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Större säkerhet
på sjöfartsskola
Yrkesgymnasiets sjöfartsprogram satsar på att utbilda eleverna i att säkert ta sig ner i slutna utrymmen. Internationella
regelverk ställer höga krav och
skolan vill hänga med i utvecklingen. Sidorna 12–13

Andreas Danielsson har verkat
som egenföretagare i
20 år men bytt inriktning
på vägen från svinfarmare till varvsägare.
Foto: Jacob Saurén

Grisarna har fått
ge plats åt båtarna
Svinfarmen Andreas Danielsson drev i
Vårdö var inte längre lönsam och han
funderade på vad han skulle göra i stället.
Han byggde om de 900 kvadratmeter

stora byggnaderna och nu driver han
ett båtvarv med vinterförvaring i Vargata, ett jobb han numera sysselsätter
sig med på heltid. Nytt för i år är att han
också säljer båtmotorer.

Mögliga kapell
ersätts i Eckerö
När sadelmakaren Saija Saarela
flyttade tillbaka hem till Åland
fick hon bredda repertoaren och
satsa mer på båtinredning än
tidigare. Här finns mycket båtfolk, noterar hon.
Allt från nya kapell till stolar
skapas i verkstaden på gården
hemma i Eckerö. Sidorna 18–19

– I stället för att alla andra säljer motorer och jag monterar dem började jag
fundera på om inte jag skulle kunna erbjuda mina kunder hela paketet.
Sidorna 8–9

Rekordmånga
på Eckerölinjen

Intendenten är
med överallt

Över tio miljoner passagerare har rest med Eckerölinjen
sedan starten 2006. Förra året klev nästan tio procent av
antalet ombord på ms Eckerö.
– Vi har haft en bra utveckling de sista åren, säger vd
Tomas Karlsson. Sidan 5

Chatarina Israelson är intendent på ms Eckerö och vill
ha full koll på verksamheterna hon basar över ombord.
Hon rycker in där det behövs och lämnar gärna sitt
skrivbordsjobb för att plocka disk i restaurangerna eller
för att sälja krämer i taxfreebutiken. Sidan 10

KRÖNIKA ”Sjöfartsnäringen är en viktig och stark röst som med fakta och erfarenhet kan visa på fördelarna med öppna gränser mellan marknaderna.” Sidan 2

67-åringen som
vill fortsätta jobba
Gunborg ”Bojan” Bryggman går i
pension nästa år. Men 67-åringen har egentligen inte lust. Hon
jobbar i taxfreen ombord på
ms Rosella och stortrivs.
– Jag gillar den sociala biten av
att jobba och känner mig pigg.
Det är bra att ha rutiner, säger
hon. Sidan 15

Lång säsong av kryssare som anlöper Mariehamn Sidan 11 • Söker åländska volontärer till Mercy Ships flytande sjukhus Sidorna 16–17
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» Krönika

Sjöfarten
– stark försvarare

av öppna gränser
Julia Lindholm
säger att ett frihandelsavtal mellan EU och USA
innebär både en mycket större
marknad för europeiska produkter och en ökad konkurrens
då amerikanska varor blir
vanligare i Europa.
Foto: Staffan Lund

Ungefär 80 procent av den globala varuhandeln

görs till sjöss, och rederier i EU kontrollerar hela 40 procent av världshandelsflottan. Det gör
det lätt att tro att Bryssel surrar av initiativ som
rör den maritima sektorn, men så är inte riktigt
fallet. Om man bara ser till rådets arbetsgrupp
för sjöfartsfrågor eller till Europaparlamentets
transportutskott finns endast ett fåtal ärenden
under beredning.
I arbetsgruppen där vi som förhandlar lagstiftningen från EU-ländernas sida träffas brukar det bara vara ett fåtal punkter på agendan,
huvudsakligen samordning av en gemensam
EU-ståndpunkt inför möten med IMO, den internationella sjöfartsorganisationen.
De viktigaste frågorna för sjöfarten finns just nu

på annat håll. På det socialpolitiska området
behandlas allt som rör gränsöverskridande
arbetskraft, social dumpning och harmoniserade behörighetskrav. Gemensamma regler
för moms och bolagsskatt påverkar rederierna,
liksom gränskontroller och andra avsteg från
den fria rörligheten i Schengensamarbetet.
I framtiden kommer säkert också beslutsfattare på det rättsliga området att komma in i
bilden när självstyrande eller automatiserade
fartyg blivit en verklighet. I dag ligger dock huvudfokus på miljöområdet och särskilt på att
implementera klimatavtalet från Paris.
I sitt förslag om utsläppsrätter valde kom-
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missionen att inte inkludera sjöfarten. Europaparlamentets miljöutskott vill däremot gå
ett steg längre och har föreslagit att sjöfartsnäringen också tar sitt ansvar. Förhandlingarna
är nu i sitt slutskede och stämningen är aningen tryckt bland de involverade.
Ovan är ett tydligt exempel på den tudelade ef-

fekt höga ambitioner i Bryssel kan ha. Det kan
ställa till det för branschen när företag med
global verksamhet ska förhålla sig till olika regler i olika regioner och kan även leda till konkurrensfördelar för de som inte omfattas av
EU:s strängare regler.
Branschen brukar rättmätigt påstå att det
är bättre att driva på arbete i IMO för att få på
plats globala regler som omfattar alla. Ofta pågår redan en parallell diskussion i FN-organet
IMO men dessvärre är förhandlingstakten där
långsammare än många önskar. När EU-kommissionen, eller i det här fallet Europaparlamentet, föreslår ett eget EU-regelverk kan det
skynda på de internationella förhandlingarna.
I fallet med utsläppsrätter enades IMO:s miljökommitté så sent som i höstas om att ta fram
ett åtagande för att minska koldioxidutsläppen.
IMO:s beslut är ett sätt att visa EU att de är
på banan och att ambitiösa regler på regional nivå inte är nödvändigt. På det här sättet
kan de besvärliga diskussionerna i Bryssel ha

Redaktör: Malin Henriksson

en positiv effekt på annat håll. Vi får se hur de
slutar den här gången, EU:s regelverk för utsläppsrätterna beräknas vara klara inom kort.
Det kan kännas som om världens

”Sjöfartsnäringen
är en viktig och
stark röst som med
fakta och erfarenhet
kan visa på fördelarna med öppna
gränser mellan
marknaderna.”

händelser är långt ifrån Åland.
Men i det här fallet är den amerikanska protektionistiska politiken och osäkerhetsmomenten
runt Brexit med dess eventuella
påverkan för sjöfarten bara runt
knuten. Sjörätten, och sjöfarten
i sig, beskylls ibland för att vara
konservativ i förhållande till
modern frihandel. Visst finns
en del gammalmodigt tänkande
kvar och särskilt från de större
flagg- eller sjöfartsnationerna i södra Europa.
Samtidigt är branschen just nu en av de starkaste försvararna av öppna gränser och frihandel.
Rederierna tror på internationell politisk
samverkan när många gett upp hoppet om
FN och dess organ. Sjöfartsnäringen är en viktig och stark röst som med fakta och erfarenhet kan visa på fördelarna med öppna gränser
mellan marknaderna.
Julia Lindholm
landskapsregeringens rådgivare i Bryssel
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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
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Befälhavaren
Lars Nordström, till
vänster, tänker inte på
att han jobbar på samma
korta rutt dag ut och dag in.
Arbetsdagarna är varierande, säger han. Till höger
överstyrman Håkan
Sjöström.

Själen driver ms 
– Det finns en själ här.
Så beskriver befälhavaren Lars Nordström sin arbetsplats ms Eckerö som visar
fina siffror för ägarna.
Rederi Ab Eckerö går bra. Rekordbra, faktiskt. Bokslutet för
2016 var koncernens bästa någonsin och man redovisade ett
rörelseresultat på 20,6 miljoner.
Med pengar i kassan kommer
diskussionerna om nybeställningar. Koncernledningen har i
flera år sagt att man hela tiden
tittar på möjligheterna att förnya
tonnaget på kortrutten Åland–
Sverige. Kanske med begagnat
fartyg som byggs om efter de
egna behoven. Eller till och med
ett nybygge.
Under tiden tuffar ms Eckerö
på mellan Berghamn och Grisslehamn. Ombord finns ett återkommande klientel och en personal som trivs.
– Vi har en bra grej. Vi har bra
gäster, en bra båt – även om den
börjar bli till åren, en bra tidtabell, bra personal och har nära
till allt, säger Lars Nordström
som varit ordinarie befälhavare

ombord sedan 2007.
Snart 10 år alltså. Vad har fått
honom att stanna så länge på
linjen hittills?
– Man trivs här. Det är en stor
fördel att vi ligger stilla på nätterna, man får sova.
Det tar bara två timmar över
havet. Blir det inte tråkigt att
åka fram och tillbaka?
– Jag tänker inte så, att det är
samma rutt. Jag tänker hela tiden på helheten och dagarna går
fort. Det händer saker hela tiden.

