detta ska gå till, är fortfarande osäkert. Det är heller inte
helt bestämt att det verkligen blir
en båtskatt.
– Man har en skrivelse i regeringsprogrammet om att man ska
införa en sådan skatt, men för att
det ska bli en skatt behövs också ett
regeringsbeslut. Jag tror ett sådant
beslut kan komma i år, men man
kan tidigast införa en sådan
skatt 2018, säger Markus
Teräväinen.
Fredrik Rosenqvist
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Henry Höglund hopp
det stora drömproje
I februari köpte Henry Höglund och hans
Subsea Åland skärgårdsfärjan Grisslan av
landskapet.
Då var han förtegen om vad han skulle
ha fartyget till, men nu berättar han att
det är en av pusselbitarna i ett drömprojekt han väntat i flera år på att få.

När vi besöker Subsea Åland och Henry Höglund håller man på och servar ett
av sina fartyg vid Algots varv.
Foto: Jacob Saurén

Många höjde på ögonbrynen när
Subsea Åland köpte ms Grisslan
för 301.000 euro av landskapet
tidigare i år. Henry Höglund
sade till Ålandstidningen att det
rörde sig om ett impulsköp och
att han inte ens hade varit och
tittat på båten. ”Men jag tror att
det är en bra båt” sade han.
När vi hälsar på vid Grisslan,
som ligger förtöjd i Västerhamn,
vet Henry Höglund ännu inte
riktigt vad han har köpt. Fartyget ska först klassas senare i maj.
Just nu håller man på och målar
om Subsea Seven, som det nya
namnet blir. Men visst har Henry Höglund en plan för henne.
– Mitt nästa stora och spännande projekt hoppas jag blir
Förbifart Stockholm. Det är ett
jobb jag gått och väntat på länge.
Vi är en konstellation underleverantörer som tagit fram ett eget
koncept som vi tror på. Om vi
får uppdraget är kontraktet värt
mellan 50 och 80 miljoner euro.

Köper först, frågar sen
Förbifart Stockholm går i korthet
ut på att bygga en ny motorvägsförbindelse genom västra Stockholm, där den största delen av
vägen består av en tunnel som
bland annat går under Mälaren.
Henry Höglund berättar att
Subsea Åland tillsammans med
olika entreprenörer besökte de
platser där tunnlarna och hjälphamnar ska byggas redan för
fem år sedan, men att projektet
försenats av politiska orsaker
och olika besvär.
För Subsea Ålands del är det i
synnerhet bygget av tunnlarna

Lovön norra och Lovön södra
som är intressanta.
– Jag köpte en kontorspråm
för fem år sedan just med tanke
på Förbifart Stockholm, men
den har jag inte haft användning för än, utan den har bara
kostat pengar än så länge. Grisslan köpte jag också för Förbifart
Stockholm. Man ska spränga
tunnlar genom Lovön och de
får inte transportera något över
land. Det blir därför mycket trafik över vattnet och eftersom
Grisslan har isklass ett kan man
fortsätta köra transporter med
den även när det är vinter.
Är det inte vågat att köpa fartyg
för ett uppdrag du kanske inte
får?
– Jag startade det här företaget
1989. De första fyra fem åren
kontaktade jag kunder och frågade: ”Om jag köper det här fartyget, ger ni mig jobb då?” Men
jag fick byta strategi, nu köper
jag alltid båtarna först och frågar
sen. Hittills har jag alltid lyckats
sysselsätta dem inom fem år,
kontorspråmen är faktiskt det
enda undantaget.

Ett yrväder
Henry Höglund beskriver sig
själv som ett yrväder. Han är
full av historier, har ett rätt yvigt
sätt att uttrycka sig och framstår
som en person som faktiskt kan
impulsköpa en båt för 301.000
euro.
Av företagets spretiga flotta
och maskinpark att döma kan
man även tro att det blivit några
impulsköp genom åren. Subsea
Åland äger skärgårdsfärjor, last-

Henry Höglund är full av historier från ett händelserikt yrkesliv, men trots att han egentligen är pensionär fortsätter han

färjor, pråmar, isbrytare, svävare, bogserbåtar, pontoner och
flera lyftkranar.
– Om jag skulle kunna sälja allt
jag äger för en euro styck skulle
jag vara rik! säger Henry Höglund och skrattar.
Henry Höglund har drivit företaget på ett framgångsrikt sätt i
snart 20 år och listan på de uppdrag bolaget genomfört imponerar. Subsea Åland har lagt undervattenskablar i både Ryssland
och Azerbajdzjan, man fraktade
ut vindkraftverken till Båtskären
och har haft många olika typer
av uppdrag i både Sverige och
Finland.
Samma dag som vi besöker företaget ska man göra bottenundersökningar vid Pommern och
kaj fyra.
– I går var vi och körde ut de

sista modulerna till radhusprojektet på Kökar, så nu är det bara
att smälla upp husen. Nästa månad ska vi göra bottenundersökningar vid Karlbybron.
– Men det senaste året har
egentligen varit katastrofalt, de
stora projekten är färdiga och vi
håller bara på med småplock.

över och jag tror att det ska vara
löst innan året är slut.
– Ett av de företag vi jobbar
med har även lovat köpa hela
bolaget om vi får jobbet med
Förbifart Stockholm. Det hade
löst problemen, men samtidigt
är det synd att sälja eftersom
kunderna gillar oss ganska bra.

Gått i pension

Bärgade segelbåt

Efter många år i branschen börjar det bli dags för sjökapten
Henry Höglund att lämna över
till yngre förmågor.
– Jag har egentligen varit pensionär i två år, jag fyller 65 i sommar. Men eftersom jag inte spelar golf har jag det här som hobby. Skillnaden mot förr är att jag
dyker upp på jobb först vid nio
tio på morgonen. Jag håller som
bäst på att titta vem som ska ta

Henry Höglund är som sagt full
av historier, och när han till slut
lägger kaptensmössan på hyllan har han både ett flertal nära
döden-upplevelser och framgångsrika äventyr att se tillbaka
på. Han har hamnat i iskallt vatten, där han varit nära att stryka
med, ett antal gånger och har ett
stort ärr på ena handen efter ett
fall som kunde ha slutat betydligt värre.
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pas på
ektet
Framtidens
fartyg mellan Vasa
och Umeå? Enligt planerna ska det drivas
med flytande gas, vara
smidigt att lasta och
lossa och samtidigt
erbjuda hög komfort
för passagerarna.
Illustration: Wärtsilä

Ultramodernt fartyg viktig
länk i Kvarkenprojekt
Ett ultramodernt fartyg finns på
ritbordet för trafiken över Kvarken mellan Vasa och Umeå.
– Fartyget är en viktig del för
att i ännu högre grad kunna koppla ihop regionerna i de båda länderna, säger Mathias Lindström,
direktör för Kvarkenrådet.
Färjetrafiken mellan Finland och
Sverige över Kvarken lyder under
helt andra förutsättningar än trafiken som går över Åland.
Kvarkentrafiken är mer renodlad
nyttotrafik för passagerare och gods.
Här finns ingen taxfree som i sig attraherar resenärer.
– Det handlar om en flytande infrastruktur. En bra färjetrafik, som
fungerar året runt, öppnar för nya
möjligheter i hela regionen, säger
Mathias Lindström till Ålandstidningen.
Han är direktör för Kvarkenrådet
och som varit ledare för fas ett av
projektet Midway Alignment of the
Bothnian Corridor.

Växande regioner

att drömma om stora projekt. 

Vad är det mest spännande
uppdraget du varit med om?
– Det måste vara 1993–1994
någon gång, när några bovar
hade sänkt en segelbåt i Kanholmsfjärden. Alandiabolagen
hade försäkrat båten, så när den
svenska marinen hittade den
kontaktade de Alandiabolagen,
som blev eld och lågor över möjligheten att få upp den.
– Så vi gav ett bud, där vi skulle
få mycket pengar, tyckte vi då
i alla fall, om vi lyckades bärga
den och ingenting om vi misslyckades. Vi höll på en vecka och
till slut fick vi upp den, kunde
föra den i land och kassera in belöningen.

