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Sjöfart handlar om
att lära av varandra
agens förstasida har vi tillägnat Eva Mikkola-Karlström. Tack vare henne, Alandia Försäkring, DnV, Ålands landskapsregering och några till har Sjöfartens dag
i Mariehamn vuxit från en knappt skönjbar glimt
i en grå vardag till konkret verklighet och något
som förändrar. Sjöfartens dag är sjöfartsklustrets
gemensamma nämnare och platsen där utveckling
ofta börjar. Bilden har tagits av fotografen Therese
Andersson på Bildbyrå BLICK i Mariehamn.
Mikkola-Karlström är vvd på Godby Shipping
och ordförande för Ålands Sjöfart rf som står
bakom Sjöfartens dag. Hon är The Matchmaker
när det gäller att skapa en mötesplats där folk med
gemensamma intressen lär av varandra.
Att Sjöfartens dag blivit en succé och ”Finlands
viktigaste sjöfartsdag”, som allt fler kallar den, är
resultatet av enträget arbete och konsten att aldrig
ta nej för ett svar. Framgång är alltid resultatet av
många små steg mot en större vision.
Detta nummer av Ålands Sjöfart innehåller
mycket mer. På 48 fullmatade sidor möter du de
människor som på olika sätt skapar förutsättningar
för handel, demokrati och arbetsplatser.
Rederi Ab Eckerös koncernchef Björn Blomqvist
kom för fjorton år sedan som hungrig ekonom till
ett som han trodde mycket framgångsrikt före-
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LNG

tag… Snart insåg han att verkligheten var annorlunda
och att golvplankorna under honom började knarra.
I dag berättar han om tuffa beslut och vägen framåt.
Sidorna 8–10.
Om sjöfarten går bra är samhället friskt. Och vice
versa. Framgång kommer inte per automation. Det
krävs många små delar för att ljusa upp tillvaron. En
viktig sak är till exempel att berätta vad som händer
och varför. Det räcker inte med att bara göra gott,
man måste också berätta detta påpekar bland andra
PR-direktören Magnus Ehrenberg som i sin krönika
på sid 41 ger några förlösande tips.
Det finns mer om kommunikation och vikten
av möten i denna tidning. Viking Line jublar över
hur rotorseglet på Viking Grace tagits emot (sid
20–21). Rederierna i Finlands ledning sitter mitt i
Helsingfors och når överallt och hyllar det åländska
entreprenörskapet (sid 14–15). Sjökapten Christina
Palmén håller koll på miljön från Göteborg men har
sin fasta punkt i Lumparland (sid 32–33) och sociala
medier gör större skillnad än någonsin vilket blivande
sjökaptenerna och kompisarna Jockum Lundsten och
Mathias Mattsson tagit fasta på och utrett i ett omfattande examensarbete (sid 18-19).
Ålands Sjöfart är shippingens eget mediahus där vi
lyfter fram de människor som gör skillnad och skapar
förutsättningar. Tidningen distribueras brett och når

även lagstiftarna i Finlands och Sveriges riksdagar.
Vad vill du läsa mer om? Tveka inte att ta kontakt
och säg din mening. Eller hälsa på i vårt kontor så
bjuder jag på fika!
ÅLANDS SJÖFART
Jörgen Pettersson
Publisher
Tel +358 457 3135 640
Epost: jorgen.pettersson@aland.net
Adress: Norra Esplanadgatan 4B (GE-kontoret),
Mariehamn.
PS. Gör som snart 6.800 andra, följ oss på Facebook
och var först med att känna till det senaste!

fuel provider
RELIABLE SUPPLY
AVAILABILITY ON DEMAND
SAFE OPERATIONS
SKANGAS.COM

Skangas is the leading player in the Nordic LNG market.
The company provides customers with LNG for shipping,
industrial and heavy-duty land transport needs. Skangas help
their customers achieve their environmental and operative
objectives by providing effective and reliable LNG deliveries.
skangas.com/contact-us
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"Det är ju på många sätt just
rederierna som sätter tonen i hur
sjöfartens beskrivs. Väljer vi redare
att måla framtiden svart kan vi inte
samtidigt vara förvånade att unga
väljer andra utbildningar och att det
blir svårt att hitta personal."

Om viljan är stark är ingenting omöjligt. Ungefär det är ledordet då styrelsen för Ålands
Sjöfart rf sammanträder. Deras uppdrag är att göra den åländska shippingen synlig. Från
vänster ordförande Eva Mikkola-Karlström, Lasse Selander, Johanna Boijer-Svahnström,
Hanna Hagmark-Cooper och Olof Widén. Foto: Jörgen Pettersson.

Familjen Mikkola på Sjöfartens dag 2017. Godby Shipping Ab tog sin början i familjens hem
i Godby år 1973. Föräldrarna Alpo och Ingelisa Mikkola startade det hela. I dag har syskonen Eva Mikkola-Karlström och Dan Mikkola tagit över driften av flottan som består av sju
välskötta roro-fartyg med verksamhet över stora delar av världen. Foto: Therese Andersson.
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Evas visio
Sjöfartens dag gör att människor möts och utveckling skapas
Eva Mikkola-Karlström är ordförande för Ålands Sjöfart rf
och vvd för Godby Shipping. Hon har envist och visionärt
drivit tesen att människor måste träffas för att något nytt
och spännande ska hända. Hon är matchmakern som
gjort Sjöfartens dag på Åland till Finlands viktigaste sjöfartsdag.
– Visst hade jag känslan att det kunde bli något mer men
att det skulle dra så här många trodde jag aldrig!
jöfartens dag ordnades första
gången år 2001 i Ålands lagtings
lokaler i samarbete med Ålands
landskapsregering som sedan dess
varit med på ett hörn i arrangemanget.
Egentligen hade dagen inte så mycket
gemensamt med det vi i dag upplever. Då
deltog 15 utställare.
– Jag var på den tiden personalchef vid
Godby Shipping och de lokala sjöskolorna ville att rederierna skulle komma
till skolorna och berätta om oss och vår
verksamhet för de studerande. Det var
tidsödande och inte alls rationellt, förklarar hon.
Lösningen blev en ”Rekryteringsmässa” som senare skulle byta namn till
Sjöfartens dag. Till att börja med var
det inte alls enkelt att locka ens åländska
företag att delta.
– Ibland var det tröstlöst och rent
omöjligt att få med rederier som jag
ändå tycker hade allt att vinna på att göra
gemensam sak. Nån gång fick jag ringa
typ tio samtal innan svaret blev ”jaja, vi
kommer väl då…”
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Men trägen vinner och i år är det över
etthundratjugo utställare som deltar i ett
fullsatt Alandica – som varit platsen för
Sjöfartens dag sedan öppningen 2009 –
och fyller varenda hotellrum i Mariehamn
den 24 maj. Framgången har uppstått
genom målmedvetet arbete och en vision
som riktar sig direkt till branschen.
– Tanken var att växa organiskt och
med kvalitet och det har vi huvudsakligen
lyckats med. Den bästa reklamen vi fått
är när folk återvänder hem från evenemanget och lockar nya gäster, tycker Eva
Mikkola-Karlström.
Jodå, rekryteringsbiten är fortfarande
med men inte lika framträdande som i
början.

Smittande entusiasm

Att det var just Godby Shipping och
Eva Mikkola-Karlström som drog igång
Sjöfartens dag är på många vis följd i färg.
De som följt sjöfarten och dess utveckling
över några decennier vet att till skillnad
från många andra har Godby Shipping
under syskonen Eva Mikkola-Karlström

och vd Dan Mikkolas ledning valt att se
ljust på framtiden och dess möjligheter.
Det har även smittat av sig på Sjöfartens
dag och den entusiasm som i dag präglar
branschen.
– Det är ju på många sätt just rederierna som sätter tonen i hur sjöfartens beskrivs. Väljer vi redare att måla framtiden
svart kan vi inte samtidigt vara förvånade
att unga väljer andra utbildningar och
att det blir svårt att hitta personal, säger
Mikkola-Karlström.
Hennes entusiasm är smittande och
engagemanget på riktigt och hon tycker
det är närmast självklart:
– Det ÄR en livskraftig bransch med
massor av arbetsplatser och en lovande
framtid!
Godby Shipping hörde också till de
rederier som när svaveldirektivet som
infördes 2015 på Östersjön mötte hård
kritik från berörda valde att jobba istället
för att klaga. Även det handlar om vår
gemensamma framtid, säger Eva Mikkola-Karlström:
– Vi vet alla att vi måste göra något
när det handlar om vår miljö. Vi kan inte
fortsätta som vi alltid gjort och krasst
sett kunde rederierna göra mycket mer
än man gjorde. Det kan vi fortfarande,
kanske köra saktare, kanske mer miljövänligt. Tekniken går alltid framåt och
när det kommer en deadline, som med
svaveldirektivet, börjar det helt enkelt
hända grejer.