Slår i taket
Lars Nordström är ansvarig för
fartyget och dess personal. Det
blir mycket arbetsledning, administrativt arbete och kontakt
med myndigheter och huvudkontoret. Men också praktiskt
arbete eftersom det är han som
angör och lägger ut från hamnarna.
– Det är varierande dagar och

» Personligt
Lars Nordström
Ålder: 48.
Familj: Sambo och tre barn.
Gör: Befälhavare på ms Eckerö.
Bor: Kattby, Hammarland.
Intressen: Fiske, naturen, motion
med mera.

Från bryggvingen angör Lars Nordström ms Eckerö för att få bäst översyn över fartygets plats i förhållande
till kajen. Det är också hans jobb att
lägga ut från hamnarna.

alltid är det något som är annorlunda, säger han.
Ms Eckerö är byggd 1979. 2006
började den köras i Eckerölinjens regi, då ombyggd för sitt nya
ändamål. Den är bra för linjen,

menar Lars Nordström.
– Men vi har en sommartopp
på 6–8 veckor då vi slår i taket. Vi
behöver större kapacitet. I övrigt
är båten som klippt och skuren
för linjen, men den är gammal
och det ställs många lagstadgade
krav, så det är klart att vi måste
börja se oss om efter nytt.
Det har diskuterats inom företaget länge.
– Men det är inte så att jag är
delaktig i något arbete där vi sitter med ritningar just nu, utan
det pratas om det.

Blir igenkänd
Ombord jobbar cirka 75 personer under lågsäsong och 110 under högsäsong.

– Förr i tiden var skepparen
någon man nästan var rädd för,
men det är något helt annat i
dag. Människor i dag ifrågasätter mycket mer och man måste
vara mer lyhörd, det är bra. Det
är inte bra om det blir för segregerat på en arbetsplats.
Varför tror du så många passagerare återkommer?
– Alla säger att vi har bra mat,
atmosfär och personal. Och avgångstiderna passar många.
Lars Nordström försöker själv
röra sig mycket i de publika utrymmena.
– Det har hänt att jag varit på
någon skidort och folk har kommit fram och känner igen mig
härifrån! Det är väldigt familjär
stämning ombord och det finns
inga större hemligheter.
Det börjar bli dags att lägga ut
från Grisslehamn och Sjöliv följer med upp på bryggan. Bryggvingen är befälhavarens plats för
att få bäst översikt över båtens
läge intill kajkanten.
– Fast jag kört säkert 5.000
gånger är det en ny gång varje
gång man kommer till hamn.
Eckerö väger 7.000 ton och det
får man aldrig glömma, det är
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Både överstyrman Håkan Sjöström och befälhavaren Lars Nordström är intresserade av naturen. Från sin arbetsplats
har de första parkett till årstidens förändringar och vädrets makter.

Rekordmånga reste
med Eckerölinjen
Förra året reste 971.862 passagerare med ms Eckerö,
det är en ökning med nästan
14.000 resenärer från året
före.
Nu har man passerat totalt
tio miljoner passagerare sedan 2006.

Eckerö

– Den största volymen vi
haft på Grisslehamn–Eckerö
är 993.434 gäster. Men det var
2006 när ms Eckerö var ny och
vi också trafikerade med ms
Roslagen. Så nu snuddar vi
nästan vid samma volym på ett
enda fartyg, säger Eckerölinjens
vd Tomas Karlsson.

Nyckeltalen för Eckerölinjen
är inte offentliga, de presenteras sammanräknat i moderbolaget Rederi Ab Eckerös bokslut.
– Men vi har haft en bra utveckling de sista åren gällande
vårt resultat och har också en
positiv utveckling både i försäljning och det vi mäter i våra
gäster.

Lämnar betyg
Resenärerna uppmanas lämna
betyg av sin upplevelse, i allt
från hur man tas emot ombord
till maten till den totala känslan.

farligt när man börjar göra saker
till en vana.

Observerar naturen
Trots att båten är nästan 40 år
gammal har hon uppgraderats
över tid.
– Vi köpte båten 2005 och
bytte förutom alla publika utrymmen också huvudmaskin,
hjälpkärror, manöversystem och
radarapparater.
Överstyrman Håkan Sjöström
ansluter till bryggan.
– Förut var hela den här panelen rak, men den byggdes om
och det blev som cockpits. Det är
mycket mer ergonomiskt i dag,
säger han.
Han berättar att både han och
befälhavaren är intresserade av
naturen och har en dagbok.
– Vi skriver upp väder, temperaturer och sådant vi ser i naturen, säger han.
– I går såg vi årets första tärna,
fyller Lars Nordström i.
Och så vänder han fartyget
och stävar över havet, för tredje
gången den här dagen.
Text och foto: Malin Henriksson
malin.henriksson@alandstidningen.ax
tel: 26 640

Den pittoreska vyn av Grisslehamn är välbekant för många ålänningar. Hit anländer ms Eckerö flera gånger om dagen.

– De här värdena jobbar vi
mycket med. Det är sällan det
ekonomiska resultatet inte följer gästnöjdhetsindexet, säger
Tomas Karlsson.
När ms Eckerö lämnade
Grisslehamn på fredagsmorgonen den 28 april var det med sin
tio miljonte passagerare ombord.
Passageraren i fråga var Ann
Jonsson från svenska Hälsingland som bland annat uppvaktades av fartygets kapten
Christer Edström när hon kom
ombord.
Malin Henriksson
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Fullspäckat på Sjöfartens dag

Sjöfartens
dag arrangeras den
1 juni och programmet
är fullspikat sedan länge.
På golven finns närmare
70 utställare.
Foto: Daniel Eriksson

Från morgon till kväll pågår
aktiviteter runt Sjöfartens
dag. Allt från försäkringar till
hälsa och välgörenhet avhandlas under de många seminarierna.
Sjöfartens dag, som arrangerats
sedan 2001, infaller i år den 1
juni i Alandica.
– Hela poängen med dagen är
att samla branschen, så mycket
folk som möjligt med så mycket
aktivitet som bara är möjligt på
en dag. Det är supereffektivt och
folk reser hit från både närregioner och längre bortifrån, säger projektledare Eva MikkolaKarlström, ordförande för förbundet Ålands sjöfart som står
som arrangör tillsammans med
landskapsregeringen, Alandia
Marin och DNV-GL.
– Samarbetet gör att vi kan
locka hit mera människor och

få ett intressantare program, var
och en bidrar med sina kontakter och experter.
Som vanligt pågår en mässa
under hela dagen i huset. Där
finns branschen representerad,
från rederier och skolor till underleverantörer. Totalt deltar
närmare 70 utställare.
– Flera olika seminarier pågår
samtidigt, men är ändå blockade
så man ska hitta sitt område.

Bygger i Kina
I stora salen arrangerar DNV-GL
ett förmiddagsblock med fokus
på digitalisering samtidigt som
landskapsregeringen håller i
ett seminarium i auditoriet om
shippingpolicy.
– Jag tror inte de stör varandra
så mycket, folk är intresserade
av olika saker. Alla föreläsningar
börjar jämna klockslag och slutar kvart i, så man kan plocka

russinen ur kakan och gå emellan.
Under dagen arrangeras också
bland annat seminarier om sjöfarares hälsa och om att minimera riskerna för olyckor.
– Under dagen delar Ålands
sjöfart ut två Algot Johanssonstipendier på 1.000 euro vardera
till en sjöfartsstuderande på
gymnasiet och en på högskolan.
Rederierna Viking Line och Tallink Silja delar ut Rederiernas i
Finlands guldmedaljer till sina
trotjänare, säger Eva MikkolaKarlström.
I Ålands sjöfarts seminarieblock deltar Stena Line och Stena RoRo, den senare bland annat om sin roll i organisationen
Mercy Ships.
– Stena RoRo leder övervakningsarbetet av Mercy Ships
nybygge i Kina. Rikard Olsson
kommer hit direkt från Kina för

”Hela poängen med dagen är att samla
branschen, så mycket folk som möjligt
med så mycket aktivitet som bara är möjligt på en dag. Det är supereffektivt och
folk reser hit från både närregioner och
längre bortifrån.” Eva Mikkola-Karlström
att berätta om hur det är att bygga där vilket är särskilt intressant
med tanke på att vi har ett lokalt
rederi som funderar på att bygga
i Kina.