Foto: Jacob Saurén

Färjetrafiken gynnar näringslivet, en
gemensam arbetsmarknad och ett
starkt kunskapscentrum över landsgränserna – bland annat.
– Det sjuder av liv i våra regioner och vi vill uppnå en ännu högre grad av samarbete. Det vinner
alla på. Vi har till exempel redan tre
gränsöverskridande bolag som ägs
av både Umeå kommun och Vasa
stad och det är i sig helt unikt. Ett av

dem är rederiet som kommunerna
äger hälften vardera i, säger Mathias
Lindström.
Projektets första fas är avslutad.
Nu hoppas man på att få EU-medel
ur Fonden för ett sammanlänkat Europa för att kunna fullfölja intentionerna i fas två.
Det totala kostnaderna för projektet – i dagligt tal kallat Kvarkenprojektet – är cirka 190 miljoner
euro. Finlands regering bidrar, från
svenskt håll ges regional medfinansiering. Dessutom bidrar kommuner, regionala förbund, företag och
en rad andra aktörer.

isförhållanden som kan uppstå i området.
Fartyget är 150 meter långt, 35
meter brett och tar 800 passagerare.
Vid planeringen har man också lagt
högsta vikt vid smidiga lösningar för
lastning och lossning och maximal
lastkapacitet.
– Jag är ingen ingenjör men tekniken går framåt på alla fronter och
förhoppningen är att det blir ett fartyg som är både modernare och mer
miljövänligt än Viking Lines senaste
fartyg Viking Grace som också drivs
av LNG, säger Mathias Lindström.

Inget svavel

Vad blir prislappen för fartyget?
– Det vet vi inte ännu, vi har inte
gjort någon upphandling, men en
uppskattning är cirka 115 miljoner
euro.
Dagens fartyg på rutten, Wasa Express, byggdes 1981. Resan tar 4,5
timmar.
– Vi hoppas att det nya fartyget kör
på på 3-3,5 timmar, säger Mathias
Lindström.
Nyligen hölls en stor EU-konferens både i Vasa och Umeå och även
ombord på Wasa Express som en
del av EU-kommissionens seminarieserie Motorways of the Sea eller
Havens motorvägar. Det var enligt
Vasabladet ”den nordligaste träffen
någonsin för EU:s experter på maritim transport”.

Projektet ska ses som en helhet – ett
transport- och logistikprojekt där ett
nytt fartyg är en viktig pusselbit i helheten.
Ett fartyg har tagits fram – enligt
en artikel i Västerbottens-Kuriren är
designen så långt klar som den kan
vara utan att man engagerat ett varv.
Det är ett ultramodernt fartyg som
drivs av flytande gas, LNG, och ”motorerna kopplas i en hybridlösning
till elektriska batterier”. Man hoppas
att bunkerkostnaderna halveras och
att utsläppen av koldioxid sjunker
betydligt. Svavelutsläppen elimineras nästan helt enligt VästerbottensKuriren.

Extra hög isklass
Konstruktörerna vill bygga fartyget
lätt, men det ska samtidigt ha en extra hög isklass för att klara de svåra

Priset

Helena Forsgård

helena.forsgard@alandstidningen.ax
tel: 26 654

Is your Certificate updated
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If not, www.maritimesafety.ax

Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637
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Få ålänningar utbildar
sig till sjökapten
De två senaste åren har bara 4 av de 28 personer som utbildat
sig till sjökapten på Högskolan på Åland haft Åland som hemort
när de inledde sina studier.
– Det känns inte som att sjöfartsyrket är det som åländska
ungdomar i första hand söker till, säger Carola MaxeniusMickelsson, programkoordinator på högskolan.
Trots att det råder dystra tider
inom den internationella sjöfarten utexamineras det fortfarande relativt många sjökaptener
från Högskolan på Åland.
Både 2013 och 2014 tog 15
personer examen från det 4,5 år
långa sjöfartsprogrammet, och
2015 utexaminerades 13 stycken.
Men en djupdykning i statstiken visar att ålänningarna
till viss del vänt ryggen åt sjökaptensutbildningen. 2013 var
knappt hälften av de utexaminerade sjökaptenerna ålänningar
och 2014 hade bara 3 av 15 Åland
som hemort när de inledde sina
studier. 2015 sattes ett nytt bottenrekord när bara en av de 13
personer som fick sin examen
var från Åland.
– Det är klart att vi är medvetna om det här, att det är relativt få ålänningar som läser
till sjökapten. Samtidigt får vem
som helst söka till utbildningen,

och det spelar ingen roll om
man kommer från Åland, Finland eller Sverige, ingen har
förtur, säger Carola MaxeniusMickelsson, som är koordinator
för högskolans sjöfartsprogram
och fortsätter:
– Det är väldigt få från Åland
som har sökt till utbildningen på
senare år. Det känns inte som att
sjöfartsyrket är det som åländska
ungdomar i första hand söker
till.

Inget större problem
Hon tror inte heller att ålänningar börjat läsa till sjökapten
på andra skolor, till exempel i
Göteborg eller Åbo.
– Jag kan inte säga hur många
det rör sig om, men sist och slutligen är det nog väldigt få. Branschen har ju mått bättre, och det
påverkar ganska mycket.
Men egentligen anser inte
Carola Maxenius-Mickelsson
att det är något större problem

Carola Maxenius-Mickelsson säger att det inte spelar så stor roll om de som läser till sjökapten på högskolan är ålänningar så länge de stannar kvar på Åland och jobbar.
Foto: Ida Jansson

att så få av de som läser till sjökapten ursprungligen är från
Åland eftersom många ändå
stannar kvar efter examen,

oavsett var de kommer ifrån.
– För branschen spelar det absolut ingen roll, bara de stannar
kvar på Åland och jobbar.

Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637
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the optimal vessel for your operations.
Can you afford anything else?
Learn more at dnvgl.com/maritime
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» Notisnytt

tas förbättras under året,
vilket i synnerhet skulle
gynna Lundqvistrederierna som investerat i nytt
tonnage. Tankerverksamheten gynnas även av en
stark dollarkurs. (FR)

Ingen större
ljusning
enligt Åsub
Enligt Ålands
statistik- och utredningsbyrå, Åsub, är ingen större
ljusning att vänta för den
åländska sjöfarten.
I sin konjunkturbarometer för våren 2016 skriver man att de allra flesta
åländska aktörer inom
torrlastsektorn förväntar
sig en oförändrad konjunktur och omsättning
under 2016. Däremot
skriver man att den europeiska konjunkturen vänEKONOMI

Positivt besked
om hastigheter
för Viking
SJÖFART Som Ålandstid-

ningen skrev tidigare i år
har landskapsregeringen
vädjat till Länsstyrelsen i
Stockholm om att bevilja
undantag för fartyg som
kör på rutten Stockholm–
Åbo så de får fortsätta köra
tolv knop genom Furu-

sundsleden. Annars skulle
det bli svårt för bland annat Viking Grace och Amorella att klara sina tidtabeller.
Länsstyrelsen har beslutat att farten i den aktuella
leden ska sänkas till tio
knop, men har nu meddelat att man beviljar ett
undantag för Amorella,
Galaxy och Batlic Princess
som får fortsätta köra tolv
knop. Något undantag
beviljades inte för Viking
Grace med hänvisning till
de ytvågor fartyget alstrar,
men samtidigt ger man
dispens på vissa andra
sträckor för att Grace ändå
ska klara sin tidtabell. (FR)
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BÅTÄGARE!