Permitterade aldrig

Fast allt handlar inte om att förbättringar
bara ska ske till sjöss. Eva Mikkola-Karlström pekar också på det obegripliga att
så många fartyg får vänta så länge vid kaj
på lastning och lossning.
– Det är störande. Vi kunde trafikera
än mer hållbart om tiderna i hamn blev
kortare, säger hon.
Godby Shipping valde trots att den finländska pappersindustrin i stort försvann
över en natt att aldrig permittera sin personal. Inte ens när fartygen låg upplagda i
flera år i Mariehamn.

– Vi har alltid försökt vara ärliga, schyssta och rättvisa och vill faktiskt behandla
andra som vi själva vill bli behandlade. Vi
jobbar ju tillsammans med vår personal
och tror de står oss nära, säger MikkolaKarlström.
Dessutom vilar en genuin vilja att
bedriva rederi starkt över Godby Shipping vilket skapar ett långsiktigt tänk till
skillnad från den kvartalsekonomi som
ofta styr börsbolag. Rederiet bildades av
föräldrarna Alpo och Ingelise Mikkola
och rätt länge var det mycket osannolikt
att Eva skulle ta över företaget.
– Det var nog det sista jag ville när jag
växte upp där rederiet ständigt var närvarande vid köksbordet. Men rätt vad det
var gick det som det gick!
Eva blev student vid Ålands lyceum,
studerade sjöfartsekonomi i Åbo följt
av sjörätt i Oslo och blev sedan vice
verkställande direktör år 2000 när hon
tillsammans med äldre brodern Dan, som
blev vd, tog över ledningen. I dag sitter
syskonen fyra meter från varandra med
alla förutsättningar för stridigheter.
– Det går väldigt bra. Vi har stor
samsyn när det gäller de stora dragen och
kompletterar varandra väldigt bra. Fast
det är klart, efter åtta timmar tillsammans
varje dag kanske vi inte umgås jättemycket privat!
Nu är detta inte helt sant, vid sidan
av engagemanget i egna bolaget och
Sjöfartens dag är Eva styrelseledamot i
IFK Mariehamn rf och Dan styrelseordförande för IFK Mariehamn Ab med lag i
finländska Veikkausliiga.

Tillfälligt bakslag

Under de senaste åren har Godby Shipping aktivt planerat för NextGenRoRo
som är ett nybyggnadsprojekt i stort sett
klart att rulla ut. Rederiet har upparbetat
värdefulla varvskontakter i Kina och har
konceptet ganska klart.
– Men vi gör inget nybygge utan en
långsiktig kund. Dels vill vi inte göra det
och dels är det svårare att få finansiering.
Man kan säga att vi råkat ut för ett tillfäl-

Fortsätter på nästa sida.
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Redaren Eva Mikkola-Karlström hör till de som tycker det är självklart att ge tillbaka
till det samhälle som skapat så mycket. Självklart som initiativtagare till mötesplatsen
Sjöfartens dag men också inom fotbollen. ”Det skulle många många bra av att göra”,
tycker hon. Foto: Therese Andersson.

ligt bakslag när det gäller nybyggnadsprojektet. Fast det gäller som alltid att
bita ihop och arbeta lite hårdare. Att
bygga nytt är ju faktiskt det allra roligaste man kan göra i vår bransch, säger
Eva Mikkola-Karlström.
För att ta finansiell höjd för ett eventuellt nybygge såldes M/S Miranda
(byggd 1999) vid årsskiftet, delvis med
långa tänder.
– Vi vill egentligen inte sälja fartyg
och hon var inte till salu. Då dök det
upp två olika spekulanter och vi fick
ett pris som vi var nöjda med och som
grundplåt för ett nybygge är kapitalet
viktigt.
Att Godby Shipping alls finns kvar
och ser ljust på framtiden är ett resultat
av både mod och flyt, som alltid i affärslivet. Andra alternativ fanns inte
när pappersindustrin kraschade 20072008 och gjorde fartygen arbetslösa.
Då hade Godby Shipping sju fartyg
varav sex trafikerade för den finländska
skogsindustrin och ett för den svenska.
I dag har rederiet fortfarande sju fartyg
varav ett trafikerar för pappersindustrin.
– Vi hade flyt eftersom våra kontrakt
inte upphörde samtidigt vilket gav oss
tid att hitta nya kunder.
Fast det var inte det enklaste. Efter
att i många år ha utgjort ”tonnageprovider” på långa kontrakt direkt med
industrin var kontakterna till spotmarknaderna inte riktigt vad de borde.
– Det blev att snabbt hitta nya vägar
till marknaderna där kunderna fanns
och det lyckades tack vare lite tur,
skicklighet och bra mäklare!
Man fanns alltså sysselsättning men
tjänade ganska lite pengar. Kontrakten
var korta och oförutsägbara till skillnad
från tidigare då avtalen var tre fyra år
med automatisk förlängning.
– Inget snack om den saken. Vår
vardag blev väldigt mycket annorlunda.
Den kortaste T/C-turen vi gjorde var
kanske åtta dagar…
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Ett av resultaten blev att systerfartygen M/S Midas och M/S Mimer med
isklass och allt kör för jättekoncernen
CGA CGM och den lokala operatören
Marinex i Karibien och upprätthåller samhällsservicen för en stor del av
området. Båda fartygen var till exempel djupt inblandade i räddningsoperationerna efter monsterorkanerna som
drabbade området senaste höst.

Betalar tillbaka

Eva Mikkola-Karlström är mot den
här bakgrunden ett typexempel på
det engelska uttrycket ”if you want
something done, ask a busy person”.
Trots utmaningarna i det dagliga jobbet har hon oförtröttligt jobbat med
Sjöfartens dag och är torsdagen den 24
maj på plats för att igen säga välkommen till alla gäster.
– Vi har tillsammans med våra medarrangörer DNV-GL, Alandia Marine,
Ålands landskapsregering och i år även
Wärtsilä massor av högkvalificerade
föreläsare och ett spänstigt innehåll.
Men minst lika viktigt är alla möten
människor emellan som äger rum. Här
i Alandica träffas folk på riktigt vilket
sätter fart på både tankar, idéer och
affärer.
Många väljer i dag att inte delta i
ideella sammanhang och dela med
sig av sin tid utan betalning. Vad
driver dig?
– Jag såg att det fanns ett behov av en
Sjöfartens Dag. Det gynnar oss som
företag och branschen som helhet.
Men kanske ännu viktigare tycker jag
faktiskt att vi får oerhört mycket från
vårt samhälle och detta är mitt sätt
att ge tillbaka. Jag tror att många fler
skulle må bra av att tänka så istället för
hur man alltid kan dra nytta av det som
erbjuds.
Gillar du ditt jobb?
– Ja, det är kommersiellt, kundinriktat, ekonomiskt, juridiskt eller nåt helt
annat vilket passar mig perfekt.

Bränsle är inte bara bränsle, om någon trodde det. Det finns många kvaliteter som i
olika grad kan ställa till det i maskin. Petter Dehli är en flitig Ålandsbesökare och har
kunder på många ställen i Mariehamn. Dehlis bakgrund är bred och handlar bland annat om storviltsjakt! Foto: Jörgen Pettersson.