Ett begrepp
Som vanligt finns också ett så
kallat Speakers’ Corner.
– Där ges korta presentationer
av företag som är utställare. Det
är inte roligt att tacka nej till folk
för att programmet är spikat,
men det här är ett sätt att öppna

möjligheten för fler att presentera sig.
Eva Mikkola-Karlström är nöjd
med programmet som pågår ända in på kvällen.
– Det blir en fullspäckad dag,
men det är poängen! Dagen har
vuxit successivt och man märker
att den fått uppmärksamhet och
blivit lite av ett begrepp.
Malin Henriksson

Tallinks skyttelfärjor firar tio år
sitt nya höghastighetsfartyg,
LNG-drivna Megastar, som sattes i trafik i januari.
– Shuttlefartyg med hög isoch stormtålighet har ökat
förtroendet bland alla de resenärer som värdesätter tillförlitlighet i året runt-resor, säger
Janek Stalmeister, styrelseordförande Tallink Grupp, i ett
pressmeddelande. (mh)
Tallinks skytteltrafik på Helsingfors-Tallinn har pågått i tio år. 
JUBILEUM Tallinks skytteltrafik

på rutten Tallinn–Helsingfors
firar 10 år. Rederiet noterar att
man under åren transporterat

30 miljoner passagerare mellan huvudstäderna på rutten.
Sträckan motsvarar 40 varv
runt jordklotet.

Foto: Pressbild

Det var i april 2007 man lanserade sitt första så kallade
shuttlefartyg, Star, på linjen. Så
här tio år senare firar man med

Nysatsningar
kan gynnas
Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub) har samman-

ställt en konjunkturrapport där
det framgår att fraktraterna för
transporter till havs har visat
en uppåtgående trend sedan
början av året.
Man skriver att de flesta
bland torrlastrederierna förväntar sig oförändrade eller
något bättre affärsförutsättningar.
Tankerverksamheten visar
på en svag marknadsutveckling hittills i år enligt ledande
index, men är på väg uppåt.
Enligt Åsub kan det gynna nysatsningar inom området om
trenden håller i sig. (mh)
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VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vi har tillbehören
för din båt!
Fendrar, ankare, förtöjningslinor,
anoder, oljor m.m.
Från kända leverantörer:

By land, by sea
and by air

OM

BU

D

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
Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19. Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.
Mattssons_logo_red_black.eps
Tel. 43 250 www.mattssons.ax

Mattssons_logo_red.eps

Nordens största butikskedja för båttillbehör!

Mattssons_logo_black.eps

VI HAR PRISGARANTI!
Nu har vi öppnat vår SeaSea Partner Store
hos Kalmers på Vikingagränd 11.
Vi erbjuder ett bredare sortiment, bättre priser
och kraftfullare erbjudanden!
Vi lämnar 30 dagars prisgaranti från leveranstillfället!
Du kan enkelt se lagersaldo, boka produkter
och hämta i butik på

www.seasea.ax
SeaSea Åland, Vikingagränd 11, batavd@kalmers.ax, Tel +358 18 120 12 Dir.båt 18 288 27 alt 18 288 30
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Från svinfarm till 
Andreas Danielsson har verkat som egenföretagare i 20 år men bytt inriktning på vägen från
svinfarmare till varvsägare. Nu känner han att
han är på en bra nivå med sin verksamhet.
– Visst vill man bygga ut och utöka försäljningen. Men man ska inte få bullen i halsen, utan
svälja i lagom bitar, säger han.
Det är åttonde året som Andreas
Danielsson driver Vårdö båtvarv
och vinterförvaring i Vargata.
Det började som en kanske tioprocentig sysselsättning, men
sedan 1,5 år tillbaka är det ett
heltidsjobb att driva företaget.
– Jag började med svinfarm
för 20 år sedan. Nu står vi i det
gamla slakteriet, säger han och
blickar ut över det som i dag,
efter ombyggnad, är verkstaden
och tvätthallen.
– Totalt är det 900 kvadratme-

ter hus. Det var mycket jobb att
bygga om allt från svinfarmeri
till det här.
Han slutade med grisarna på
grund av dålig lönsamhet.
– Det var egentligen för stort
för Åland, jag slaktade 800 grisar
per år, mer än dåvarande andelsslakteriet. Så låg allt i träda
något år och jag funderade på
vad jag skulle göra nu med mina
stora hus.
Andreas Danielsson är i grunden fartygselektriker och har

vinterförvaring inomhus samt
höst- och vårservice av båtarna.
Numera står den 3.000 kvadratmeter stora tomten också till
förfogande för utomhusförvaring, nytt är att han plastar in
kundernas båtar med så kallad
krympplast.
– I år har jag haft ungefär 70
båtar här, och det är som ett normalår, säger han.

Nytt för i år är en plastkrympare på
anläggningen, det gör att båtar också
kan förvaras utomhus med skydd
för väder och vind, berättar Andreas
Danielsson.

hela sitt liv varit intresserad av
båtar och jobbat med maskiner
och motorer. Så steget att börja
jobba med detta på heltid var
egentligen rätt naturligt.
Han började med att erbjuda

Byggde egen monter
Den som kört längs Österleden i Mariehamn har knappast
missat den glasmonter med en
Tohatsu-snurra som står vid
Bilmacken. Den har Andreas
Danielsson själv byggt ihop för
att göra reklam för sitt skärgårdsföretag.
– Det gav effekt, många har
sett den och hört av sig och det
märktes också på min Face-

booksida, säger han.
Att sälja inombords- och utombordsmotorer, samt vissa
båttillbehör, är också nytt för i
år.
– I stället för att alla andra säljer motorer och jag monterar
dem började jag fundera på om
inte jag skulle kunna erbjuda
mina kunder hela paketet.
Han förhandlade med japanska Tohatsu som inte hade någon partner på Åland.
– De ville ha både verkstad
och säljare, som kunde ta hand
om kunden även efter att motorn är såld.
Så blev det och han är nu auktoriserad verkstad för märket.
Han erbjuder dessutom en rad
andra märken som han beställer in efter kundens önskemål,
något lager eller butiksförsäljning har han inte.
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Krympplast är ett effektivt sätt att täcka in båtar och en nyhet för Vårdö båtvarv.

Det finns en höjd- och längdbegränsning för vilka båtar som får plats i verkstaden. Här kan de bland annat
servas, tvättas och plastas in.

Ungefär 70
båtar per säsong
förvarar Andreas Danielsson i sin lokaler och
på gården. Många av dem
utför han också höstoch vårservice på.

 båtvarv
”Det var egentligen för stort för Åland, jag
slaktade 800 grisar per år, mer än dåvarande andelsslakteriet. Så låg allt i träda
något år och jag funderade på vad jag
skulle göra nu med mina stora hus.”

– På det sättet kan jag hålla
marginalerna nere.
Han försöker också erbjuda
sådant som inte finns i någon
katalog. Till exempel vill de
flesta i dag ha en plotter på båten, men har man en äldre båtmodell har den ingen naturlig
plats.
– Då bygger jag en helt ny
instrumentpanel till kunden i
stället.
Han är nöjd med det utbud
han nu kan erbjuda.
– Jag brukar säga att jag har

motorer från roddbåt till skärgårdsfärja, säger han och skrattar.

Hektiska tider
Andreas Danielsson säger att
han har alla typer av kunder.
– Även de som skulle kunna
serva sina båtar själva, men folk
har inte tid eller utrymmen.
I hans förvar finns inga större
lyxjakter, utan han har satt en
begränsning på elvametersbåtar och de flesta är sex, sju meter
långa.

Det gamla slakteriet fungerar i dag som verkstad och tvätthall.

– Vi är många som håller på i
båtbranschen och man måste
hitta sina egna vägar. Det passar
mig bra att köra på det här spåret.
När det är dags för sjösättningstider, det vill säga till påsken, 1 maj (vårjakten) och i juni
när semestrarna börjar, har han
intensivare arbetsperioder.
– Nu när påsken var kall fick
jag lite respit, säger han och
skrattar.
I slutet på juli kommer de första båtarna in på förvaring och
när isen lägger sig de sista.

Kreativt jobb
Han jobbar ensam inom företaget. Ibland, om det kör ihop sig,
hyr han in någon som polerar

och blästrar. Men i övrigt gör
han allt själv och har kunskaper
för att kunna erbjuda ännu mer,
till exempel sy båtinredningar
och kapell.
– Men man måste ju inse sina begränsningar. Jag har varit
egenföretagare så länge att jag
lärt mig när jag kan vara ledig
och inte. Jag har gått på en del
nitar, men efter 20 år börjar jag
lära mig.
Vi går in i de två stora hallar
som rymmer de båtar som ännu
inte sjösatts. Han säger att nästan hälften redan är i sjön, ändå
ser det trångt ut för ett otränat
öga.
– Det blir lite Tetris varje år,
man får ha tungan rätt i mun!
De tre ben Andreas Daniels-

son nu står på – förvaring, verkstad och försäljning – känns optimalt för honom.
– Visst vill man bygga ut och
utöka försäljningen. Men man
ska inte få bullen i halsen, utan
svälja i lagom bitar.
– Det jag har nu ger en synergieffekt som gör det möjligt att
vara kreativ och att få lösa problem åt kunden, säger han.