Marinservice
Försäljning nya/beg motorer
Oljor, reservdelar & tillbehör
Förvaring båtar/motorer

Gilla oss på

Facebook!

www.alandstidningen.ax

Auktoriserad
Mercury & Mercruiser
service
Västansunda byaväg 143
tel. 32111 / 0400-947 501
www.mitec.ax

Trygghet i livets sjögång.
Bulevarden 46
00120 Helsingfors
Finland

Tel
Email
web

+358 (0)9 622 6060
thunship@thunship.fi
www.thunship.fi

Presenten till den som har allt

Malarianät till en familj
Pengarna för märkesgärningarna går oavkortat till Finlands Röda Kors katastroffond.

www.merimieselakekassa.fi | www.sjomanspensionskassan.fi

Kan köpas på Röda Korsgården, Västra Esplanadgatan 5, tel. 14534 eller e-mail
rodakorsgarden@aland.net eller hos din lokala Röda Korsavdelning.
STÖD RÖDA KORSET
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Leading expertise to maximize safety
and optimize energy

Entrust your passenger vessels
with Bureau Veritas

Visit us at: www.veristar.com
www.bureauveritas.com

Move Forward with Confidence
Marine
Industry
I n s p e c t i o n & Ve r i f i ca t i o n i n s e r v i ce
Health, Safety & Environment
Construction
Certification
Government Services & International Trade
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By land, by sea
and by air
Raumo, tel. +358 (0)2 273 0580
Åbo, tel. +358 (0)2 273 0500
Helsingfors, tel. +358 (0)9 758 991
Mariehamn, tel. +358 (0)18 221 22
Stockholm, tel. +46 8 545 876 00
Tallinn, tel. +372-650 5950
Uleåborg, tel. +358 (0)8 8898 900
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Stockholms dyrg
i vinterdvala på
Det blir allt vanligare för dem med riktigt stora båtar i Stockholm att förvara
sina dyrgripar på Åland över vintern.
Ab Sveden är ett av företagen som drar
nytt av denna växande nisch.

Båtarna får
en otrolig lyster
av poleringen som
sker under vinterhalvåret.

Speciellt många ytterligare båtar
ryms det inte in i Rundbergs lager i
Hammarland.

Text: Fredrik Rosenqvist
fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637

Moderna båtar är inte konstruerade
för att man till exempel ska kunna
montera extra motorer, så att göra
det kan vara väldigt komplicerat.

Foto: Jacob Saurén

jacob.sauren@alandstidningen.ax
tel: 26 667

Den som någon gång strosat
längs någon av Stockholms
stränder vet att det finns gott
om stora och fantastiskt lyxiga
motorbåtar i den svenska huvudstaden. Det som kanske inte
lika många vet är att en hel del
av dessa båtar spenderar vinterhalvåret på Åland där de servas
och återfår sin lyster inför nästa
båtsäsong.
Ute i Hammarland har Ab Sveden sin båtförvaring. I fyra stora
hallar erbjuder man sammanlagt cirka 10.000 kvadratmeter
lageryta, som till allra största del
tas upp av jättelika svenska motorbåtar.
Vi hälsar på ute vid båtförvaringen i början av april. Det är
en mäktig syn som möter oss när
vi leds in i lokalen med sina sju
meter höga och sex meter breda
portar. Sida vid sida och i långa
rader står motorbåtar på 40 fot
och uppåt.

Årets sjösättning närmar sig
och man har bråda dagar framför sig för att hinna bli färdiga.
– Arbetet börjar i september
då de första båtarna tas upp,
tvättas och får sina motorer konserverade. Sedan gör vi mycket
annat med båtarna också, polerar, utför olika träarbeten, felsöker och servar, säger Janke
Nordlund.

Mycket mer än förvaring
För även om man kallar det båtförvaring gör man väldigt mycket mer än bara förvarar båtarna.
Förutom det vanliga underhållet
och servicen gör man även olika
installationer. Under vintern har
man till exempel installerat två
bogpropellrar och motorer på
en några år gammal båt, ett arbete som visade sig vara mycket
komplicerat.
– Vi är fyra stycken heltidsanställda här ute. En motorman,

två rekondare och allt i allo och
så jag då. Sedan använder vi oss
även av flera olika underleverantörer.
De flesta av de riktigt stora
båtarna körs till landskapskajen
i Möckelö. Där lyfter man upp
dem med en inhyrd kran och
fraktar ut dem till lagerhotellet i
Torp, Hammarland. Janke Nordlund förklarar att speciellt operationen när de flera ton tunga
båtarna lyfts upp ur vattnet är
ganska känslig för vind.
– Det får inte ske några misstag, och det har det lyckligtvis
aldrig gjort heller.

Viktigt att stå inne
De flesta kunder återkommer år
efter år. Därför har man lärt sig
när de olika ägarna brukar vilja
ha sina vidunder sjösatta och
kan därmed stuva dem i den
ordning de ska i sjön.
– De som har sin båt här för
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ripar
Åland
Crystal Symphony, som besökte Åland för tio år sedan, ser ut att bli det största fartyg som lägger till i Västerhamn i år.
Foto: Daniel Eriksson

Jättekryssaren Symphony
återvänder till Mariehamn
Efter fjolårets svacka ser antalet kryssningsfartyg som
besöker Mariehamn åter ut
att öka. Störst av de fartyg
som kommer till Åland är
den 238 meter långa Crystal
Symphony.

Daniel Rundberg blickar ut
över den imponerade flottan i en av
de fyra hallar ute i
Hammarland.

Enligt de uppgifter som fanns
tillgängliga i mitten av april är
elva stycken kryssningsanlöp
inplanerade våren, sommaren och hösten 2016. Eftersom några av fartygen besöker
Åland flera gånger ser sammanlagt sex olika kryssningsfartyg ut att besöka Mariehamn.
Först ut är den 193 meter
långa Aidavita, som kommer
till Åland fyra gånger i år. Systerfartyget Aidacara besökte
Åland hela fem gånger i fjol.
Båda fartygen ägs av Costa
Cruises, som blev mer eller
mindre världsberömt då deras
Costa Concordia gick på grund
utanför Italiens kust 2012.
I juni återvänder flera fartyg

som varit till Mariehamn tidigare. Redan klockan 7.00 den
12 juni väntas mv Albatros till
Mariehamn. Fartyget byggdes
i Helsingfors av Wärtsilä 1973
och hette från början Royal
Viking Sea. Fartyget är sedan
1987 registrerat på Bahamas.

Från Amazonas
till Mariehamn
Den 15 juni anländer sommarens största fartyg, den 238
meter långa Crystal Symphony. Även detta fartyg är byggt
i Finland, av STX-varvet i Åbo
1995. Fartyget ägs av Crystal
Cruises med huvudkontor i
Los Angeles, USA.
Ms Artania, som besöker
Åland två gånger i sommar, ägs
av samma rederi som mv Albatros. Hon byggdes i Helsingfors 1984 och hette från början
Royal Princess.
I augusti gör NG Orion två
besök på Åland. Fartyget byggdes 2003 i Tyskland och har
bland annat besökt exotiska

» Fakta
Sommarens kryssningsfartyg i Mariehamn
Fartyg

Datum Längd

AIDAvita

11 maj

193

AIDAvita

25 maj

193

Mv Albatros

12 juni

178

Crystal Symphony 15 juni

238

Ms Artania

29 juni

231

Saga Pearl II

30 juni 164

Ms Artania

11 juli

231

NG Orion

12 aug

103

NG Orion

26 aug

103

AIDAvita

14 sept 193

AIDAvita

28 sept 193

platser som Antarktis, Arktis
och även seglat på Amazonfloden. I augusti stannar fartyget
till två gånger i Västerhamn.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637

rekommenderar vi att den står
inomhus.

Nästan fullt

Det går inte undan när de stora båtarna fraktas från landskapskajen i
Möckelö, cirka 10 km/tim. Men man
försöker alltid frakta båtarna när det
är som minst trafik på vägarna.

första gången ställer vi normalt
längst ut eftersom vi aldrig kan
veta när de vill ha sin båt sjösatt.
Samtliga hallar är uppvärmda
med pellets, och Janke Nordlund förklarar hur viktigt det är
att motorbåtar står på ett varmt
ställe under vintern.
– Så fort man kommer upp
i en styrpulpetsbåt eller större

Man förvarar även en hel del
åländska båtar i sina lokaler,
men eftersom de är så väldigt
mycket mindre än de svenska tar
de inte alls upp ett lika stort utrymme. Trots att man de senaste
åren byggt nya hallar i förhållandevis rask takt är lokalerna i
princip fulla. Några ytterligare
mindre båtar får man in, men
inte fler 55-fotare.
– Varje gång vi byggt en ny hall
har jag funderat på hur vi ska
kunna fylla den, och varje gång
har den varit full några månader senare. Tidigare har vi inte
ens annonserat, men vi har haft
många kunder från Kungliga
motorklubben, så ryktet om oss
har spridit sig. Men nu har vi
även börjat marknadsföra oss i
Sverige.