Petters bolag
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granskar bunker
Den åländska sjöfarten når långt bortom landskapets
egna gränser. En regelbundet återkommande underleverantör till shippingen är Petter Dehli som jobbar för
VPS-Veritas Petroleum Service och har kunder överallt i
Mariehamn.
ed hjälp av laboratorier i
Singapore, Fujaihrah, Rotterdam och Houston ser Petter
Dehli till att rederierna får det bränsle
man betalat för. Inom 24 timmar efter
att bunkerprovet nått laboratoriet ska
fartygen få besked om alla specifikationer är uppfyllda.
Kundstocken består av 11.000 fartyg
och 800 rederier över hela världen
vilka i stora drag sköts av en personal
bestående av fem personer med huvudkontor i Oslo. Det är alltså oemotståndligt att träffa den godmodige och
lättsnackade Dehli då han är på kundbesök i Mariehamn. Hans affärsidé är
rätt smal och det förklarar han enkelt:
– Vi finns i en liten, liten nisch som
vi kan väldigt, väldigt bra!
Skälet till att det alls finns en affär i
bunkeranalys är att olja aldrig någonsin bara är att betrakta som olja. Det
finns grader på allt och att gå in på alla
detaljer är omöjligt för en lekman.
Petter Dehli har en spännande karriär som tog sin början som fartygselektriker och fortsatte i USA där han
studerade till civilekonom. Sedan följde
jobb som kemikalieförsäljare i Norge
vilket förde honom till Singapore där

han träffade sin blivande hustru. Därefter blev det USA igen och en färdig
utbildning som landade i bilförsäljning
och fritidsintresset storviltsjakt för att
sedan, på nytt, landa i Norge och sju
års jobb som smörjoljeförsäljare för
Exxon.
Detta kan låta som en underlig väg
men är inte så värst ovanlig inom shippingen och dess kransnäringar. Alternativen är väldigt många.
Hur som helst. 47 år gammal fick
Petter Dehli jobbet som oljeanalysförsäljare vid klassningsjätten DnV. Men
för knappt fem år sedan såldes bolaget
och där finns Dehli i dag med i stort
sett samtliga åländska rederier som sina
kunder. Därför är han i Mariehamn
två tre gånger per år och då passar han
samtidigt på att föreläsa för studeranden vid Högskolan på Åland.
– Det är både utvecklande och stimulerande att möta elever och det är alltid
skoj att komma till Åland där allt är så
mycket närmare än på andra ställen.
Detta är en levande shippingmiljö med
stora möjligheter att hitta jobb i både
Sverige, Finland och Norge. Man vet
vilka utmaningar som finns och vägen
till beslut är kort.

2018

Lite mer ren miljö

2020

Viking Grace får mer luft under vingarna med det nya rotorseglet. Det motordrivna cylindriska
seglet skapar en lufttrycksskillnad, som för fartyget framåt. Fenomenet kallas Magnuseffekten.
Tillsammans med LNG, flytande naturgas, blir Viking Grace ett ännu grönare alternativ.
Rotorseglet, tillverkat av finska Norsepower, är 24 m högt och 4 m i diameter. Fartyget blir det
första hybridfartyget av sitt slag som drivs av både vindkraft och LNG.
Vikingline.ax | Vikingline.fi | Vikingline.se

Rederi Ab Eckerö
Bildades 1961 av redaren Waldemar Höglund med flera.
Höglund blev även rederiets förste vd och satt kvar till 1979.
Han efterträddes av svärsonen Ingmar Mansén som höll posten
till 1985.
Under sex månader tog Christer Berlin över vd-skapet men
lämnade för att starta Alandia Tanker Company.
Istället kom Jarl Danielsson in och stannade kvar till 2004.
Den 20 maj 2004 tog Björn Blomqvist över som vd och koncernchef
och har sedan dess förvandlat en rätt spretig företagsgrupp till en
tydlig koncern som tjänar pengar när det går knackigt för andra.
Vid det konstituerande styrelsemötet samma dag som bolagsstämman den 17 april valdes Marika Mansén-Hillar till ny ordförande
efter Jukka Suominen som byter till vice ordförande-platsen efter att
sedan 2006 ha hållit i klubban. Övriga styrelsemedlemmar är Björn
Blomqvist, Åsa Dahlman, Stefan Eriksson, Carina Sunding, Johannes
Dahlman och Kati Andersson.

Nu står
Blomqvist stadigt i Eckerö
Han skulle egentligen blivit jurist men fann utbildningen
för tråkig. Istället blev Björn Blomqvist ekonom och tidningsredaktör och sedan 2004 koncernchef för Rederi Ab
Eckerö. Häng med på ett samtal om ”Björnismer”, ilskna
samtal från aktieägare och känslan då allt som såg så bra
ut egentligen var precis tvärtom. Detta är berättelsen om
färden.
ederi Ab Eckerö höll sin
bolagsstämma på Alandica i
mitten av april. Bolaget ägs av
nästan 11.000 aktieägare och
är därmed Ålands största folkaktie med
2.000 fler ägare än tvåan Ålandsbanken.
Koncernchefen Björn Blomqvist
kunde i sitt tal till stämman se tillbaka
på ett bättre än bara hyggligt resultat för
2017 och fick ägarnas tillstånd att dela
ut två euro per aktie i dividend. Rörelsevinsten blev starka 15,6 miljoner euro
vilket i operativa siffror är att jämföra
med rekordåret 2016 då en reavinst på
3,3 miljoner pressade upp vinsten till 19
miljoner euro.
Under året har den tidigare tungt
skuldsatta koncernen fortsatt korta av
lånen och är i dag att betrakta som ett
solitt bolag med drygt 70 miljoner euro
i långfristiga skulder vilket utgör en
mycket liten del av tillgångarna.
Färden från överskuldsatt till solid
har inte alltid varit enkel men för Björn
Blomqvist har det handlat om att göra en
övergripande vision till vardaglig verklighet.
– Om jag alltid känt fullt stöd från bolagets styrelse? Njae, i början var det nog
lite tufft ibland…

Målet var att bli jurist

Björn Blomqvist är mariehamnsgrabben som tänkte sig bli jurist för att det
på den tiden, 1980-talet, var coolt och
erbjöd möjligheter. ”Alla” som uppmärksammades och hade lyckats i det
åländska näringslivet på den tiden var
jurister, exempelvis Ålandsbankens då
mäktige chefdirektör Folke Husell och
Alandiabolagens Grand Old Man Johan
Dahlman.
– Det kändes som det fanns jurister
överallt och det ville jag också bli, minns
Björn Blomqvist.
Efter studenten från Ålands lyceum
styrde alltså färden mot Helsingfors och
den svårtillgängliga juristutbildningen
som Blomqvist lyckades ta sig in på vid
första försöket vilket alls inte var vanligt.
Vad som gjorde att unge Blomqvist satte
ner så mycket arbete och visade sådan
lämplighet är inte alldeles enkelt att
förklara, den akademiska erfarenheten i
familjen var inte så stor.
– Jag har väl alltid velat hoppa över
stängslet där det var som högst, säger
Blomqvist i dag med en typisk ”björnism”, ett sätt att förklara verkligheten.
Men efter det första året på juridiska
fakulteten kände Blomqvist en spirande

otålighet och även misstänksamhet
gentemot en framtid som lagens tjänare.
Lösningen blev att söka till handelshögskolan dit han genast beviljades inträde.
Då började solen lysa igen.
– Allt kändes direkt mycket skojigare,
där fanns fler fria tänkare och en hungrigare syn på framtiden. Juridikstudierna
gick ju till stor del ut på att först servera
lösningarna och sedan problemen. Jag
ville uppleva motsatsen.
Blomqvists teori är att jurister nästan
automatiskt blir väldigt konservativa och
lär sig att den rådande ordningen är den
bästa vilket är en viktig del i utbildningen. Den lag som länder byggs av baserar
sig ju nästan alltid på historiska erfarenheter. I ekonomutbildningen hittade

liv som präglar universitetsstäder som
Helsingfors. Till exempel knäcket som
barmästare på juristklubben vill han inte
ha missat:
– Det var oerhört skoj och lärorikt
att se vilka som betalade och inte betalade sina räkningar. Jag gjorde ju typ en
vandelsprövning på en hel generation
framtida makthavare!

Blev istället chefredaktör

I och med Hanken kastade sig Björn
Blomqvist in i en ny och mer lockande
studievärld där han fortsatte vara engagerad. Det blev studentpolitik och rätt vad
det var satt han som chefredaktör på tidningen Hankeiten. Det blev ett uppdrag
Blomqvist fortfarande gärna lyfter.