Text

Malin Henriksson

malin.henriksson@alandstidningen.ax
tel: 26 640

Foto

Jacob Saurén

jacob.sauren@alandstidningen.ax
tel: 26 667
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Jobbet som ett andra hem

Ms Eckerös intendent Chatarina Israelson trivs så bra som
sjöman att hon längtar tillbaka till jobbet på sin lediga tid.
– Det är ett speciellt liv ombord, säger hon.

Chatarina Israelson hade i
många år arbetat för stora
svenska kedjor när hon 2012
klev ombord på ms Birka för
jobbet som taxfreechef.
– Jag sökte mig till sjön för att
jag ville jobba med något annat,
men ändå med något jag kunde.
Från första dagen ombord kände jag att det var min grej, att
jag kommit hem. Att jobba på
sjön är väldigt speciellt, jag tror
man känner efter ganska kort
tid om det är ens grej eller inte,
säger hon.
Senare jobbade hon som
kryssningschef, men började
också vikariera intendenten
ombord halvårsvis.
– När tjänsten som intendent
här dök upp sökte jag. Jag tycker
om koncernen och konceptet,
så det var lockande att söka hit.
I januari började hon som intendent på ms Eckerö.
– När jag kom hit visste jag
att det var en sammansvetsad
grupp ombord. Att komma in i
sådana sammanhang kan vara
tufft, men jag blev mottagen
med öppna armar. Det är ett
superengagerat gäng här, alla
ställer upp för alla och man tar
hand om varandra. Det är skön
stämning.

Rycker in överallt
Chatarina Israelson beskriver
intendentjobbet som mycket
varierande. Kort sagt är hon
kommersiellt ansvarig ombord.
Det innebär förstås administrativt arbete men också nära kontakt med respektive avdelningsföreståndare.
– Jag tar en runda flera gånger
om dagen och hjälper till där
jag kan. Jag plockar disk eller
står och säljer i taxfreen om det
behövs. Jag har aldrig serverat
tidigare i mitt liv, men när det
är högt tryck i à la carte-restaurangen på helgerna balanserar jag tallrikar, säger hon och
skrattar.
– Jag vill ju se hur allt fungerar. Därför har jag också praktiserat på flera avdelningar. I kö-

Intendenten Chatarina Israelson vill ha full koll på vad som händer inom de olika verksamheterna ombord. Därför rycker hon in där det behövs, plockar disk i
restaurangerna eller säljer krämer i taxfreebutiken. Vid sidan om sitt vanliga jobb som kommersiellt ansvarig ombord, förstås.

» Personligt
Chatarina
”Cattis” Israelson
Ålder: 49 år.
Familj: Gift, två vuxna barn.
Gör: Intendent på Eckerölinjen.
Bor: Linköping, Sverige.
Intressen: Resor, mat och god dryck
är aldrig fel, har precis i dagarna
tagit grönt kort i golf så nu kanske
jag blir en ”golfnörd”.

ket hade jag till exempel kockkläder på mig och hjälpte till en
hel dag, det var jättenyttigt och
roligt.
Tjänsten delar hon med kollegan Jonny Karlström, de går
mot varandra i varsitt skift.
– Delat ledarskap är en utmaning, bra kommunikation
med sin bytespartner är otroligt
viktigt. Vi stämmer av ofta med

varandra och träffas regelbundet.
Vi ringer också varandra när vi
är lediga om vi har behov, vi har
sagt att det är det bästa så vi kan
garantera att samma budskap
kommer från intendenten oavsett vem som är på jobb.
Det gäller också för gästerna
överlag.
– De ska inte märka att det är
två, tre besättningar ombord.

Vill slå förväntningar
Även om Chatarina Israelson
skulle ha full kontroll över verksamheterna ombord vet hon
aldrig vad för arbetsdag som
väntar. Eller ens avgång.
– Du vet aldrig vilka gäster du
får ombord mer än att de vill bli
underhållna och få god mat. Vår
utmaning är att ge det de vill
ha och helst överträffa förväntningarna.
Många gäster är återkommande, vissa till och med ett

Maritime Safety Center
teambuilding
Önskar du förbättra lagandan på jobbet eller fixa ett event
för dina vänner? Då är Ålands Sjösäkerhetscentrum stället
för dig.

par gånger i veckan.
– Vi försöker sprida på menyer och nöje över olika veckodagar. När de kliver av ska de ha
med sig den hemtrevliga känslan och viljan att komma tillbaka och köpa något i taxfreen,
njuta av god mat och bra underhållning.
– Ålänningar har båten som
ett sätt att ta sig fram och tillbaka, och det är lika viktigt för
oss att de alltid känner sig välkomna.

Längtar till jobbet
Chatarina Israelson trivs med
sina varierande arbetsuppgifter.
– Det är som sagt härligt att
arbeta ombord på ms Eckerö.
Både land- och sjöpersonal vet
i princip vad alla heter och vad
de gör. Jag har aldrig varit på en
arbetsplats där gemenskapen
känns så tydligt.
Hon bor i Linköping, drygt

” Att jobba på sjön
är väldigt speciellt,
jag tror man känner
efter ganska kort tid
om det är ens grej
eller inte.” Chatarina Israelson
tre timmars bilfärd från Grisslehamn. Avståndet skrämmer
inte.
– När jag är ledig längtar jag
nästan tillbaka till jobbet! Jag
kommer att ha svårt att kliva
iland igen, det är ett speciellt liv
ombord.
Om det blir ett nybygge, vad
önskar du?
– Att vi ska ha kvar samma fina
stämning både bland våra gäster och vår personal.
Text och foto: Malin Henriksson

Trygghet i livets sjögång.

Vi erbjuder ett 2 timmars event där vi kombinerar sjösäkerhet med utmanande vattenövningar.
Ta en överlevnadsdräkt och rädda dina vänner i storm,
blixt och häftiga vågor eller välj den softa varianten.
Du sätter målen – vi levererar.
Bli en sailor för stunden och få en livsviktig erfarenhet
i bagaget!
Låter detta intressant? Kontakta oss på
e-mail: info@maritimesafety.ax, tfn +358-18-24100.

SAFETY AND PLEASURE

www.merimieselakekassa.fi | www.sjomanspensionskassan.fi
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Om runt 15 år kan fjärrstyrda fartyg färdas i våra vatten. Stegvis
flyttas saker från fartyget i land,
men småningom kan de vara helt
obemannade. 
Illustration: Rolls-Royce

Fjärrstyrda
fartyg på
ritbordet
Fjärrstyrda fartyg blir knappast verklighet förrän om
runt 15 år, men under tiden
skissas det på hur tekniken
skulle kunna se ut.
Propellertillverkaren RollsRoyce arbetar med ett projekt
där man fördjupar sig i autonoma fartyg, alltså fartyg som
styrs från en fjärrcentral.
Bolagets projekt Aawa är
ännu inte helt autonomt, men
man testar teknologier och
extraautomatiserade produkter, skriver tidningen Sjömannen.
Målet är att underlätta och
effektivisera sjömännens arbete och förbättra säkerheten.
Enligt Esa Jokioinen, utvecklingschef på Rolls-Royce,
flyttas delar från fartygen i
land stegvis.
– Först kommer redan existerande bryggvakter, verktyg
och navigation att automatiseras ytterligare. Eventuellt
kommer det ganska snabbt att
komma på system som sköter
till exempel miljöobservationer på andra sätt än i dag, säger han till tidningen.
Digitaliseringsdirektör
Mikko Tepponen vid Wärtsilä
gissar att fjärrstyrda fartyg blir
verklighet i vattnen först under 2030-2040-talet.
– Vi är övertygade om att
det även kommer att finnas
människor på fartygen under
den överskådliga framtiden,
säger han till Sjömannen.
Malin Henriksson

AIDAcara är den kryssare som gör flest stopp i Mariehamn i sommar.
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Seven Seas Voyager har gästat Åland förut och gör ett stopp i år.