Den 164 meter långa Saga Pearl II kommer till MarieAlbatros var på Åland redan 2010, i år återvänder hon.
hamn den 30 juni.
Foto: Wikimedia commons 
Foto: Jacob Saurén

Givet det lilla speciella sätt skrovet på Aidavita är
Ms Artania kommer till Åland två gånger i sommar.
Foto: Wikimedia commons
målat på lär hon bli lätt att känna igen de gånger hon
besöker Åland i sommar.
Foto: Wikimedia commons
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Special: Allt för sjön-mässan i Stockholm

I början av mars besökte vi den
omåttligt poplära Allt för sjön–mässan i Älvsjö. Vi har plockat ut några av våra favoriter från årets mässa. Sidorna 14–17

XO 360 är den
finska tillverkaren
XO Boats nya 36 fot
långa flaggskepp. Den
visades upp för första
gången i Sverige under
Allt för sjön-mässan
i mars.

Båten med komfort,
lyx och finsk design
Finska tillverkaren XO står för
de kanske mest iögonfallande
båtarna på marknaden just nu.
Med sin unika design är de inte
svåra att känna igen.

Förarplatsen har en ganska enkel
men väldigt snygg design.

XO-båtarna är rätt tunga, vilket gör
att de gå bra i sjön men är inte direkt
bränslesnåla.

Toaletten ombord på XO360 är liten
men stilfull.

Finska XO Boats är en av de tillverkare på marknaden som växer snabbast.

Nya XO360 hade världspremiär i
Tyskland i början av januari. När
vi besöker Allt för sjön-mässan
i början av mars är det första
gången den finska tillverkaren
visar upp sitt nya, förstorade
flaggskepp i Sverige.
Det som i första hand sticker ut
med båten är designen. Linjerna
påminner om något hämtat mer
ur militära sammanhang snarare
än något man glider in i en marina
med familjen en varm dag i juli.
Men båten är inte tillverkad

för väpnade konflikter utan för
familjesemestrar, i första hand
välbärgade familjers ferier. För
det är kanske inte alla som har
500.000 euro eller så att lägga på
en båt, även om just denna båt
säkert är värd varenda cent.
För den är otroligt snygg och
även om möjligheterna att testa
dess sjöegenskaper inne i en stor
hall i Älvsjö är begränsade är
dessa med all säkerhet ypperliga.
Och det finns få andra båtar som
ger föraren möjlighet att känna
sig som en 2000-talets Lord Nelson när man lägger till vid Club
Marin under semestern.
Text: Fredrik Rosenqvist
Foto: Staffan Lund

”Det finns få andra båtar som ger föraren möjlighet
att känna sig som en 2000-talets Lord Nelson när
man lägger till vid Club Marin.”

Båtens lite speciella design gör att
man har en väldigt bra utsikt från
matbordet längst akterut i hytten.

» Fakta
XO 360
Längd: 11,2 meter.
Bredd: 3,3 meter.
Höjd: 3,7 meter.
Bränsletank: 750 liter.
Djupgående: 1 meter.
Bäddar: 4.
Max antal personer: 10.
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Svenskt fartvidunder
tänjer på gränserna
Sitter du på skärgårdsrestaurangen och har glömt bort att
ditt favoritlag börjar spela
om fem minuter? Var lugn,
med Marells nya flaggskepp
850 WA kan du köra genom en
becksvart skärgård som om du
hade stulit den.

» Fakta
Marell 850 WA
Marell boats har sitt huvudkontor
och tillverkar sina båtar i Östhammar, 50 kilometer från Grisslehamn. WA står för walk around, och
betyder helt enkelt att vi har att
göra med en båtmodell byggd för
att man, utan att riskera falla i vattnet, ska kunna gå runt på däck.
Längd: 8,80 meter.
Bredd: 3,00 meter.
Vikt (utan motor): 1.500 kg.
Motorstyrka: 2 x 250 hk.
MAX Motorstyrka: 2 x 400 hk.
Antal personer: 8.
Pris med 2 x Evinrude 250 hk:
cirka 180.000 euro.
Om man vill köra riktigt fort i skärgården, även om det är mörkt, är det svårt att klå svensktillverkade Marell 850 WA.

När det gäller att köra fort, oavsett om det sker på land eller till
havs, är topphastighet bara en
liten del av en ganska lång ekvation. En bil med hög topphastighet, men med dåliga köregenskaper, upphör att vara snabb så
fort vägen kröker sig. Antagligen
upphör den även att vara en bil
när den rammar en tall i full fart
för att den inte kunde ta kurvan.
Samma sak med båtar, sjöegenskaperna och inte minst
möjligheterna de ger att navigera är ofta långt viktigare än deras
förmåga att göra ett antal knop i
en rät linje i vackert väder. När
det är mörkt och vägen kantas av
grynnor, isflak och holmar växer
kraven på både förare och båt
exponentiellt.

Framåtriktad värmekamera
I den svensktillverkade Marell
850 WA finns alla förutsättningar
att köra riktigt fort i en becksvart
skärgård full av förrädiska grynnor. Det enda som sätter grän-

Den Marell 850 WA vi tittade på under Allt för sjön-mässan hade två motorer på 250 hästkrafter styck med
ett utseende direkt hämtat från valfri
Transformers-film.

Förarplatsen är optimerad för att
man ska se ut så bra som möjligt.
Dessutom har man mängder med
elektroniska hjälpmedel till sitt förfogande.

Belsyningen i hytten är konstruerad
så att man ska se tillräckligt, utan att
den på något sätt begränsar sikten.

Inredningen är mycket spartansk, lyxigare än några glashållare blir det inte.

sen för vilken fart som kan anses
vara säker är förarens kunnande.
Båten, bestyckad med dubbla

250 hästkrafters utombordare, är
baserad på modeller som byggts
åt den svenska kustbevakning-

en, marinen och sjöräddningen.
Men den hämtar också inspiration från racingvärlden, med sina
hiss- och trimspakar på ratten.
Förarstolen är placerad mitt i
båten. De två passagerarstolarna
är placerade snett bakom så den
som kör kan få hjälp att navigera
utan att passagerarna skymmer
sikten åt sidan.
Dessutom finns ett antal tekniska hjälpmedel för att kunna
köra säkert i extrema hastigheter. Framför föraren finns tre
stora skärmar där man kan välja
att visa i princip vad som helst.
När man kör fort är den givna
uppställningen på skärmarna
bilder från den fast monterade,
framåtriktade värmekameran,
som gör att man upptäcker isflak
som inte syns på radar, elektroniskt sjökort samt radar.

Söndagsseglare
Förutom allt det som ska hjälpa
föraren att navigera och framföra
båten hittar man inte speciellt

mycket krusiduller ombord. Det
finns en soffa med ett bord längst
bak, men i övrigt är det mest
hårt, kallt aluminium och synliga
svetsfogar som dominerar.
Sedan är frågan varför man
behöver köra 50 knop i skärgården, utan för att möjligtvis hinna
hem i tid till en fotbollsmatch.
Att marinen och sjöräddningen
ibland behöver köra riktigt fort
i besvärliga vatten är självklart,
att ta sig fram fort kan i deras fall
innebära att liv räddas.
Men å andra sidan är våra vägar fulla av stadsjeepar vars enda
terrängkörning består av att köra
genom en vattenpöl i storstaden
och sportbilar med fantastisk
styv fjädring som används för att
köra fram och tillbaka till matbutiken, på vägar som är fullmatade med farthinder. Så varför
skulle inte en söndagsseglare
kunna äga en Marell?
Text: Fredrik Rosenqvist
Foto: Staffan Lund

En Buster riktad till familjer
BÅTMÄSSA Man kan diskutera

deras kvalitet, men i Finland
är aluminiumbåtar fortfarande till stor del synonymt med
Buster.
Traditionellt har de kanske inte varit speciellt vackra
att titta på, men nya Buster
Magnum E sänder helt andra
vibbar med sina moderna,
rundare former, glasfiberdäck
och sin stora, familjevänliga
akterplattform.
Enligt tillverkaren ska sjöegenskaperna vara i toppklass

Buster Magnum E är tänkt som den
perfekta familjebåten.
Busters senaste modell visades upp
på båtmässan i Stockholm.

tack vare bland annat det nya
skrovet och en optimal viktplacering i längsled. (FR)

Speciellt många likheter med de
många gamla, buckliga Bustrar i
varierande storlekar man kan skåda i den åländska skärgården har
inte den finska båttillverkarens
senaste modell.
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Bara genom att se på förarstolen
förstår man att detta är en båt som
inte är gjord för att köra snabbt. Den
liknar mer än fåtölj än en racingstol.