”Allt detta förstod jag först långt
senare. Jag trodde jag var väldigt försiktig
men gjorde ändå folk besvikna. Samtidigt
var det också ibland svåra budskap som
måste förmedlas.”
Björn Blomqvist något helt annat:
– Här fanns den mänskliga insikten,
kreativiteten, olika modeller på allt, oförutsägbara marknader, finansiella teorier
och alltid alternativa lösningar. Till och
med Nobelpristagare var ju oense snarare
än eniga!
Fast allt var inte bara trist kring juridiken. Björn Blomqvist hörde till dem som
gärna engagerade sig i det rika studie-

– Visst, det var mycket jobb men också
väldigt lärorikt, säger han.
Fast redaktörsuppdraget på Hankeiten
betalade inte några räkningar, för att uttrycka det försiktigt. Därför mönstrade
Blomqvist vintern 1992-1993 på M/S
Roslagen som var Rederi Ab Eckerös andra fartyg på rutten Helsingfors-Tallinn,
man trafikerade under marknadsföringsnamnet Estonian New Line. Fartygsjobb

När Rederi Ab Eckerö gick in för att anställa Björn Blomqvist som vd var det såklart en risk. I
dag är ägarna med nya styrelseordföranden Marika Mansén-Hillar i spetsen nöjda. Till höger
nye styrelsemedlemmen Johannes Dahlman. Foto: Therese Andersson.

Rederi Ab Eckerö äger i dag fem fartyg som dels ägnar sig åt passagerar- och lasttrafik och
dels mer specialiserade laster för skogsindustrin i Sverige. Uppifrån ser vi M/S Eckerö, M/S
Finlandia, M/S Birka, M/S Exporter och M/S Shipper.

var inget nytt för unge Blomqvist som
totalt tillbringat sju somrar som lagermästare på Eckerö Linjen mellan Grisslehamn och Eckerö. Jobbet på Finska
viken präglades av pionjäranda, minns
Blomqvist som bland andra hade med
sig kompisarna Ben Sjöberg som skötte
lagret och Tore Sjöblom som tog hand
om butiken.
– Studietakten blev kanske inte vad som
var tänkt men jag lärde mig å andra sidan
väldigt mycket sådant som skolor inte
klarar av. Kombinationen tidningsutgivning och fartygsarbete blev arbetsdrygt
men spännande!
Sammanlagt blev det sex år i Helsingfors för Björn Blomqvist som med en
ekonomie magister-examen i fickan drog
vidare ut i världen. Första anhalten blev
verkstadsindustrin Munters med högkvarter i Sollentuna, Sverige. Där skulle
anställningen vara fem år varav två tillbringades på ett dotterbolag i Tyskland.
Efter det styrde färden mot SAS,
resekoncernen med tiotusentals anställda och möjligheter i varje knut för
en ambitiös ekonom. Björn Blomqvist
fick möjlighet att testa det mesta som ett
flygbolag ägnade sig åt och tog sig ända
upp till ett jobb på koncernnivå där han
hann jobba nio månader. Då sökte Rederi
Ab Eckerö en ny koncernchef efter Jarl
Danielsson som drog sig tillbaka efter
nitton år på toppen.

het och även cynism. Alla anpassade sig
så till den grad att utvecklingen riskerade
stanna av.
– Här skiljer sig ett bolag från vardagen. Du kan aldrig checka ut från själva
livet, du måste leva med ett antal parametrar såsom syskon, släkt, familj, grannar
och så vidare. På en arbetsplats gäller inte
samma regler, där har man både rätt och
plikt att byta ut, bryta upp och till och
med skaffa nytt jobb om man inte gillar
läget.

Trodde bordet stod dukat

För att göra en lite längre historia kortare
sökte Björn Blomqvist Eckeröjobbet
och fick det i rätt hård konkurrens bland
många andra. Den 20 maj 2004 övertog
han på uppdrag av dåvarande ordförande
Sven-Eric Carlsson vd-ansvaret efter sex

veckors inskolning. Det var ungefär nu
han började landa i en verklighet som
inte riktigt var som den tycktes.
I det här sammanhanget är det viktigt
att minnas att Rederi Ab Eckerö bestod
av en mängd olika verksamheter 2004.
Man drev turistanläggningen Övernäsgården, en fullskalig resebyrå i form av
Ålandsresor, Algots Varv och mycket annat. Rederiet var i det mesta väsentligt en
slags lanthandel med fulla hyllor. Detta
var i och för sig inte dåligt, räkenskapsåret 2003 slutade med rekordvinst på 8,3
miljoner euro och från sidan sett var det
ett dukat bord som direktör Blomqvist
satte sig vid. Eller?
– Från början hade jag såklart inte
grepp om bolaget, vad som gick bra och
vad som gick dåligt. Hur kulturen såg ut,
vad folk tänkte och tyckte om bolaget och
så vidare, minns Blomqvist sina första
tankar.
Ur de frågorna startade arbetet och
svaren blev på många sätt ganska omskakande för den fortfarande unge koncernchefen som efter sin utbildning tillbringat
nästan tio år med internationella och
progressiva koncerner.
– Helhetsbilden av Rederi Ab Eckerö
var inte alls så stark som jag trodde. I
själva verket var det en splittrad organisation som jobbade med de olika delarna.
Nu behöver inte detta vara dåligt, det är
aldrig bra om alla alltid är 100-procentigt
överens om allt, då blir det för enhetligt.
Det är bra om folk ryker ihop nu och då,
säger Blomqvist.
Dilemmat i Eckerökoncernen var värre.
Spänsten i organisationen var borta,
det fanns inget kvar att bråka om, friska
samtal hade ersatts av något som Björn
Blomqvist i dag beskriver som uppgiven-

Nu blev det bråttom

Slutsatsen som Björn Blomqvist landade
i var att något måste göras och det i
skyndsam ordning. Rederi Ab Eckerös
många olika dotterbolag identifierade sig
inte tillräckligt starkt med det de verkligen ägnade sig åt. Eckerö Linjen var den
klarast lysande stjärnan som definierade
bolaget på ett sätt som gjorde att alla
anpassade sig till det som hände där. Blev
det förlust på gungor eller karuseller,
bildligt uttryckt, kunde Grisslehamntrafiken rycka in. Å andra sidan ansåg nog
många på Eckerö Linjen att resten av
koncernen i viss mån utgjorde en form
av buffert, skulle det gå riktigt dåligt ett
år kunde man ju alltid sälja några bussar
eller trafiken på Finska viken.
Detta blev Björn Blomqvists första
utmaning, att sätta fart på organisationen.
– Inte var det så att alla gick omkring
och led men det fanns exempel på centrala personer som hade givit upp och
bestämt sig för att ”sköta mitt så får andra
sköta sitt”. Och så kan man naturligtvis
inte ha det i en koncern, säger Blomqvist
som hade sett liknande under sina år vid
SAS.
– Jag var en sommar på stationsverk-

samheten på Arlanda och kom bäst överens med de som lastade flygplanen och
var trevliga och begripliga och hade sitt
jobb fullständigt klart för sig. De lastade
och lossade flygplan och alla förstod vad
de gjorde och kände stolthet för det.
Längre ”upp” i näringskedjan var tonen
annorlunda. Till exempel när det gällde
de som ägnade sig åt check in, förlorat
bagage och komplicerade bokningssystem
med mera.
– Jag märkte att väldigt få identifierade
sig med vad de verkligen jobbade med
och kände stolthet över sitt yrke. Det var
viktigare att hålla koll på sina personalrabatter och de var mer intresserade av att
vara en del av den glamorösa flygbranschen än att ägna sig åt sitt jobb.
En liknande händelse fick sig senare
Björn Blomqvist rapporterad från ett
konkurrerande rederis fartyg där personalen slog fast att det var ”mycket som
var fel ombord”.
– Men jäklar vilket bra gäng vi är ombord! Vi är som en enda stor familj!
Den slutsatsen ger inte Blomqvist så
mycket för, det SKA vara skillnad mellan
jobb och privatliv.
– Man arbetar sist och slutligen för att
klara sitt uppehälle. Självklart är en bra
stämning på arbetsplatsen viktig och även
normala personalförmåner, men viktigast är att själva arbetsuppgifterna känns
meningsfulla och stimulerande.

Första året dök vinsten

Med en god utbildning och nyttiga
arbetsår i ryggsäcken skred Björn Blomqvist efter en sommar av djupa tankar till
verket. Övernäsgården såldes 2007 och
Algots varv avvecklades och ledningsfunktioner granskades och förändrades,
Fortsätter på nästa sida.
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"Om jag känt att golvplankorna knakat?
Ja, i början var det långt ifrån enkelt och
under 2007 undrade jag ofta om jag
skulle ha något jobb kvar."