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Daniel Eriksson

Lång säsong av kryssare
som anlöper Mariehamn
» Fakta
Sommarens kryssningsfartyg till Mariehamn
Fartyg
AIDAcara

Säsongen där utländska kryssare gästar
Mariehamn drog igång redan förra veckan
och avslutas först i oktober.
Hela 20 anlöp är anmälda till Mariehamns
hamn i dagsläget, där både gamla bekanta
och nya fartyg angör kajerna.
20 anlöp är planerade och både
började och avslutas med 203
meter långa AIDAcara som första gången angjorde kaj den 11
maj och den sista den 5 oktober. Hon seglar för tyska AIDA
Cruises och byggdes 1996, med
en större renovering 2005 då
fler hytter tillkom.
AIDAcara gästar Åland sex
gånger under årets kryssningssäsong.
Totalt elva olika kryssnings-

fartyg gör besök i Mariehamn.
Störst är Artania som mäter 231
meter.
Hon byggdes 1984 i Helsingfors av Wärstsilä och är nu
chartrad av det tyskbaserade
Phoenix Reisen och fick då sitt
nuvarande namn. Artania kommer till Åland den 4 juli.

Lyxkryssare
Ytterligare ett fartyg som gästar mäter över 200 meter, det är

Avång

09.00

18.00

Här blandas vacker skärgård, soldäck, smak
upplevelser, shopping och spa i en somrig kompott.
Vad väntar du på?
Boka hotell och aktiviteter i land i samband med din båtresa
– enkelt, bekvämt och prisvärt.

Längd (meter)
203

15 maj

07.00

18.00

142

AIDAcara

25 maj

09.00

18.00

203

6 juni

07.00

14.00

176

AIDAcara

8 juni

09.00

18.00

203

AIDAcara

22 juni

09.00

18.00

203

Hamburg

4 juli

08.00

13.00

144

Artania

4 juli

14.00

20.00

231
203

AIDAcara

Foto: Wikimedia Commons

Ankomst

11 maj

Le Soleal
Deutschland

Silver Cloud mäter 156 meter och angör kajen i Mariehamn den 14 augusti.

Datum

6 juli

09.00

18.00

Mv Serenissama

20 juli

07.00

17.00

88

Berlin

22 juli

07.30

14.00

139

Silver Cloud

25 juli

08.00

18.00

156

Deutschland

31 juli

07.00

14.00

176
91

Island Sky

1 augusti

17.30

23.59

Island Sky

3 augusti

07.00

18.00

91

Silver Cloud

14 augusti

08.00

19.00

156

Island Sky

28 augusti

12.00

22.00

91

Island Sky

31 augusti

07.00

16.00

91

Seven Seas Voyager
AIDAcara

15 sept.

07.00

13.00

207

5 oktober

09.00

18.00

203

Källa: Mariehamns hamn


Floridabaserade Regent Seven
Seas Cruises fartyg Seven Seas
Voyager som mäter 207 meter.
Varje hytt ombord är en svit
med egen balkong, något som
kan ses åtminstone utvändigt
den 15 september.
Minst av fartygen som gästar
är Island Sky som gör fyra anlöp

under augusti. Det Bahamasflaggade fartyget mäter 91 meter och byggdes 1992. Normalt
seglar hon på polarexpeditioner.
Malin Henriksson

malin.henriksson@alandstidningen.ax
tel: 26 640

Lite mer sommar
Nu får du
till havs
bonus på
Välkommen ombord!
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online
Vikingline.ax
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En manlucka av den här typen ska monteras fast på containerns ovansida. Allan Johansson visar.

En blå container är grunden till den säkerhetsutbildning eleverna ska genomgå för arbeten i slutna utrymmen.

Säkerheten först
när man ska ner i
slutna utrymmen
Internationella regelverk ställer krav på
säkerheten för de sjömän som ska ner i
slutna utrymmen ombord. Därför ska eleverna på sjöfartsprogrammet nu lära sig
hur man jobbar säkert.
På yrkesgymnasiets sjöfartsprograms gård på Neptunigatan har
nyligen tillkommit en blå container. Ännu ska en stege sättas dit,
räcken monteras fast runt taket
och en manlucka monteras på
ovansidan.
Här är det meningen att eleverna ska kunna träna både arbeten i slutna utrymmen och övningar som ingår i heta arbetenkursen.
– Det finns en del att tänka på
hur man ska bära sig åt när man
jobbar i små och trånga utrymmen och tankar, säger Allan
Johansson, avdelningsföreståndare på maskin.
Ombord på fartyg finns cisterner och tankar med olika inne-

håll. Ibland kräver det att personal går ner i dem för till exempel
reparations- eller saneringsarbeten. Då är säkerheten viktig,
något man nu sätter större fokus
på redan på utbildningen efter
att internationella regelverk satt
standarden.
– Man behöver till exempel
tänka på vad tanken innehållit
och att det finns syre i den. Det
kan gå så fort, man bör tänka efter före man går in i en tank.

”Det finns en del att
tänka på hur man
ska bära sig åt när
jag jobbar i små och
trånga utrymmen
och tankar.” Allan Johansson

Från trefoten sänker sig den person
som ska ner i tanken med en vajer
och sele.

Aldrig ensam
Skolan har köpt in en så kallad
trefot som sätts ovanför manluckan. Personen som ska ner i
tanken klättrar ner och har vajern från trefoten med sig och

kan då påbörja en räddningsoperation. Utanför finns alltid en
kollega till hjälp.
– Med sig ner har man en gasoch syremätare, den är alldeles

ny för oss och vi har inte hunnit
öva med den än, säger Allan Johansson.
Han är glad att man nu erbjuder den här typen av övningar i
utbildningen.
– Det måste finnas med i
grunddelen för däcks- och maskinreparatörer, men det är viktigt för alla att känna till arbeten
i slutna utrymmen.
Text: Malin Henriksson
malin.henriksson@alandstidningen.ax
tel: 26 640

Foto: Jacob Saurén

jacob.sauren@alandstidningen.ax
tel: 26 667
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Flyttade till Åland
för sin utbildning
Jenny Åkerman drömmer om att jobba på
sjön. Hon flyttade till
Åland för att få vaktmanspapper och bli
bartender på sjön.
Men hon trivdes så
bra att hon nu utbildar
sig till maskinreparatör.

När Sjöliv hälsar på i yrkesgymnasiets sjöfartsprograms lokaler står
Jenny Åkerman och demonterar en separator i
maskinhallen.
– Det är för att lära mig
för framtiden. Det största
problemet är att manualen är på engelska, säger
hon och bläddrar i en
tjock lunta som steg för
steg visar hur delarna
ska tas isär för att på nytt
plockas ihop.
Hon går första året på
utbildningen för däcksoch maskinreparatörer,
med inriktning på maskin. Hon flyttade till Mariehamn från Österbotten
uttryckligen för att gå utbildningen.
– Jag ville bli bartender
på en stor båt. Tanken var
att jag skulle gå första året
och få vaktmanspappren.
Men det var så roligt att
jag kände att jag ville fortsätta.

Skruvar på dragstern
Hon valde inriktningen då
hon tyckte att den erbjöd
bredd.
– Och så har man möjlighet att jobba i land
också.
Jenny Åkerman är dock
van att hantera motorer.
– Jag har kört dragracing, så jag har skruvat en
hel del!
Desto ovanare var hon
med det faktiska livet på
sjön när hon flyttade till
Åland.
– Redan första veckan
i skolan åkte vi ut på Michael Sars, jag var lite sjösjuk ena dagen när vi åkte
till Åbo. Men jag känner
nu att jag verkligen vill
jobba på sjön.
I höst skruvar hon upp
skoltempot
ytterligare
då hon kombinerar sin

Jenny Åkerman demonterar en separator, något som kan vara bra att kunna när sjömanslivet
väntar. 
Foto: Jacob Saurén

”Jag ville bli bartender på en stor båt. Tanken var
att jag skulle gå första året och få vaktmanspappren. Men det var så roligt att jag kände att jag ville
fortsätta.”
utbildning med allmän
gymnasieutbildning.
– Man kan ju läsa huth
här på Åland, men för
oss på sjöfartsprogram-

Ålands nyaste
marinbutik!
ÖPPET: VARD. 8–17 • LÖRD. 10–13
Välkommen!

ska plugga gymnasiet på
distans.
Malin Henriksson

malin.henriksson@alandstidningen.ax
tel: 26 640

Vårservicen gjord?
Nu även:
ship-to-store!
Västansunda byaväg 143
Tel 32 111 / 0400 947 501
www.mitec.ax

Skarpansvägen 20, Mariehamn. Tel. 12 990
www.wemarin.com

Auktoriserad service för Mercury/MerCruiser, Suzuki och Evinrude
Nya Åland

En gas- och
syremätare
indikerar om
det går att
vistas i de
trånga utrymmet.

met går det inte att kombinera på grund av all
praktik. Men jag har hittat ett aftonläroverk på
Vasa gymnasium där jag
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Han njuter av vyn från
Havet är lugnt, solen skiner och vid horisonten närmar sig den svenska skärgården. Den här vyn får Ivar Jansson att trivas
med jobbet ombord på Rosella.
Ivar Jansson, eller Anders Jansson som han egentligen heter,
är styrman ombord på Viking Lines Rosella. Orsaken till att han
ombord på sin arbetsplats går
under sitt mellannamn Ivar är
att det finns flera anställda med
samma namn.
– Jag har jobbat här sedan Rosella började trafikera på den
här linjen, i slutet av maj 2008.
Tidigare jobbade jag på Ålandsfärjan.
Han har också jobbat ombord
på Cinderella och Isabella och
på diverse lastbåtar som trafikerar främst i Norden.
– Det längsta jag har varit till
sjöss är Spanien, säger han.
Som styrman jobbar han
vecka–vecka och en normal arbetsdag är mellan tio och tolv
timmar lång.
– Vi kommer på jobb vid sju
och startar upp grejerna då.
Ivar har jobbat som styrman ombord på Viking Lines Rosella sedan 2008.