Inredningen i Nimbus 305 Drophead
är väldigt maritim, vilket är helt rimligt med tanke på att det ändå rör sig
om en båt.

Den speciella skrovformen gör att båten saknar planingströskel och kan därmed köras bekvämt och bränslesnålt i mycket låg hastighet.

Den stora sovhytten är faktiskt väldigt mysig.

För alla livsnjutare
som inte har bråttom
Under mässan Allt för sjön
premiärvisade Nimbus sin senaste modell, den 9,85 meter
långa 305 Drophead. Havets
motsvarighet till en cabbad
Chevrolet Impala ’64, eller annan valfri glidarbi.

För många är höga hastigheter i
sig en njutning. Det spelar ingen
roll om det behövs, en båt ska
monteras med så stora motorer som den aktuella modellen
klarar av. Dessa personer gör
sannolikt bäst att inte välja en
Nimbus, som specialiserar sig på
komfort och njutning till sjöss,
utan att det måste gå fort.
I mars hade den svenska båttillverkaren världspremiär för
sin 305 Drophead, en uppdate-

Det är kanske lite trångt ute på däck,
något som bland annat hänger samman med en mycket väl tilltagen badbrygga längre akterut.

rad version av prisvinnaren från
i fjol, 305 Coupè. Som namnet
antyder är den största skillnaden
att man man kapat taket och att

färden därmed sker under en
bar och förhoppningsvis molnfri
himmel.
Enligt tillverkaren är den viktigaste anledningen till att denna
day cruiser är så bekväm att den
i praktiken saknar planingströskel, vilket gör att den är behaglig
och bränslesnål att köra även i
mycket låga hastigheter. Toppfarten är måttliga 22 knop.
Inuti finns det mesta en familj
kan önska sig under en dag, eller till och med ett dygn, på sjön:
fyra kojplatser, toalett, dusch,
matlagningsmöjligheter och en
bekväm soffa för sex personer på
akterdäck.
Text: Fredrik Rosenqvist
Foto: Staffan Lund

Från denna brygga får till och med badkrukor lust att ta ett dopp.

Som en tyst svordom i kyrkan
BÅTMÄSSA Att föreslå att det kan-

Elsnipan har en stor sittbrunn utan en stor motor som tar upp en massa
plats.

ske, eventuellt, möjligtvis skulle
vara en bra idé med en elsnipa
är lite som att svära i kyrkan, åtminstone om man yttrar dessa
ord på Åland.
För de flesta snipägare är det
kännspaka motorljudet minst
90 procent av charmen med en
snipa. En helt tyst snipa, som
dessutom är helt i plats, är kanske ingen tilltalade tanke för de
flesta.
Men om man tänker rationellt på saken kanske en elsni-

Crescents Allure-snipor tar modell
efter traditionella västkustsnipor.

pa inte är en så dum idé. Enligt
tillverkaren Crescent Boats har
elmotorn en räckvidd på cirka

45 distans eller 11 timmars
körning i marschfart. Motorn
behöver varken servas eller vinterkonserveras och ”full tank”
kostar mindre än en euro.
Motorn är förstås helt tyst
och elmotorernas höga vridmoment på låga varv gör dem
lättmanövrerade. Och vem vill
inte vara snäll med miljön med
tanke på hur illa däran vårt
känsliga hav är?
Text: Fredrik Rosenqvist
Foto: Staffan Lund
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Tracker – att fiska
på amerikanska
Att fiska är en viktig avkoppling för många, och vill man
göra det riktigt bekvämt för
sig kan amerikanska Tracker
vara ett alternativ.

» Fakta
Tracker Proguide v 175
Längd: 5,2 meter.
Bredd: 2,4 meter.
Vikt: 674 kg.

Båten innehåller flera olika sumpar och kylfack där man kan lägga
sina abborrar så de inte dör och sin
blaskiga öl så den inte blir varm i
solskenet.

Max antal personer: 5.

Förutom att fiska från Proguide V 175
Combo kan den även användas av de
som gillar att åka vattenskidor.

Några direkta skönheter är inte direkt Trackers båtar, och de trivs bäst på väldigt lugna vatten.

Amerikaner vill gärna göra det bekvämt för sig. De föredrar mjuka
soffor framför designmöbler och
kör hellre en pråm till bil med
sammetsmjuk fjädring än något
sportigt europeiskt som utan problem kan ta en kurva i 100 knyck.
Fiskebåtarna från Tracker
är ingen undantag. De är inga
skönheter och man kan ha vissa
frågetecken gällande prestandan, men det finns hundratals
små finesser som ska göra det

riktigt bekvämt att fiska.
På mässan Allt för sjön i mars
visade man bland annat upp
modellen Proguide V 175 Combo. Som namnet antyder är den
tänkt att ha flera användningsområden, man ska både kunna
fiska och till exempel åka vattenskidor med den.
Men när man kliver ombord
är det uppenbart att det är fisket
som är i centrum. Det finns flera
sumpar, spöfack, ekolod och de

löstagbara stolarna kan placeras
så man har den optimala positionen att sitta och kasta från.
Längst fram i båten finns en
liten elsnurra som man kan
fälla ner när man kommit fram
till vassdungen där man tror att
gäddorna ligger och lurar. Sittandes på sin stol kan man sedan manövrera båten i alla riktningar genom en pedal på golvet. Man kan även ställa in så att
elmotorn, genom autopilot och

gps, håller båten kvar på samma
ställe medan man fiskar, förstås
med en burk alkoholfri Budweiser i ena handen.
Speciellt sjödugliga är den låga
båten knappast i den grova sjö
som ofta förekommer på Åland,
men på skyddat vatten kan fisket
antagligen inte bli mer bekvämt
än med en Tracker.

Förarplatsen är ganska trång, men
innehåller det mesta man behöver.

Det är lätt att möblera om på båten,
stolarna kan flyttas runt mellan ett
stort antal fästen i durken.

Spöhållare är givetvis standard på de
utpräglade fiskebåtarna.

Man sitter bekvämt i de flesta Trackerbåtar.

Det finns en alldeles enorm mängd
olika fack på Trackern.

Modellen Travel 1003 är i första hand
tänkt för gummibåtar, segelbåtar och
jollar. Den är lätt att ta i sär, vilket underlättar när den ska transporteras.

Modellen cruise 4.0 är tänkt för
både motor- och segelbåtar. Den
har en motorstyrka som motsvara
ungefär tio hästkrafter.

Text: Fredrik Rosenqvist
Foto: Staffan Lund

Denna manick är faktiskt till för att
kunna ankra båten när man hittat
den perfekta fiskeplatsen. Ankare
ser uppenbarligen inte ut som de en
gång gjorde.

Tyst, miljövänligt
och servicefritt
BÅTMÄSSA Tyska Torqeedo har

Roboten som håller
din båt ren
BÅTMÄSSA Det var ganska ont om

husdjur på Allt för sjön-mässan i
Älvsjö. Det närmaste vi kom var
antagligen det italienska bolaget
Aeffes Keelcrab, en liten krabbliknande robot som rengör båtarnas skrov när de ligger i vattnet på ett rätt otroligt sätt. Både
mer miljövänligt och roligare än
bottenfärger. (FR, SL)

I och med att elmotorer alltid ger
i från sig maximalt vridmoment
oavsett varvtal kar propellern ha
en väldigt speciellt design. En propeller till en elmotor skulle aldrig
fungera till en bensindito.

sedan starten för tio år sedan
kommit att bli marknadsledare
när det gäller elektriska utombordsmotorer.
Precis som inom bilindustrin
är marknadsandelen fortfarande
liten, bland annat på grund av
höga priser och dålig räckvidd.
Men utvecklingen går snabbt
framåt och i takt med att allt fler
bryr sig allt mer om miljön kommer elmotorerna att bli vanliga.
Text: Fredrik Rosenqvist
Foto: Staffan Lund
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Nytt hopp om att gamla
Birka Princess bärgas
Nio år efter att Sea Diamond,
tidigare Birka Princess, sjönk
finns det återigen planer på
att försöka bärga henne.
Annars menar experter att
man kan få en rejäl miljökatastrof på halsen.
Ålandstidningen skrev redan i
november 2007 att de grekiska
myndigheterna hade bestämt
sig för att begära in anbud på en
bärgning av Sea Diamond. Fartyget sjönk efter att ha gått på
grund utanför den grekiska ön
Santorini i april 2007 och experter varnade direkt för att risken
för att föroreningar skulle läcka
ut från vraken var stor.
Men fartyget bärgades aldrig
utan myndigheterna konstaterade att det skulle bli för dyrt. I
stället nöjde man sig med att
bland annat pumpa ut bränsle
ur vraket.