Vi värnar om den åländska entreprenörsandan.
På Företagssidan har vi inlett ett samarbete med Euro-

anpassa sin verksamhet. EIF hjälper till med garanti som

och passa på att göra investeringar som stärker ditt före-

peiska investeringsfonden (EIF). Samarbetet har som
målsättning att underlätta finansieringen för små och

underlättar säkerhetsbiten, vilket i sin tur gör att Ålandsbanken kan erbjuda en förmånligare totalränta.

tags konkurrenskraft.
Välkommen in till företagsgänget så hjälper vi till att

medelstora företag, som vill utveckla och hållbarhets-

Det är nu ett utmärkt läge att se över verksamheten

förverkliga dina idéer.

Rederi Ab Eckerös koncernchef Björn Blomqvist skulle bli jurist men blev ekonom eftersom där fanns ”fler fria tankar”. Under studietiden jobbade han som barmästare och spritkalle vilket
lärde honom mycket. Från bland annat en tjänst i SAS ledning nådde han 2004 Eckerökoncernen som sedan dess förvandlats från en spretig diversehandel till en tydlig koncern. Vägen dit
har varit långt ifrån rak och jämn, snarare tvärtom, men i dag står Blomqvist stadigare än någonsin. Foto: Therese Andersson

både på innehålls- och individnivå. Det
skramlade lite överallt, folk är ju sällan
vänligt inställda till förändringar. En rätt
vildvuxen bukett bolag förvandlades till
fem affärsområden som även i dag utgör
koncernen.
Det första året gick snabbt men blev
ingen klang- och jubelshow i finansiella
termer. Vinsten dök och folk i organisationen var till viss del arga över allt det
nya som direktör Blomqvist tog med sig.
– Allt detta förstod jag först långt
senare. Jag trodde jag var väldigt försiktig
men gjorde ändå folk besvikna. Samtidigt
var det också ibland svåra budskap som
måste förmedlas.
Det allra svåraste, men också nödvändigaste, beslutet handlade sist och slutligen
om Birka Line Abp som då Björn Blomqvist tillträdde var börsnoterat och en
slags juvel i den åländska sjöfartskronan.
Rederiet hade vinglat lite hit och lite
dit men genomförde 2004 en nybeställning då Birka Paradise kom i trafik istället för den äldre Birka Princess. Rederi
Ab Eckerö ägde 40 procent av Birka men
hade utmaningar med att göra sin röst
hörd i kryssningsrederiet. Det pågick
minimalt operativt samarbete och Eckerö
betraktades, obegripligt nog, mer som en
lillasyster till Birka än som en huvudägare.
I och med leveransen av Birka Paradise
ställdes allt på sin spets. Rederiet hanterade inte två fartyg och en hundraprocentig kapacitetsökning, siffrorna störtdök
under 2005 och läget var kaotiskt. Ledamöterna i styrelsen var inte överens med
sig själva eller med bolagets ledning. I det
skedet satte Eckerö in Blomqvist själv i
Birkastyrelsen tillsammans med Eckerös
ordförande Jukka Suominen och tidigare
Chipschefen Sture Carlson.

Golvet brast, kronan rasade

Det blir alldeles för komplext att gå in
på alla detaljer men övergripande gick
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Birkas kryssningsverksamhet åt skogen
medan den dåvarande roro-flottan höll
rederiet flytande. Efter att ha sålt M/S
Birka Princess och M/S Degerö hade
man dessutom en ansenlig reavinst att
hantera.
– Min skräck var att vi skulle använda
de vinsterna som konstgjord andning
i väntan på att konjunkturerna kanske
skulle svänga. Så kan man inte arbeta,
tycker jag, säger Björn Blomqvist.
Valet stod därmed mellan att sälja det
fyrtioprocentiga innehavet eller lägga bud
på hela bolaget. Att fortsätta som dittills
var inget alternativ.
Den 8 mars 2007 exploderade nyheten
att Eckerö lade bud på Birka och kom
som en överraskning för alla andra utom
den inre kärnan som såg det andra inte
begrep. Reaktionerna blev omedelbara
och starka.
– Alla samtal var inte så snälla. Många
tyckte vi skulle ge f-n i deras aktier!
Mitt i hela den röran stod inte resten av
världen stilla. Nya snusregler gjorde att
man tvingades byta flagg på M/S Eckerö
vilket aldrig görs i en handvändning och
när ingen trodde det kunde bli värre föll
Lehman Brothers samman år 2008 och
utlöste den finanskris som skulle plåga
världen de följande tio åren.
– Vägen försvann och golvet brast och
kronan rasade och så vidare. Det var ett
praktexempel på att man aldrig kan luta
sig tillbaka och tro att konjunkturer vänder. Det kan nämligen bli precis tvärtom,
säger Blomqvist.
I dag är Eckerö-koncernen stark och
skulderna krymper samtidigt som utdelningen till aktieägarna är att betrakta som
generös. På sina 14 år som koncernchef
har Björn Blomqvist lagt om kursen och
bolaget har gått från att vara ett spretigt
familjebolag till en tydlig koncern. Trots
stundtals heta känslor har kursen ändå
alltid pekat framåt.
– Om jag känt att golvplankorna kna-

kat? Ja, i början var det långt ifrån enkelt
och under 2007 undrade jag ofta om jag
skulle ha något jobb kvar. Hade Birkaaffären misslyckats hade jag nog varit
förbrukad.
Så blev det inte och 2014 satte de
största ägarna in Blomqvist i styrelsen för
Eckerö-koncernen vilket är att betrakta
som ett gott betyg. Det är heller ingen
hemlighet att rederiets största ägare,
familjen Mansén, haft ett gott öga till
Blomqvist:
– De har stöttat mig väldigt tydligt
genom åren men är kanske inte alltid så
mångordiga. De lever mer efter ”seeing is
believing”, det är vad som görs som räknas och inte vad som sägs, säger Blomqvist som tillsammans med sin hustru
Malin även köpt aktier i rederiet, 4.193
stycken för att vara exakt.

Diskussioner om nybygge

Men nu är nu och i morgon något helt
annat. Att slå sig till ro och förvandlas
till något slags objekt ligger inte till för
Björn Blomqvist eller de progressiva dotterbolagen. Eckerö Line har i Finlandia
ett väl lämpat fartyg på Finska viken,
Birka Cruises går från klarhet till klarhet
och utses mer eller mindre regelmässigt
till Sveriges främsta rederi, Eckerö Linjen har en gammal båt som ändå funkar
mycket bra och Eckerö Shipping sitter
på två roro-fartyg som betalar sin del av
koncernens vinster. Nu saknas egentligen bara ett nybygge vilket finns med på
kartan men inte betraktas som något akut
problem.
– Vi för diskussioner med många, bland
andra två europeiska varv, och vi har en
specifikation och är ständigt kontaktade
av mäklare som alla säger att ”Nu, nu
går det att bygga billigt!”, säger Björn
Blomqvist.
Ändå är skillnaden mellan de första
lockpriserna och mer konkreta indikationer väldigt stora. Eckerö har fått priser

som började med 40 till 50 miljoner euro
för att sluta med något mer tresiffrigt.
Ett alternativ till att bygga ett nytt,
specialkonstruerat, fartyg för Grisslehamnstrafiken är att köpa begagnat som
då sannolikt blir betydligt större än nuvarande M/S Eckerö.
– Då måste vi samtidigt beakta att våra
nuvarande hamnar precis klarar av vårt
nuvarande fartyg. Vare sig det blir ett
nytt fartyg eller ett bättre begagnat blir
det nog en form av Quantum Leap (väldigt språng; reds anm.) i trafiken och ett
sådant måste också hanteras klokt.
Det handlar om stora pengar inom
sjöfarten vilket till exempel kan illustreras
av den roroflotta som år 2008 var värd
kring 100 miljoner euro för att ett kvartal
senare ha sjunkit till ungefär 50 miljoner.
Just den biten kan Björn Blomqvist känna
visst vemod kring.
– Jag hade nog trott att vår lastsida
skulle vara större i dag än den är.
Men i slutet av dagen är Rederi Ab
Eckerö ett bevis på att det som skett är
betydligt mer rätt än fel och att framtidstron lever stark. Dessutom är bolaget
fortfarande, 57 år efter starten, friskt till
skillnad mot betydligt större rederier
som gått under längs vägen, exempelvis
Rederi Ab Gustaf Erikson, Sally, Slite
och ATC.
– Det har bara varit möjligt tack vare
gedigna insatser från alla inblandade; ägare, styrelse, anställda på land, sjöfolk och
såklart alla våra kunder, avslutar Björn
Blomqvist.