Lotspapper krävs
När Sjölivs reporter hälsar på
uppe på bryggan befinner vi oss
ute på Ålands hav, det är lugnt
och stilla och fartyget tuffar på i
maklig takt.
Vid horisonten skymtar skärgården utanför Kapellskär. Ivar
Jansson pekar ut lotsplatsen på
sjökortet.
– Här börjar lotsfarleden, då
måste någon med lotspapper
köra.
Vanligtvis behövs en linjelots
för fartyg i linjetrafik. Ombord
på Rosella är det befälhavaren
som har lotspapper.
– Man ska utbilda sig på den
speciella rutten för att få lotspapper. Det ingår att man gör x
antal resor och så ska man göra
ett blindkort, alltså tenta alla
prickar, holmar och djupkurvor,
säger Ivar Jansson.
För att spara bunker körs fartyget i 18 knop på tre motorer.

» Personligt
Ivar Anders Jansson
Ålder: 42 år.
Familj: Sambo Viktoria och barnen
Pontus, Ida och Noel.
Gör: Styrman ombord på Viking
Lines Rosella.
Bor: Sund.
Intressen: Vi har nyligen byggt hus
så det är mycket jobb med tomtplaneringen. Jakt, fiske och sport från
soffan intresserar också. Främst tittar jag på hockey och fotboll.

För att komma upp i 20 knop
krävs alla fyra motorer.
– De två knopen kostar mycket
bränsle.

Kom i tid!
I dag är turlistan anpassad för
att fartyget ska vara mer ekonomiskt, alltså köra långsammare.
En annan sak som spelar in på
turlistan är rutinerna för bogvisiret som numera alltid stängs så
länge fartyget står vid kaj.
Att fälla upp eller ner bogvisiret tar sju minuter, men det är
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I dag är Gunborg ”Bojan” Bryggman äldst av dem som jobbar ombord på Rosella. Om ungefär ett år blir det pension och hon har redan börjat tänka på vad hon ska göra då.

Bojan vill inte
gå i pension

Rosella
många saker som ska klaffa när
fartyget ska angöra och lägga ut.
– Våra hamnpauser är korta,
till exempel är vi bara tjugo minuter i hamnen på kvällen i
Kapellskär. Då ska vi släppa av
tusen passagerare och ta på 500
personer, men hamnpersonalen
är också väldigt slipad.
Trots det kan det vara stres�sigt, speciellt under högsäsong.
– Det mest frekventa klagomålet vi får är att personalen på
däck är otrevlig eller stressad,
men om en däcksare stannar
och pratar med någon kanske
lastningen inte blir optimal. Allt
påverkar.
Ivar Janssons bästa råd till
passagerarna är att vara i tid i
hamnen. Det underlättar för att
fartyget ska kunna avgå i tid.
Han påminner om att incheckningen alltid stänger tio minuter
före avgång. Eftersom bogvisiret
tar sju minuter att stänga finns
det inte mycket spelrum för att
vänta på den som försenar sig.
– Ålänningarna har blivit
mycket bättre på att komma i tid
i jämförelse med förr. Det är bra.

Jakt och fiske
De veckor Ivar Jansson inte är på

”Bara att få titta
ut och se när solen
går upp och ner
och havet ligger
stilla ... det här får
vi se på arbetstid
och får dessutom
betalt!” Ivar Jansson
jobb tillbringar han också gärna
på sjön. Fiske och jakt är två
stora intressen. Tidigare har han
varit aktiv inom motionshockeyn på Åland, men i dag följer
han mest sporten på högre nivå
från tv-soffan.
Han trivs med att jobba vecka–
vecka och även med sitt arbete.
– Bara att få titta ut och se när
solen går upp och ner och havet
ligger stilla ... det här får vi se på
arbetstid och får dessutom betalt!
Han tycker att varje arbetsdag
är ny.
– Det händer något nytt varje
dag, fastän vi kör som en spårvagn.
Text och foto: Emma Harald

Gunborg ”Bojan” Bryggman
ska gå i pension om ungefär ett år. Det är inget hon
ser fram emot, hon trivs så
bra med sitt jobb i Rosellas taxfreebutik. Ett bevis
på det är att hon hoppat in
och jobbar extra när Sjölivs
reporter träffar henne ombord.
Bojan jobbar som cateringvärd ombord på Viking Lines
Rosella, i praktiken betyder
det att hon jobbar i taxfreebutiken. Rosella har varit
hennes arbetsplats sedan fartyget började trafikera på Mariehamn–Kapellskärslinjen
2008, men hon har jobbat så
gott som hela livet till sjöss.
– Jag började som sommarextra 1970. Det var på Rederi
Ab Slites gamla Diana. 1971
började jag på heltid.

Flera fartyg
Hon har hunnit med flera fartyg, bland annat Apollo III,
Athena och Kalypso. För det
mesta har hon jobbat i butik
ombord, men hon har också
serverat och jobbat i kafeterian.
Hur ser din arbetsvardag ut?
– Det är kassajobb och att
plocka varor. Ungefär det.
Trivs du?
– Jadå, jag jobbar redan på
övertid, jag skulle få gå i pension, men jag vill inte.
Varför inte?
– Jag trivs så bra. Jag gillar den
sociala biten av att jobba och
känner mig pigg. Det är bra
att ha rutiner, säger hon.
Hon upplever också att
kunderna trivs med henne,
blir glada av att se henne och
att hon gör ett bra jobb.
Att det blev butiksjobb ombord var ändå en slump. Som

mycket ung var hon väldigt
sjösjuk, men hon märkte att
hon aldrig blev sjösjuk när
hon var på jobb.
– Jag fick sommarjobb, trivdes och senare var det lätt att
få jobb ombord.
Hon har även jobbat i land
under kortare perioder, men
det trivdes hon aldrig lika bra
med.
– Det kändes som att man
aldrig var ledig.

Alltid saklig
Högsäsongen inleds vid påsk
när folk börjar vistas på sina
stugor. Under lågsäsongen
kan det finnas riktigt lugna
dagar.
– Det är roligt när det är
mycket folk och ruljans.
Har du, med din erfarenhet,
några tips för hur man ska
möta en ”besvärlig” kund?
– Jag argumenterar aldrig
med någon, utan är lugn och
saklig. Jag låter sådant rinna
av mig. Det är inte mig personligen de är sura på.
Normalt är arbetsdagen
mellan tio och tolv timmar
lång. Ibland har hon lediga
stunder ombord. Då lägger
hon sig i sin hytt och vilar, läser eller – om fartyget ligger i
hamn – går ut på en promenad.
Hur har arbetet förändrats
under din tid?
– Kunderna fordrar mer i dag,
till exempel mer information
om sprit och vin. Tidigare
köpte kunden det vanliga,
men i dag är kunderna mer
krävande. Det är därför vi numera har vin- och spritexperter ombord.
Numera köper folk också
mer vin och öl och satsar på
dyrare whiskysorter.
– Och så har det tillkommit

» Personligt
Gunborg ”Bojan”
Bryggman
Bor: I Sund.
Ålder: 67 år.
Familj: Man, tre barn och sju
barnbarn.
Intressen: Jag är gärna på stugan,
fixar med trädgården och promenerar mycket.
Gör: Cateringvärd ombord på
Rosella.