Nytt hopp
Inte minst invånarna på Santorini har fortsatt kämpa för att
vraket ska bärgas, och nu har ett
nytt hopp tänts om att fartyget
ska tas upp. I februari i år inleddes nya diskussioner om att
bärga fartyget och enligt miljöexperter skulle detta inte vara en
dag för tidigt.

Enligt den grekiska tidningen
Kathimerini krävde de experter
som övervakar vraket tidigare i
april att man verkställer planerna på en bärgning omedelbart.
Enligt experterna har sönderfallet av skrovet inneburit att miljögifter inne i vraket börjat läcka ut
i en allt snabbare takt.

Flera ton bränsle
Det finns fortfarande fler ton olja
och annat bränsle ombord och
dessutom innehåller fartyget
elektronisk och annan utrustning med ytterligare miljögifter.
Fartyget ligger dessutom fastkilat på en brant, och man fruktar
nu att hela skrovet ska brytas
sönder vilket skulle innebära en
stor miljökatastrof.
Sea Diamond, tidigare Birka
Princess, byggdes 1985 och seglade under åländsk flagg med
Mariehamn som hemmahamn
till 2006 då hon såldes till Medelhavet.
Hon grundstötte den 5 april
2007 och sjönk morgonen efter.
Tre personer, bland annat kaptenen, har dömts till fängelse för
sina roller i olyckan som krävde
två dödsoffer.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637

Sea Diamond, tidigare Birka Princess, byggdes 1985 och seglade under åländsk flagg till 2006 då hon såldes till Medelhavet. Hon grundstötte den 5 april 2007 och sjönk morgonen efter. 
Foto: Press

Vilken är din favoritfärja genom åren av dem som anlöpt Åland?

Text: Helena Forsgård Foto: Staffan Lund

Ingmar Eriksson:
– Kanske Viking I som kom
1970. Den var var något extra för
sin tid. Ny, stor och fin jämfört
med föregångarna.

Freya Darby:
– Ålandsfärjan. Den som gick
mellan Mariehamn och Kapellskär innan Rosella sattes in. Den
var liten och mysig. Jag kräver
inget extra.

Ann-Britt Mörn:
– Ms Eckerö. Jag har tyckt om
den från början. Det går snabbt
och bra att åka med den och
maten är bra.

Ove Karlsson:
– Tveklöst Mariella. Så vackert
och sensationellt inredd, bland
annat med kristallkronor. Så
fina restauranger också. Den
sattes i trafik 1985.

Marianne Manselin:
– Mariella. Jag åker en del till
Helsingfors och trivs på den.
Hittar det jag vill ha och det är
lugnt och bra.

Eva Dahlén:
– Gamla Ålandsfärjan, den där
som gick 1960-talet. Man satt i
salongen under däck. Det handlar mest om nostalgi, jag åkte
mycket med den när jag studerade i Stockholm.

Göta Boman:
– Birka Paradise som numera
heter bara Birka. Det är lugnt
och skönt ombord. Bra service,
bra hytter och bra mat.

Kristina Carlsund:
– Rosella. Jag pendlar ofta mellan Mariehamn och Norrtälje
och då passar Rosella bäst. Den
är vår spårvagn.

Jenny Sundberg:
– Viking Grace. Den känns så
modern och fräsch.

Ingela Dahlman:
– Ms Eckerö. Jag åker ofta med
den. Där känner man igen sig
och jag gillar både personalen
och maten.
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Följ Viking Line Åland
på Facebook!

Boka
online
vikingline.ax/
aktiviteter

Spika sommarresan!
Redan nu är det dags att planera och boka in sommarresorna.
Kom ihåg att du kan boka båtresa, hotell och roliga aktiviteter,
till exempel Gröna Lund och Borgbacken online.
Fler tips på vikingline.ax/aktiviteter!

HELSINGFORS
Borgbacken
Prisex inkl Helsingforskryssning i C-hytt och åkband .... 174 € /familj

Sea Life Center
Prisex inkl kryssning i C-hytt och inträde .......................71 € /familj

ÅBO
Flowpark
Prisex Viking Grace t/r inkl bil och inträde .................. 146 € /familj

SuperPark i Åbo
Prisex Viking Grace t/r inkl bil och inträde .................. 128 € /familj

SVERIGE
Tom Tits Experiment, Södertälje
Prisex Rosella t/r inkl bil och inträde ............................ 103 € /familj

Gröna Lund, Stockholm
Prisex Rosella t/r inkl bil och 1 dags entré + åkband 208 € /familj

Ocean Bus Sightseeing, Stockholm
Prisex Rosella t/r inkl bil och biljetter ........................... 136 € /familj

TALLINN
Teletorn
Prisex reguljärt Mariehamn–Tallinn t/r
i C-hytt och inträde ........................................................... 205 € /familj

Tallinn Zoo
Prisex reguljärt Mariehamn–Tallinn t/r
i C-hytt och inträde ........................................................... 206 € /familj

Vembu-Tembumaa, sommarland Öppnar 1 juni
Prisex reguljärt Mariehamn–Tallinn t/r
i C-hytt och inträde ........................................................... 252 € /familj

Res med familj, vänner och bekanta
– alla, oavsett ålder mår bra av en paus från vardagen.
Boka roliga aktiviteter samtidigt som du bokar din båtresa.
Detta och mycket mer kan du boka online
samtidigt som du bokar din båtresa,
se fler tips på vikingline.ax.
Prisexemplen gäller för Viking Clubmedlemmar.
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Dokumentärfilmen om Ponape görs av Michael Hancock, vars band poporkestern Åland även gör filmmusiken: Michael
Hancock (i soffan till vänster), Robert Zetterqvist (bredvid honom till höger), Kristian Karlå på klaviatur och Alexander
Lindberg vid mixerbordet. 
Foto: Jacob Saurén

Ponape får
vind i seglen
på vita duken
Michael Hancock ska göra modellskeppet Ponape rörligt.
Den fascinerande berättelsen om Runar Husells tid som
krigsfånge och det stora modellfartyg han byggde av en
mässingssäng blir dokumentär.
– Jag känner mig som ett litet barn som säger ”wow” och
hoppas att en stor intresserad allmänhet kommer att säga
samma sak, säger filmskaparen Michael Hancock.
Modellskeppet Ponape står i en
monter hemma hos Folke Husell. Dramaturgen Michael Hancock förklarar sin idé för honom.
– Jag vill ta av locket och framsidan av glasmontern och sedan
vill jag sätta upp en planka mellan två stegar där en kamera kan
åka fram och tillbaka och filma
modellen.
Folke Husell blir alldeles vit i
ansiktet. Ändå är han rätt övertygad om att alltihop måste vara
ett skämt.
Hancock tar det en gång till.
Den här gången aningen mer
lugnt och metodiskt.
– Jo, alltså: Jag vill ta av locket
och framsidan av glasmontern
och sedan vill jag sätta upp en
planka mellan två stegar där en
kamera kan åka fram och tillbaka och filma modellen.
I Folke Husell huvud flimrar
förmodligen allt som kan gå fel
förbi.
– Han mumlade om att stegarna kan ramla, något om ”jag
hoppas du är försäkrad” och
”den är värderad till fem miljo-

ner kronor”, berättar Michael
som till slut ändå fick sin vilja
igenom.
En glasmästare kom och monterade bort locket och framsidan
av glasmontern så att de på ett
smidigt sätt kunde filma närbilder av Ponapemodellen hemma
hos Folke Husell.
– Han morrade nog lite till en
början, men när vi väl var i gång
var han entusiastisk som ett litet barn och det slutade med
att Folke själv körde kameran
och tyckte att det var jätteroligt.
Överlag har han varit väldigt delaktig i projektet. På ett bra sätt,
han är nyfiken, men lägger sig
inte i och försöker styra.