Välkommen till oss på Ålandsbanken Företag

PAY ONLY
WHAT YOU USE!
Power House are experts on Mitsubishi
and Volvo Penta large diesel engines.
We supply only original parts and we
allow full refund on non-used articles
(terms apply on www.powerhouse.se/About).

Try us for your next repair or overhaul
– never
ne
miss out on necessary parts due
to uncertainty!

Jörgen Pettersson

Fotnot: Vandelsprövning är en svensk
förrättning där en medborgares levnadssätt eller "medborgerliga pålitlighet"
testas. För att klara en vandelsprövning
ska man enligt tradition vara "arbetsam,
anständig, nykter och i övrigt aktningsvärd".

Marine Gensets - Propulsion Packages - Spare Parts

Vi går vår egen väg

Den finländska och åländska sjöfarten framstår i allt
högre grad som till och med världsledande när det
gäller miljövänliga fartyg. Åländske riksdagsledamoten
Mats Löfström skriver om ett historiskt IMO-beslut som
sätter press även på flygtrafiken och dess utsläpp.
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Många har tvivlat på att IMO och
flygbranschens motsvarighet, ICAO,
ska förmå att enas kring egna åtgärder. Beslutet inom sjöfarten skapar
nu tryck på att luftfarten också ska
kunna prestera egna åtgärder.
Hårdare globala miljöregler är inte
bara bra för miljöns skull utan skapar
även möjligheter för finländsk sjöfart.
Flera av dessa initiativ man kommit
överens om har EU redan föreslagit
eller sagt att man tänkt föreslå ifall
branschen inte själva kan enas om
det. Då EU eller nationalstater fattar
egna regler skapar det olika förutsättningar på olika platser vilket kan
äventyra konkurrensneutraliteten och
leda till att verksamhet flyttar bort.
Därför är globala regler alltid att
föredra eftersom samma spelregler
gäller alla. Exempelvis kommer de
nya globala reglerna för svavelutsläpp, då de är globala, att förändra
bränsle- och raffinaderimarknaden
i grunden och således också minska
möjligheterna att fuska.
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Ecomar makes it easy for you to find new sustainable
solutions to meet the changing needs of the maritime
and offshore industry. New technical development and
innovative design is our passion. We aim to improve!
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Finland och Åland har också ett
stort marintekniskt kunnande både
gällande tekniska innovationer samt
datakunskap som gör att man kan
köra fartygen mer effektivt. Då dessa
aktörer samlas och träffas, bland
annat under Sjöfartens Dag i Mariehamn den 24 maj, knyts kontakter
och partnerskap som gör att man kan
använda varandras kunskap och att
finländska och åländska rederiers far
tyg kan fungera
som testplattformar
för ny teknik. Dessa aktörer bildar
tillsammans ett viktigt ekosystem
inom sjöfart och marin teknik som
är viktigt både för Finlands ekonomi
samt för att kunna visa vägen i det
globala arbetet för att göra sjöfarten
hållbar.
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Vissa hade hoppats på ännu tuffare
krav, men med tanke på hur hopplöst
det ibland sett ut måste man konstatera att det här ändå var ett stort
steg framåt för att göra sjöfarten mer
hållbar. När sjöfartens utsläpp diskuterades i samband med klimatkonferensen i Paris saboterades arbetet av
bland andra Indien och Saudiarabien.
Att två och ett halvt år senare kunna
enas om ett avtal är en bedrift och ett
historiskt beslut eftersom det gäller
i hela världen, inte bara i Östersjön
eller i EU.
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Over 25% of the
global ferry fleet is
classed by RINA. From
Class and Statutory
services to performance
monitoring, software
management tools, asset
integrity management and
training.
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Som en del av detta införs obligatorisk insamling av fartygs bränsleförbrukning. Samma möte bekräftade
också att svavelbegränsningarna i utsläpp införs år 2020 globalt, det som
skett i Östersjön sedan 2015. Andra
åtgärder handlar om att stävja nedskräpning till havs samt att förbjuda
användningen av tung brännolja som
drivmedel i Arktis.

Norrbölevägen

Kummelgr.

Viking Line är en pionjär då man
tagit i bruk världens första betydande
bil- och passagerarfärja framdriven
med flytande naturgas, LNG, som
drivmedel. Finska bulkrederiet ESL
shipping tar i år i bruk nybyggda fartyg med LNG drift. Bore och Viking
Line har installerat rotorsegel. Ifall
Viking Grace rotorsegel ger förväntad effekt kommer det att spara 300
ton LNG per år, och minska koldioxidutsläppen med 900 ton.
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Stadsvandringar finns i olika format. Följ den skyltade sjöfartspromenaden och läs om hur sjöfarten har satt avtryck på staden.
I iPhone-appen Åland Guide finns vandringar enligt tre teman;
sjöfartsstaden, arkitektur samt utekonstverk. Fler tips hittar du på
www.mariehamn.ax/stadsvandring

Fugro
oceanstar@fugro.com
www.fugro.com/oceanstar

sitt toalettavfall i land, medan internationella kryssningsfartyg dumpat
skiten i havet. Våra passagerarrederier har också länge frivilligt kört på
lågsvavligt bränsle långt innan de nya
tuffare svavelreglerna infördes.

en 13 april enades Internationella sjöfartsorganisationen IMO om globala
utsläppsmål. Beslutet är
historiskt. Huvuddelen handlar om
att utsläppen av sjöfartens växthusgaser ska minskas med 50 procent fram
till år 2050.

ans

Den mysiga stadskärnan har naturen och havet runt hörnet, med
endast en kilometers promenad mellan östra och västra hamnen.
I Mariehamn kan du ta del av lekplatser, hundparker, motionsspår och utegym – helt gratis. Längs östra stranden leder stigar
dig bland annat till Lilla Holmen och Gröna Udden, båda med
allmänna sandstränder, nära till naturskyddsområdet Tullarns
äng. Längs västra strandens naturstig finns trappor och trädäck
där terrängen är lite mer kuperad.

The OceanstarTM system facilitates quick
desicions when manoeuvring vessels in confined
waters, and leads to a safer, more efficient
and time saving berthing operation, with fewer
berthing incidents.

sm

Mariehamn är Ålands enda stad, en metropol i miniatyr
med korta avstånd och bra service. I centrum finns mer
än 70 butiker och över 20 restauranger.

Län

Staden mitt i Östersjön

OceanstarTM is an onboard decision
support system that provides important
information during berthing. This
includes approach speeds, rate of turn,
distance to quay and target position.

Kasb
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et om storleken. Dessutom är Finland i
de flesta avseenden att betrakta som en ö
i Europa vilket ställer krav på eget tonnage och en fungerande infrastruktur.
Till detta kan läggas den uppfinningsrikedom och framtidstro som genomsyrar
sjöfarten.
– Det finns väldigt många exempel på
detta; rotorsegel, LNG-drift, modern
skeppsbyggnadsindustri och mycket mer.
Skulle du själv rekommendera unga
att i dag söka en framtid inom sjöfarten?
– Ja. Det finns massor av olika arbetsplatser att sikta mot. Till sjöss ombord på
fartygen såklart men också i land i kontoren. Det ska skapas nya logistiska kedjor
och internetplattformar, automation och
digitalisering kommer att förändra hela
branschen. Sjöfarten är en viktig del i
Finland och något hela samhället drar
nytta av. Därför är möjligheterna många
liksom jobben, fast kanske inte de jobb
som finns i dag utan nya!

Stödet måste vara kvar

Även om sjöfarten i dag präglas av fram-

tidstro och uppfinningsrikedom saknas
inte utmaningar. Till exempel har en
arbetsgrupp under ledning av tidigare
ministern Mauri Pekkanen under vintern
och våren försökt nå ett förslag om hur
framtidens sjöfartsstöd ska behandlas, ett
av dem anses det så kallade manskapsstödet vara. Något resultat nådde aldrig
arbetsgruppen.
– Jag var inte ens nervös för det stöd
som i dag riktas till sjöfarten. Det har varit en bra diskussion och jag uppfattar att
de ansvariga i dag förstår samhällsvärdet
av den finländska sjöfarten. Det handlar
om import och export, försörjningsberedskap, utbildningsväsendet, teknologin,
alla internationella kontakter. Finländsk
sjöfart är en del av den europeiska och
där betraktas det som självklart att ett
land ska stöda sin egen sjöfart, säger
Tapani Voionmaa och ger ett talande
exempel:
– Om vi grovt räknat säger att 3.000
bekvämlighetsflaggade lastfartyg trafikerar i Östersjön är motsvarande för siffra
under finländsk flagg 200. Utan ett stöd
från samhället har dessa inhemska rede-

rier ingen chans att fortsätta. Hur ska
utrikeshandeln klara sig då?
Är de finländska redarna med på allt
detta och deltar i styrelsemöten och
så vidare?
– Absolut! Finländska rederier har alltid
kommit bra överens i de stora linjerna.
På våra träffar har vi väldigt goda diskussioner och alla möten är synnerligen
välbesökta.