”Kunderna fordrar
mer i dag, till exempel mer information om sprit
och vin. Tidigare
köpte kunden det
vanliga, men i dag
är kunderna mer
krävande. Det är
därför vi numera
har vin- och spritexperter ombord.”
Gunborg Bryggman

kläder och skor, det fanns inte tidigare.
Allt roligt har ändå ett slut.
Om ungefär ett år, när hon
fyller 68 år, måste hon pensionera sig.
– Jag har börjat tänka på
det, vad jag ska göra när jag
blir pensionär. Jag kan inte
bara sitta gungstolen, kanske
blir det vävstolen i stället.
Text och foto:
Emma Harald
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Söker åländska volontärer till

Världens, snart två, största sjukhusfartyg
söker ständigt volontärer för att ge gratis
sjukvård till världens fattiga.
Mercy Ships har arbetat med sitt biståndsprojekt i snart 40 år och nu kommer
man till Åland för att rekrytera personal.

Pascal Andréasson, marknadsansvarig för Mercy Ships Sverige, hoppas ålänningar ska nappa på möjligheten att volontärarbeta ombord för organisationen.
Foto: Jacob Saurén

Tidigare i våras var Pascal Andréasson, marknadsansvarig för
Mercy Ships Sverige, på Åland
för att berätta om organisationens arbete. Men också för att
förbereda sitt deltagande på Sjöfartens dag i Alandica den 1 juni.
– Vi deltar på flera olika sätt.
Dels genom en öppen föreläsning på kvällen där vi berättar
om vårt arbete, dels under dagen
där vi vill möta den marina industrin, säger han.
Mercy Ships äger och driver
världens största sjukhusfartyg,
Africa Mercy. Man håller också
som bäst på att bygga ett helt
nytt sjukhusfartyg som då blir
det största i sitt slag. Stena RoRo
ansvarar för bygget och deras
platschef vid varvet, Rikard Olsson, samt vd för Stena RoRo, Per
Westling, kommer till Åland och
berättar om projektet.
– Vi är en välgörenhet med ett
fartyg som också är beroende av
hur sjöfarten fungerar. Vi står
under samma villkor som hela
den marina världen och behöver stödet därifrån. Vi behöver
exponera oss mot den marina
världen eftersom vi har behov
av hela den personalstyrka som
jobbar med sjöfart, säger Pascal
Andréasson.
Han säger att Mercy Ships är
en ”extremt bra” hållbarhetspartner.
– Många företag arbetar i dag
med en miljöprofil och det blir
allt mer tydligt att man har ett
socialt engagemang. Då är vi en
ytterst lämplig kandidat för den
marina industrin, och vi behöver
det stödet.

Ett miniatyrsjukhus
Ombord på Africa Mercy arbetar
400–450 personer, alla som volontärer.
– Det finns ett enastående
engagemang. Vi opererar och
hjälper gratis de fattigaste människorna i världen medicinskt
och sjukvårdsmässigt. Vi åker till
ett land och står i hamnen 8–10
månader. Före det förankrar vi
oss hos regeringen och samar-

betar med nationen om vad den
behöver.
Insatserna kan handla om
allt från att operera gomspalt
och klumpfötter till att ta bort
tumörer och att hjälpa kvinnor
som fått allvarliga förlossningsskador.
– Vi har också ett tandläkarteam som varje månad tar emot
tusen patienter. Det är ett miniatyrsjukhus från västerlandet
där röntgenapparater och operationssalar finns. Vi kan
göra en otrolig insats för den
enskilda, säger Pascal Andréasson.
Besättningen
utbildar
också landets läkare, sjukskötare och hälsovårdsarbetare för att de ska öka sina kunskaper så att Mercy
Ships därmed kan göra en
långsiktig påverkan.
– Senast låg vi i Madagaskar och där var vi med
och startade två nya kliniker. I det här fallet utbildade vi en kirurg i förlossningsskador.

Fördubblad styrka
När man småningom
har två sjukhusfartyg i
flottan står man förstås
inför det faktum att organisationen ombord
måste fördubblas.
– Det är också en anledning till att vi behöver bredda basen över
hela vårt arbete, inte
minst mot den marina
industrin. Under de
snart 40 åren vi varit Varje
år ar
verksamma har 20.000 mötet mellbetar över 1.000 volontärer från 40
an patienter och
länder ombord på
volontärer är kä
världens största
volontärer varit ute
rnan i Mercy Ship
s verksamhet”, sä sjukhusfartyg Africa Mercy. ”Det
med oss, men vi måste
ger Pascal Andréa
givande
sson.
höja oss ytterligare i rekryteringen med två fartyg i drift, säger
Pascal Andréasson.
förkunskaper.
Ombord finns 150 olika posiDe flesta volontärer stannar
– Rent allmänt behöver man kanska sjukdomarna kan vara
tioner, både utbildad sjukvårds- ombord 3–5 månader, men det ha en tjänande attityd, att man provocerande för sjukvårdsperpersonal och utbildad sjöper- varierar.
är där för att serva och ge. Det sonalen. Så mycket handlar om
sonal. Men också kökspersonal,
– Vi kan flyga in kirurger för så kan vara ganska slitsamt att job- att anpassa sig, man behöver ha
receptionister och städare, för kort tid som två veckor. Men vår ba; man bor på ett fartyg, delar en positiv syn på att man komatt nämna några exempel på be- chefskirurg och hans fru har job- hytt med andra, det är 30 grader mit för att hjälpa.
fattningar som inte kräver större bat ombord över 30 år.
varmt och många av de afri-
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Mercy Ships flytande sjukhus

Africa Mercy ligger i hamn 10–12 månader, dockas och byter sedan destination. De senaste åren har organisationen fokuserat på Västafrika.

”Det finns ett enastående engagemang. Vi
opererar och hjälper gratis de fattigaste
människorna i världen medicinskt och
sjukvårdsmässigt.”
» Fakta
Mercy Ships
Är en biståndsorganisation som grundades 1978 av Don och Deyon Stephans.
Äger och driver världens största civila sjukhusfartyg, Africa Mercy. Hon är en

före detta skandinavisk tågfärja.
Ett till fartyg byggs som bäst i Kina och ska förhoppningsvis vara i drift hösten

2019.
Fartyget ligger i hamn 8–10 månader för att hjälpa sjuka människor i fattiga

länder, främst i Västafrika.
Ombord på Africa Mercy finns sex operationssalar och 80 vårdplatser.
Mercy Ships tillhandahåller gratis sjukvård, palliativ vård för människor i livets

slutskede och hjälp vid psykisk ohälsa. Man bygger också upp patienthotell på
land för 250 patienter.
Man bedriver även lokala utvecklingsprojekt, jordbruksprojekt och utbildar

lokalbefolkning i primär- och egenvård.
Mercy Ships har besökt över 570 hamnar i 72 länder och hjälpt över 2,5 mil-

joner sedan starten. Mer än 1.600 volontärer från 40 olika nationer jobbar
ombord varje år.
Huvudkontoret ligger i Garden Valley i Texas, USA.
16 länder har lokalavdelningar, bland annat Sverige. Deras uppgift är att mobi-

lisera volontärer i tjänst och att samla in pengar till organisationen.
Mercy Ships är grundat på en kristen värdegrund. Volontärarbetare behöver
inte vara kristna, men måste vara okej med värdegrunden.
Africa Mercy ligger just nu i Benin.
Källa: mercyships.se

Ombord på Africa Mercy finns sex fullutrustade operationssalar där man bland annat opererar människor med stora
tumörer, blinda, kvinnor med svåra förlossningsskador och barn med läpp- och gomspalt.

Imponerande samarbete
Pascal Andréasson har själv varit
ombord och arbetat, då i matbespisningen där 600 serveras
lunch varje dag.
– Jag har hållit på med missionsarbete länge och rest i
många länder, så fattigdomen
och nöden är inte vad som slog
mig ombord. Jag har sett många
olika verksamheter – det finns
mycket bra i världen – men jag
blev tagen av hur professionellt
allt är. Det är faktiskt det som
drabbade mig allra mest. Det är
också en upplevelse att få se ett
samarbete med människor från
hela jorden som jobbar för samma syfte, med allt från att göra
mat till att hålla i kirurgkniven
till att läsa av navigationskortet.
Det finns en gemensam vision
att göra något bra tillsammans,
säger han.
Mercy Ships Sverige har märkt
en uppsving i volontärintresset.
Dels tror man det beror på att
tv-programmet Landgång, med

programledaren Anne Lundberg, var ombord i ett avsnitt
2014, dels på det svenska kontoret.
– Vi har plötsligt blivit synliga. Folk har inte känt till Mercy
Ships tidigare, men när de får
höra vad för slags organisation vi
är tycker man det vi gör är fantastiskt.
Under Sjöfartens dag hoppas
han som sagt att etablera kontakt med sjöfartsklustret, men
också med andra intresserade
ålänningar.
– Det vore fantastiskt roligt att
få ålänningar intresserade av att
komma och volontärarbeta för
oss. Jag hoppas många kommer
på den öppna föreläsningen och
ställer frågor, säger Pascal Andréasson.
Text: Malin Henriksson
malin.henriksson@alandstidningen.ax
tel: 26 640

Foto: Pressbilder

som en apelsin.
t och efter 18 månader var den stor
Jocelins tumör växte mycket aggressiv
.
dött
en
operation hade pojk
pengar och utan en gratis kirurgisk

Familjen hade inga
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Det är lättare att sy ett anpassat kapell till en båt man fysiskt kan mäta på, säger Saija Saarela.
Detta eftersom en båt sällan är liksidig och fästena kan sitta ojämt.