Unik fartygsmodell
För att skapa sig en förståelse
för Folke Husells försiktighet
så handlar det om att förstå det
unika med fartygsmodellen
Ponape.
Först och främst omnämns
den som världens största och
bästa i sin kategori. Den över två
meter långa modellen har fung-

erande rigg- och däckdetaljer.
– Tittar du riktigt noga in i kabyssen får du till och med syn på
en ärtsoppskastrull. En blinkning till livet till sjöss, berättar
Michael Hancock.
Men bakom mästerverket
finns också en fascinerande historia.
Folkes far, Runar Husell, jobbade ombord på segelfartyget
under en drygt tre månader lång
seglats till Australien. Redan under sin tid ombord tillverkade
Runar en modell av den pampiga fyrmastade stålbarken. Åren
efteråt blev det ytterligare modeller av fartyget, bland annat
en som gav honom en silvermedalj vid en utställning i London
och därefter såldes till Winston
Churchills systerson.
Den största och mest detaljerade modellen, den som i dag
stoltserar i en glasmonter hemma hos Folke, blev till efter att
Runar internerats på den brittiska ön Isle of Man under andra
världskriget.
Bakom lås och bom började

» Personligt
Michael Hancock
Ålder: 51.
Bor: Björnhuvud, Eckerö.
Familj: Frun Eva-Jo och barnen
Phoebe och Jack.
Yrke: Dramaturg, manusförfattare,
skribent och musiker.
Aktuell: Med dokumentären om
fartygsmodellen Ponape samt så
småningom med egna bandets,
poporkestern Ålands, debutalbum.

Runar fantisera om att bygga ytterligare en Ponape i miniatyr.
Men han saknade både verktyg
och material.
Under en promenad på ön hittade han dock en sängstomme
av mässing.
Den makalösa historien fick
Michael Hancock att nappa på
Folkes idé om att göra en dokumentär.
– För att jag ska hoppa på ett
projekt så måste jag alltid tycka

att det är jättekul, annars gör jag
det inte. Och ärligt talat, en fartygsmodell? Nej, jag kände mig
inte särskilt sugen. Men den där
sängen blev helt avgörande för
mig. Jag tänkte ”det här låter lite
galet, det gillar jag”. Det finns en
så existentiell aspekt i det hela:
vad gör man med sin tid? ”Vad
gör en sjöman utan skuta? Han
bygger sig en” som Folke Husell
skriver i sin bok, säger han och
syftar på ”Ponape – ett äreminne” som kom ut 2013.

Ett mirakel
Av mässingssängen tillverkade
Runar de minimala verktyg som
behövdes för att påbörja modellbygget. Sedan skapade han
all utrustning till modellen, med
målet att allt skulle fungera som
på det riktiga fartyget.
– Den stora frågan är ju: hur
hade en han en sådan fruktansvärd detaljkunskap kring det
här fartyget? Och svaret är: på
den tiden var man som sjöman
tvungen att memorera varenda
liten tamp, tåt och pryl. Hela be-
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Modellen
har en helt
otrolig detaljrikedom.
Foto: Folke Husell

sättningens trygghet hängde på
att varje man visste allt om hela
fartget. Jag har fått en djup respekt för det oerhörda kunnandet
hos minsta lilla däcksmatros.
Det är lätt att i dag komma med
ett storstadsartat lite överlägset
modernt perspektiv och tycka
att fartygen är så mycket mer
sofistikerade i dag än de där primitiva farkosterna. Men faktum
är ju att de var fullt fungerande
och sådana under av kunnande
och hantverksskicklighet att det
är stor synd och skam att vi någonsin kom på att färdas på
något annat sätt. De var otroliga
mirakel, de här fartygen.

Det är först när man låter blicken fastna på detaljerna som man
förstår vilken häpnadsväckande
grej det är. Perspektiven snurrar
till, men känner sig som en jätte
… det är en lustig upplevelse.
Som inflyttad ålänning har
han även fått en större respekt
för den åländska sjöfartshistorien.
– Jag kan fortfarande haja till
när jag inser att den åländska
segelfartygsflottan på 30-talet
var den största i världen. Vi pratar alltså om en liten ö som var
störst i sitt globala sammanhang. Vilken unik företeelse! Vilket arv!

Världens största flotta

Bidrar med tonsättningen

Första gången Hancock blev inbjuden till Folke Husell för att
diskutera dokumentären fick
han också se fartyget.
– Jag tänkte ”jaha, en fartygsmodell”. Jag har ändå sett en
del fartygsmodeller. Men sedan
började jag titta närmare. Och ju
närmare och närmare jag kom,
desto mer växte detaljerna fram.

Hancock hoppas precis som Folke Husell att Ponapemodellen
ska få mer uppmärksamhet och
dokumentären är ett steg i den
riktningen.
– På sikt är förhoppningen att
modellen ska få en plats i offentligheten och att den här berättelsen ska få mer utrymme i den
åländska historien.

”Vi pratar alltså
om en liten ö som
var störst i sitt
globala sammanhang. Vilken unik
företeelse! Vilket
arv!”
Dokumentären kommer att
vara 30 minuter lång och går under arbetsnamnet ”Drömmen
om Ponape”.
Förutom intervjuer, en diger
samling arkivbilder och Runars
egna anteckningar från sin tid
ombord så bidrar Hancock och
hans band poporkestern Åland!
även med tonsättningen.
– Det är väldigt roligt att berätta den här historien. Jag känner
mig själv som ett litet barn som
säger ”wow” och hoppas att en
stor intresserad allmänhet kommer att säga samma sak.
Zandra Lundberg

» Fakta
Det här är Ponape
Längd: 90,58 meter.
Bredd: 12,93 meter.
Djup: 7,06 meter.
Ponape var en fyrmastad stålbark
byggd i Italien 1903, då vid namn
Regina Elena. Åtta år senare såldes
hon till Tyskland och fick namnet
Ponape, men bara tre år senare beslagtogs hon av den brittiska flottan och döptes om till Bellhouse.
1915 såldes hon till Norgeoch tio år
senare hamnade hon i Mariehamn
där hon återfick namnet Ponape
och ägdes av Hugo Lundqvist samt
senare av Gustaf Erikson. 1936
skrotades fartyget i Lettland.

Boken ”Ponape – ett äreminne” har
hyllats i olika recensioner och ett
begränsat antal exempelar finns fortfarande kvar hos förlaget.

Foto: Kjell Söderlund

Fartygmodellen som Folke Husells
far Runar byggde har även uppmärksammats utomlands. Bland
annat var historien föremål för ett
16 sidor långt reportage i en italiensk tidsskift.
Boken ”Ponape – ett äreminne”,
skriven av Dan Weissberg, utkom
2013.
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Leif har en målning av ss Sally i vardagsrummet. Fartyget fick omfattande
skador av minsprängningen och två man omkom.

Leif Johansson har många album
med gamla bilder på familjen.

Helge Johansson upplevde hela spektrat inom sjöfarten från segelfartyg
och ångbåtar till tankbåtar.

Den lilla pojken på bilden är Leif Johansson som liten. Som fyraåring fick han följa med på skeppsredaren Algot
Johanssons fartyg.

Leif Johansson minns
Sallys minsprängning
Året är 1940 och andra världskriget rasar
i Europa.
Klockan 05.00 på morgonen kryssar
ss Sally vid sidan om farleden utanför
Helsingör för att undvika minor.
Då smäller det.

När Helge fyllde 50 fick han ett minnesalbum i present. Texten har hans hustru Elsa Johansson skrivit.