Måste blicka framåt!

Det är uppfriskande att prata sjöfart med
Tapani Voionmaa och därmed omöjligt
att motstå frestelsen att ställa de frågor
som egentligen ingen kan svara på:
Ser vi helt autonoma fartyg inom tio
år?
– Hmmm… Tekniken har gått eller snarare rusat framåt, mest i Sverige, Norge
och Finland. Ja, det finns autonoma
fartyg på några särskilda och lämpliga
linjer. Globalt tar det längre tid än så
eftersom det ju inte bara handlar om
teknik utan också lagstiftning. Om tjugo
tjugofem år, då ser det annorlunda ut!
När kan vi räkna med att se fossil-

fria fartyg även på andra rutter än de
riktigt korta?
– Där går det också snabbt och vi ser det
kanske mest på att fartyg särskilt i hamnar
stänger av dieslarna för att ta landström
eller gå på batterier. Hur snabbt detta kan
bli verklighet på längre rutter är svårare
att gissa och hänger i stort sett helt på
hur ackumulatorerna utvecklas. Inom det
området finns MASSOR att utveckla.
Är LNG framtidens bränsle?
– Absolut på kort sikt men över tid, vi
pratar om decennier, så knappast. LNG
är ju fortfarande ett fossilt bränsle och de
fasas med säkerhet ut nån gång.
Hur ska små rederier klara sig i framtiden där väldigt mycket i dag går mot
större enheter?
– Jag tycker det åländska entreprenörskapet över tid visat vägen för hela Finland.
Det gäller att alltid vara nyfiken och
hitta lösningar som andra inte sett. Globala rederier behövs men det gör också
mindre mer riskbenägna företag. Alla är
lika viktiga och det gäller att i alla lägen
behålla en positiv syn på möjligheterna i
framtiden.

Tiinas röst bär sjöfarten framåt
Digitalisering och koldioxid är världens stora trender

Sjöfartsbossen började
med att knacka rost
Han prisar den åländska entreprenörsandan och skulle vilja se mer av den i hela shipping-Finland. Tapani Voionmaa
är sjökaptenen och juristen som började med att knacka
rost på långfart och som sedan tre år tillbaka är en entusiasmerande ordförande för Rederierna i Finland (RIF) som
efter några dystra och långa år vädrar en lovande framtid.
ill vardags jobbar Tapani
Voionmaa som chefsjurist och
styrelsens sekreterare på Finnlines som numera är ett helägt
dotterbolag till italienska redardynastin
Grimaldis som är på sjunde generationen
fartygsägare!
Voionmaa har suttit som ordförande
för RIF i tre år och gjort sig känd som en
ledare med grundmurad optimistisk syn
och tro på möjligheterna. Han gör det på
goda grunder, Voionmaa har på många
sätt gått den långa vägen inom branschen
och är mycket väl insatt i det som händer
i sjöfarts-Finland.
Fast det inte så många känner till är att
just den här juristkarriären de facto började med att han, efter avslutad skolgång i
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Helsingfors normallyceum, som jungman
knackade rost ombord på M/S Aymara
som gick på FÅA:s Finland-Sydamerikalinje.
– Jag ”flydde” till sjöss och fick lära mig
väldigt mycket om praktisk sjöfart under
den tiden, ler Tapani Voionmaa som
sedan fortsatte ett tag för Johnson Line
innan fortsatta studier stod för dörren.
Han utexaminerades från sjökaptensutbildningen i Åbo 1977 men skulle aldrig
skaffa tillräcklig praktik för att få ut sitt
kaptensbrev. Istället lockade juristutbildningen som han skaffade genom att
först läsa parallellt i Åbo och sedan vid
universiten i Helsingfors, Frankrike och
London.
Tack vare det är Tapani Voionmaa i dag

flytande på fyra språk; finska, svenska,
engelska och franska.
– Och lite tyska!

Goda finländska exempel

Att den finländska sjöfarten efter tio års
kräftgång är på stark tillbakamarsch beror
på många olika faktorer. Världsekonomin
är på väg tillbaka till hygglig form vilket
Finland i sig inte kan göra så mycket annat åt än att åka med. Fast även nationellt
har det hänt saker på sistone, Tapani
Voionmaa lyfter den allmänna atmosfären
i landet som andas mer framtidstro än på
länge.
– Sättet som man gjorde affärer på i
den gamla industrieran är på väg bort och
har ersatts av en entreprenörsanda som
påminner om det som sker på Åland. Det
ser man inte minst inom sjöfarten där
det finns goda exempel bland de finländska rederierna, säger han och nämner
ESL, Meriaura, Lang, Bore, Tallink/
Silja, Viking Line och Finnlines som
goda exempel på hållbarhetstänk och
nya affärsmodeller. Han har även sett
vad som kan ske, i positiv bemärkelse, på
nära håll efter Grimaldis köp av Finnlines
som tidigare kontrollerades av industrin

och betraktades mer som ett nödvändigt ont än ett företag med fantastiska
framtidsutsikter. Sedan Grimaldi tog över
med början 2005 har Finnlines gått från
klarhet till klarhet och genomför just nu
en omfattande förnyelse av flottan och
expansion av verksamheten. Finnlines har
man ägt till 100 procent sedan 2016.
– Vad som är det bästa med sjöfarten?
Enkelt. Att få möjlighet att jobba tillsammans med så oerhört många innovativa,
entusiastiska och tänkande människor.
Vad kan vara bättre än det?! Varje dag lär
jag mig något nytt och tvingas hela tiden
komma ihåg att shippingen de facto ÄR
ett globalt system och en del av världssamhället.

Lika stor som skogsindustrin

Tapani Voionmaa understryker att
sjöfarten och deras kringnäringar, det så
kallade sjöfartsklustret, är extremt viktigt
för Finland men inte lika känt som till
exempel skogsindustrin. Därför utgör
informationsspridning en viktig del i
arbetet inom RIF.
– Sjöfartsklustret omsätter lika mycket
som skogsindustrin, cirka tretton miljarder euro per år vilket säger väldigt myck-

Sedan ett drygt år tillbaka är Tiina Tuurnala vd för Rederierna i Finland vilket är den samlande organisationen för
hela den finländska shippingen.
– Om jag trivs på jobbet? JA! Finlands sjöfart har fantastiska möjligheter i framtiden!
lands Sjöfart möter Tiina
Tuurnala i kontoret vid Alexandersgatan i Helsingfors.
Byggnaden är gammal och väggarna typ en meter tjocka. Miljön känns
traditionell, om man är snäll – hopplöst
föråldrad om sanningen ska fram.
Men skenet bedrar. Inne i byggnaden
sker utveckling.
På den femte våningen huserar organisationen Rederierna i Finland Ab
(RIF) där Tiina Tuurnala sedan 2017 är
verkställande direktör. Hennes arbete går
i stora drag ut på att släcka bränder innan
de uppstår och stå i ständig kontakt med
såväl politiska beslutsfattare som internationella organisationer där framtidens
sjöfart formas.
Denna dag är dessutom speciell av andra skäl. M/S Viking Grace går för första
gången i trafik med det omtalade rotorsegel som rönt uppmärksamhet över i stort
sett hela världen (se skild artikel). Det
passar väl in i den linje som RIF stakat ut
och som leder mot framtiden. Direktör
Tuurnala har väldigt tydligt lyft fram
hållbarhet som en affärsidé för finländska
rederier (se artikeln på s. 20–21).
– När svaveldirektivet trädde i kraft år
2015 vände det på många sätt upp och
ner på en hel bransch. Nu gäller det att
ta vara på allt vi lärt oss under den här
tiden, säger hon.
Liksom andra pragmatiskt inriktade
påverkare betonar Tiina Tuurnala betydelsen av att ta hållbarhet på allvar i form
av åtgärder, något hon tycker de skandinaviska länderna lyckats bra med mot
bakgrund av den långa lågkonjunktur
som präglat sjöfarten.