Saija Saarela har ännu inte hunnit sy så många båtkapell och har svårt att beräkna tiden på förhand.
Det här kapellet tog till exempel dubbelt så länge, men så har det mörkläggningsfunktioner också.

Sadelmakarens flytt tillbaka till
Åland öppnar för fler båtkunder

Sadelmakaren Saija Saarela förvandlar
dassig båtinredning till skinande ny i sin
verkstad i Eckerö. Båtvärlden är ganska
obeprövad för henne, men blev naturlig
med flytten hem till Åland.
– Det finns ju mycket båtfolk här, säger
hon.
Det är den här tiden på året när
första båtturen görs och kapellet fälls upp som man kanske
inser i vilket dåligt skick tyget
är. Mögel, kärvande dragkedjor
och solblekta fläckar. Och tyget
på stolen kanske har spruckit så
stoppningen tittar ut.
Sadelmakaren Saija Saarela
har arbetat med inredning till
bilar och båtar i Sverige och flyttade förra året hem till Åland där
hon fortsatt som egenföretagare.
När Sjöliv hälsar på i hemmet
i Skag i Eckerö, som också rymmer hennes verkstad i en skild
byggnad på gården, håller hon
som bäst på att sy upp ett nytt
kapell till en kund.
– Jag gör all båtklädsel som
dynor, säten, paneler och kapell.
En del är reparationer, annat gör
jag helt nytt, säger hon.

När isen släppte började förfrågningarna trilla in.
– Jag har varit mest inriktad på
bilklädslar, så båtar har kommit
med på köpet. På Åland är det
naturligt att det blir mer båtjobb,
det finns ju mycket båtfolk här.
Kapellet hon syr på är klassiskt blått. Det är oftast traditionella basfärger kunderna vill
ha, även om det finns en ganska
bred färgskala att välja på bland
tygerna som beställs från en leverantör i Åbo.
– Den här kunden har till exempel valt ett gråmelerat kapell,
det är lite mer mönster än ett
enfärgat, säger Saija Saarela och
visar oss in i en del av lokalen där
en båt står.

Ingen liksidig båt
Här har hon kunnat anpassa ka-

” När jag arbetat
med att byta bilklädsel har jag stött
på råttskit och till
och med mumifierade råttor!” Saija Saarela
kapell kan ge en sämre passform
än om man måttar båten på
plats. Kapellet har töjt sig under
användning medan ett nytt är
styvare, även om det sätter sig
efter hand. Men eftersom det
finns dragningar i det gamla tyget kan öljetterna hamna fel.

Mumifierade råttor
Saija Saarela syr inredningar till både bilar och båtar. Sistnämnda har det blivit mer av sedan hemflytten till Åland. Här syr hon på ett kapell.

pellet exakt efter båten eftersom
hon haft den tillgänglig.
– Problemet är att båtar nästan aldrig är liksidiga, fast man
skulle kunna tro det. På den här
var till exempel ena sidan kortare än den andra, och det kan
bero på hur bågen sitter. Kanske
är den skev eller blivit knäckt.
Dessutom kan fästena som i ka-

Utöver kapell
tar sig Saija Saarela också an inredning på båtar, allt från
fåtöljer och soffor
till paneler.
Foto: Privat

pellet ska hakas fast i sitta olika
runt hela båten.
Vanligast är att kunden lämnar
in sina dynor, säten och paneler
– då det mesta är löstagbart i en
båt. Även när de vill ha ett nytt
kapell lämnar de in sitt gamla
och så gör Saija Saarela ett nytt
utifrån det som mall.
– Att malla efter ett gammalt

För större sadelmakerier löper
arbetet ofta smidigare.
– De har färdiga mallar att
skära ut, för mig blir det lite mer
jobb.
Hur lång tid tar det att sy ett
”normalstort” kapell?
– Det varierar mycket, det beror
på hur många rutor och blixtlås
det ska ha till exempel. Ett ganska stort kapell tog 22 timmar
fast jag hade räknat med hälften … Så är det med handarbeten, man vet aldrig vad som händer! Jag har inte sytt så många
kapell än och inte fått upp farten, så jag räknar med att jag får
in en bättre teknik ju fler jag syr.
Saija Saarela önskar att kunderna skulle ta för vana att tvätta
kapellen före de lämnar dem till
henne, även de som ska kasseras eftersom hon tvingas arbeta
med mögliga tyger som mall.
– Mitt jobb är inte alltid helt
hälsosamt. När jag arbetat med
att byta bilklädsel har jag stött på
råttskit och till och med mumifierade råttor!
Hon arbetar också med att
klä om möbler och gör arbeten
i läder, bland annat handväskor. Hon deltar även i sommarutställningen i Eckerö post- och
tullhus som har temat Kalevala.
Text: Malin Henriksson
malin.henriksson@alandstidningen.ax
tel: 26 640

Foto: Robert Jansson
robert.jansson@alandstidningen.ax
tel: 26 650
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Foto: Michael Davis

Åländsk
sjöfart i
korthet
Det är ett riktigt hantverk sadelmakaren i Eckerö sysslar med. Allt mäts och
skärs ut för hand

Båtfolket är rätt traditionellt och väljer oftast blått och grått till sina kapell. Här är dock ett gråmelerat, vilket är mera ovanligt.

Ålands statistik- och utredningsbyrå har presenterat
central statistik för Ålands
maritima sektor.
Siffrorna baserar sig på
2016. Här följer ett axplock
ur deras sammanställning.
• Antalet fartyg över 300 bruttoton i den åländskägda handelsflottan var 43. Under perioden 2000–2016 ökade det
sammanlagda
Ålandsägda
tonnaget med en dryg fjärdedel från knappt 834.000 bruttoton till 1.050.000.
• Mellan 2000–2016 skedde
en gradvis ökning av andelen utlandsflaggat tonnage i
den Ålandsägda handelsflottan från mindre än hälften
till drygt två tredjedelar. Den
hemmaflaggade och -ägda
flottans tonnage minskade
med en dryg femtedel (21 procent) medan den utlandsflaggades ökade med en dryg fjärdedel (26 procent).
• När fem av rederiets Finnlines fartyg flaggades till Åland
ökade det sammanlagda
tonnaget hos fartygen i det
åländska fartygsregistret med
nästan 40 procent uttryckt i
bruttoton mellan 2013 och
2014; från 512.700 till 713.000.
När sedan två av Rederi Ab
Eckerös torrlastfartyg avyttrades vid årsskiftet 2015/2016
minskade det totala Ålandsregistrerade tonnaget återigen.
• Antalet ålänningar boende
på Åland sysselsatta inom sjötransport i bolag registrerade
på Åland år 2014 var 1.060 (7,3
procent av alla sysselsatta).
Sysselsättningsstatistiken omfattar inte de ålänningar som
arbetar för åländskägda rederiers dotterbolag registrerade
utanför Åland.
• Antalet resande på åländska hamnar ökade mellan 1999
och 2009 med mer än en miljon passagerare; från 2.619.000
till 3.861.000. Efter det har
det skett en tillbakagång så
att antalet resande 2016 var
3.464.000.
• Antalet passagerare på
taxfreerutter till och via Åland
ökade från 2003 fram till 2005.
Därefter, fram till 2014, minskade den sammanlagda taxfreetrafiken, trots en positiv
tillväxt i Estlandstrafiken. År
2015 kom sedan liten uppgång
överlag, trots att Estlandstrafiken via Åland backade något.
• Det totala antalet inresande till Åland – inklusive resande på flyg och landskapsfärjor
– sjönk något 2016 förhållande
till året innan till 2.084.300.
• Ålands andel av passagerartrafiken på finländska hamnar var 23 procent åren 2006–
2009 för att därefter minska till
18 procent år 2016.

Det gamla kapellet i förgrunden är slitet och missfärgat. Det har fått stå mall för ett nytt.

Malin Henriksson

Välj bland över 100 åländska butiker,
restauranger och upplevelser!
På presentkort.ax kan du snabbt och enkelt köpa presentkort från åländska
butiker, restauranger och tjänsteföretag.
Vill du också ansluta ditt företag till presentkort.ax?
Kontakta Ålandstidningen e-post: presentkort@alandstidningen.ax eller tel. 26026.
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