Den 11 maj seglar ss Sally utanför Helsingör vid sidan av farleden för att undvika minor. Den
finska flaggan vajar i aktern för
att ubåtarna ska se fartygets nationalitet. Ombord finns förste
styrman Helge Johansson och
kapten Harald Lindfors. De
skulle aldrig ha stått på bryggan
klockan 05.00 på morgonen om
det inte fanns en speciell anledning. Då smäller det.
Harald Lindfors agerade
snabbt, tog över rodret av rorsman och styrde mot land. Fartyget gled en bit och sjönk på fem
meters djup.

Två män dog i maskinrummet,
Birger Hagnäs från Sviby och
maskinmästare August Vilhelm
Grundström från Västanfjärd.
– Det var jobbigt för min far,
Helge Johansson, att förlora två
arbetskamrater. Han ville aldrig riktigt prata om händelsen
efteråt. Han berättade bara att
de höll en begravning, säger Leif
Johansson.
Harald Lindfors skrev känslosamma brev till familjerna där
han beklagade förlusten och
betonade att han gjort vad han
kunnat för att begravningen
skulle bli så bra som möjligt.

Ägodelarna som fanns kvar på
fartyget skulle han återlämna så
snart han kunde.
– Han kunde verkligen uttrycka sig. När man läser brevet
får man en bra bild av hur Harald var som person, säger Leif
Johansson.

Fartyget reparerades från maj
till oktober och sedan for Helge
Johansson och seglade igen.
– Vi var oroliga där hemma,
det var ju alla som hade anhöriga i kriget. Antagligen kände
han en viss oro också, men det
var inget att göra.

Länge på varv

Bomber över Åland

Sally fick omfattande skador.
Pannrummet och maskinrummet förstördes och minan orsakade också ett stort hål i sidan.
Helge Johansson insåg att fartyget skulle ligga länge på varv,
så han ringde efter sin hustru,
Elsa Johansson, och bad henne
komma till Öresundsvarvet i
Landskrona.
Leif Johansson var knappt fyra
år då och bodde med sin mormor i Vestansunda, i Jomala.
– Men så ringde de efter mig
och ville att jag också skulle
komma. Så jag fick resa tillsammans med skeppsredaren Algot
Johansson på ett av hans fartyg,
eftersom han också skulle dit.
Algot Johansson sade efteråt
att ”pojken var snäll” och Leif
Johansson stormtrivdes på fartyget eftersom han fick glass, något som han aldrig ätit förut.
– Glass, det var grejer det, säger han med ett skratt.
Leif Johansson stannade på
varvet i Landskrona tillsammans
med sin familj i flera månader.
När han kom hem pratade han
skånska.
– Vad i herrans namn pratar
du pojke, utbrast mormor.
Skadorna på fartyget var så
stora att försäkringsbolaget inte kunde ersätta dem. I stället
köpte Algot Johansson tillbaka
ss Sally, som senare fick ge namn
åt hela rederiaktiebolaget.

På fastlagstisdagen 1944 fälldes
bomber över Åland i ett sovjetiskt flygangrepp.
– Elverket bombades så hela
Åland blev mörkt. Jag, min mor
och mormor gick i mörkret och
tog skydd i jordkällaren. Vi hade
en ficklampa men vågade inte
använda den, säger Leif Johansson.
Alla män i byn deltog i den årliga travtävlingen på Slemmern
och familjen satt i jordkällaren i
Vestansunda och oroade sig för
dem.
– Men sedan kom gubbarna
hem och sa med glimten i ögat
att vi skulle komma ut därifrån,
säger Leif med ett skratt.
Leif Johansson berättar att soldater från den finska militären
fanns inhysta i gårdarna i byn
och tillsammans med dem fick
han åka lastbil och äta ärtsoppa
i fältköket.
– Jag hade kul med finska armén, kriget var egentligen en rolig period i mitt liv.

Till sjöss
1948 avancerade Helge Johansson från förste styrman till kapten och gick inte iland förrän
han var 60 år gammal.
– Han var en ivrig sjöman och
stannade kvar till sjöss fast han
redan fått full pension när han
fyllt 56, berättar Leif Johansson.
– Om det inte fanns någon vi-

”Min far upplevde
hela spektrat inom
sjöfarten från segelfartyg och ångbåtar
till tankbåtar. Det
var en härlig sommar när jag fick
följa med honom
ut på sjön.”
karie så ställde han alltid upp,
han älskade att vara till sjöss.
Leif Johansson var med sin far
på ss Havnia en hel sommar och
trivdes jättebra ombord.
– Jag ville bli sjöman, men
Harald Lindfors avrådde mig.
Han visste hur jobbigt det var att
aldrig träffa sin familj. Han visste
vad han talade om, efter 32 år till
sjöss, så jag följde hans råd.
Leif Johansson utbildade sig
i stället till teknisk ingenjör och
började arbeta åt Algot Johansson.
– Han sade att han kunde det
mesta, men det elektriska begrep han sig inte på, så det fick
jag sköta.
Men visst önskar Leif Johansson att han blivit sjöman.
– Min far upplevde hela spektrat inom sjöfarten från segelfartyg och ångbåtar till tankbåtar.
Det var en härlig sommar när jag
fick följa med honom ut på sjön.
Så här i efterhand önskar jag att
jag hade följt i hans fotspår.
Text och foto:
Linnea Friman

linnea.friman@alandstidningen.ax
tel: 26 643

Fredag 6 maj 2016

Sjöliv

Leif Johansson var fyra år när
ss Sally gick på en
mina utanför Helsingör.
Ombord fanns hans far
Helge Johansson, som
var förste styrman.
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Ta hand om din båt!
Aluminium

1. Båttvätt
PRE-CLEAN. Kraftfullt rengörings- och avfettningsmedel för rengöring av gelcoat och
målade ytor från bränslerester, olja, fett, vax
och silikon. Används före målning samt för
rengöring på djupet.

2. Grundfärg 2 ggr
LIGHT PRIMER. En slitstark 2-komponents
epoxigrundfärg för glasfiber, stål, plywood
och aluminium. Ger ett utmärkt skydd både
över och under vattenlinjen – ett vattentätt
sätt att grunda, helt enkelt.

3. Ytfärg 2 ggr
ALUSAFE. Kopparfri, polerande och slipfri
antifouling-färg. Används på aluminiumbåtar
och drev. Ytorna måste förbehandlas enligt
anvisningarna. Kan endast användas under
vattenlinjen. Kulörer: grå, svart, mörkblå.

Glasfiber

1. Avfettare
DEGREASER.Rengörings- och avfettningsmedel
för användning före målningsarbeten. Effektiv
mot olja, vax och släppmedel. Kan användas
vid låga temperaturer t.o.m. vid minusgrader
när vattenspädbara rengöringsmedel inte
längre fungerar.

2. Grundfärg 4 ggr
LIGHT PRIMER. En slitstark 2-komponents
epoxigrundfärg för glasfiber, stål, plywood
och aluminium. Ger ett utmärkt skydd både
över och under vattenlinjen – ett vattentätt
sätt att grunda, helt enkelt.

3. Ytfärg 2 ggr
HARD RACING. Hård, beväxtningsförhindrande
antifouling-färg. Speciellt lämplig till snabba
motorbåtar, tävlingssegelbåtar och trailerbåtar.
Kan slipas till ytterst slät yta. Lämpar sig för
alla ytor, utom aluminium. Kan endast användas under vattenlinjen.

1. Grundfärg 2 ggr
UNDERWATER PRIMER. En aluminiumpigmenterad, snabbtorkande
grundfärg och spärrskiktsprimer. En utmärkt grundfärg som ger ett bra
spärrskikt med god vattenbeständighet och vidhäftningsförmåga på trä,
stål samt i kölsvin. Används både över och under vattenlinjen.

Välkommen in så hjälper vi dig
att hitta rätt produkter!
SKARPANSV. 28 TEL. 19 867, VARD 08–17, LÖRD 09–13 butiken@fargtapet.aland.fi

2. Ytfärg 2 ggr

✁

Trä

BASIC. Mjuk, traditionell, kopparbaserad antifouling-färg för trä och
stålbåtar. För farter upp till 15 knop. Lämpar sig för alla farvatten.
Lämpar sig för alla ytor, utom aluminium. Kan endast användas under
vattenlinjen.

Grundades 1948