– Det har ändå bara gått cirka tio år
sedan den stora nedgången startade. Det
är en mycket kort tid inom sjöfarten men
det har ändå hänt stora förändringar.
LNG har blivit vanligt, scrubbers och
mycket mer, säger hon och exemplifierar
med ett antal finländska rederier som gör
skillnad.

Mycket internationellt

Den största överraskningen för Tiina
Tuurnala i det nya jobbet var mängden
internationella kontakter som Finland de
facto har inom sjöfarten. Hon nämner
organisationer som ECSA (European
Community Shipowners’ Association)
och ICS (International Chamber of Shipping) vilka båda är extremt betydelsefulla
när det gäller att dra upp planerna för
morgondagens sjöfart. Det är inte enkelt
att förändra en bransch som berör en hel
värld vilket utsläppsbegränsningar och
minskandet av svaveldioxid är exempel
på. Att det ibland lyckas är det färska
beslutet att kraftigt reducera växthusgaser
från sjöfarten ett exempel på, se artikel
här intill.
Tiina Tuurnala lyfter två övergripande
världstrender som även finländska redare
och sjöfartskluster gör klokt i att hålla
ögonen på:
– Den första handlar om digitaliseringen som vi knappt sett början på och som
kommer att inverka väldigt mycket på
allt vi gör även när det gäller transporter.
Det andra är kampen mot koldioxidutsläpp som också bara börjat, kraven från
omvärlden är hårda, alla utsläpp måste
minskas.
Fortsätter på nästa sida.

Sedan 2017 är Tiina Tuurnala vd för Rederierna i Finland. Hennes uppdrag är att bana väg
för utveckling inom det maritima klustret som omsätter lika mycket som skogsindustrin i Finland. De två stora trenderna just nu är digitalisering på alla plan samt kampen mot koldioxidutsläpp. Foto: Jörgen Pettersson.
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För att hänga med i detta utgör Tiina
Tuurnalas arbete till hög grad av regelbundna diskussioner med politiker och
ministerier. Hon ger beröm till den sittande finländska regeringen när det gäller
hanteringen av sjöfartsfrågor.
– De vill höra vår åsikt och tar till sig
våra synpunkter, säger Tuurnala och
nämner även åländske riksdagsledamoten
Mats Löfström som ett viktig partner på
den parlamentariska sidan när det gäller
att utveckla sjöfarten i hela Finland.

Livsnerv för hela Finland

Företagen i det finländska och åländska
sjöfartsklustret omsätter 13 miljarder
euro per år och sysselsätter 55.000 personer. Dessutom ligger Finland långt fram
när det gäller innovationer, inte minst i
miljöhänsyn.
– De finländska rederiernas roll i
sjöklustret har varit alldeles central, flera
innovativa lösningar har utvecklats och
testats på inhemska fartyg. Miljötekno-

logins utveckling och tillämpning är en
allt viktigare del av finländsk sjöfart, säger
Tiina Tuurnala.
Uttrycket ”Finland är en ö” stämmer,
eftersom sjöfarten fraktar 90 procent av
Finlands utrikeshandel. Sjöfart har varit
en livsnerv i Finland på grund av försörjningstryggheten, men under de senaste
åren har även branschens samhällsekonomiska betydelse blivit allt större.
– Sjöklustret har möjlighet att utvecklas till en ny grund som den finländska
ekonomin baseras på och kan bli ett av
världens ledande sjökluster. Finländska
fartyg har varit de första som tagit i bruk
till exempel LNG-bränsle på stora passagerarfartyg, rotorsegel som minskar
bränslekonsumtion och avgasrenare. När
Finlands breda digitaliseringskunskap och
det starka arktiska kunnandet kombineras
med miljökompetens, är den finländska
kunskapspaletten mycket svårslagen internationellt sett, säger Tina Tuurnala.

t

Shipping since 1897

Historiskt beslut om utsläpp

Bore is a modern, international shipping company
with a long history, recognized service quality and
competitive RoRo fleet.
Constantly progressing and with the
future in mind, Bore offers flexible
transport solutions and sustainable
shipping services for the RoRo market.

I Östersjön har vi sedan år 2015 använt lågsvavligt bränsle
för att driva sjöfart. Detta har fått oerhört många och positiva konsekvenser. Nu fortsätter arbetet med att göra världssjöfarten renare och även där är Finland med på ett hörn
som påverkare.
redagen den 13 april blev absolut
ingen otursdag – tvärtom. I ett
unikt beslut gick FN:s sjöfartsorganisation IMO in för att dramatiskt
minska sjöfartens utsläpp och därmed
inverkan på miljön och att utveckla branschen i en alltmer miljövänlig riktning.
Detta är något som ansetts som nödvändigt, särskilt eftersom sjötrafiken ökar
globalt vilket gör minskning av utsläpp
och bekämpning av klimatförändringen
på branschen allt viktigare.
International Maritime Organization
(IMO) har under våren förberett en ny
CO2-strategi för att minska sjöfartens
växthusgasutsläpp. IMO är FN:s internationella sjöfartsorganisation, som svarar
för säkerheten av den internationella handelssjötrafiken och skyddet av havsmiljön
gällande sjötrafikens förorening.
Under en intensiv vecka i april samlades IMO:s medlemsländer i London för
Marine Environment Protection Committee (MEPC) 72 miljöskyddskommittémöte, där det avtalas om den internationella sjöfartens klimatmålsättning och
reglering av CO2-utsläpp. Rederierna
i Finland representerades på mötet av
seniorrådgivare, ledande sakkunnig i
miljöfrågor Olof Widén.

Svårt hitta konsensus

IMO:s medlemsländer har haft väldigt
varierande åsikter inför mötet, och därför
har det ansetts bli svårt att hitta konsensus. Förväntningarna för att nå ett ändamålsenligt resultat har dock varit höga,
och MEPC har fått mycket uppmärksamhet i internationella medier.
Rederierna i Finland har tillsammans
med sina systerföreningar i andra nordiska länder föreslagit att den blivande
visionen skulle vara ambitiös och klart
tydliggöra att målet är att eliminera alla
CO2-utsläpp från internationell sjöfart
(minskning av 100%) så snabbt som utsläppsfritt bränsle är tillgängligt globalt.
Rederierna i Finlands internationella
paraplyorganisation International Chamber of Shipping (ICS) har redan tidigare
berättat om att förbinda sig till 50%
förminskning /ton km per året 2050. Sjöfart är en internationell verksamhetsgren
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och därför är det väldigt viktigt att också
regleringen sker på global nivå.
MEPC mötet deklarerade efter en,
som Olof Widén beskriver det i ett
pressmeddelande, väldigt utmanande
förhandlingsprocess på fredagen den
13 april 2018 följande:
1. obligatoriska energieffektiveringsindex
(EEDI) för nya fartyg blir fortsättningsvis
strängare.
2. minskning av den internationella
sjötrafikens transportarbetes (ton/km)
relativa CO2-utsläpp med minst 40%
per året 2030, och sträva för att relativt
minska (ton/km) 70% per året 2050,
jämfört med nivån år 2008.
3. Nivån av utsläpp från internationell
sjöfart når sin höjdpunkt så snabbt som
möjligt och efter det förminskas den
årliga absoluta nivån av växthusgasutsläpp
med minst 50% per året 2050, jämfört med nivån år 2008, men dessutom
fortsätter också strävan att totalt gradvis
eliminera utsläppen, vilket är i linje med
Paris klimatavtalets temperaturöknings
mål.
Olof Widen kommenterar:
”År 1492 seglade Columbus västerut utan
kartor. Den internationella sjöfarten har
befunnit sig i ett liknande tillstånd med
sitt klimatmål. Idag har vi ritat oss ett
gemensamt sjökort. Nu kan det egentliga
arbetet börja, och vi har idag dessutom
listat upp tjugo stycken kort, medel och
långsiktiga åtgärder för minskning av
utsläpp som kommer att behandlas vidare
i IMO:s miljöskyddskommitté i slutet av
september. Konkreta tilläggsfördrag av
medlemsländer kommer vi att se redan på
nästa miljöskyddskommitté-möte (MEPC
73) i oktober.”
På mötet gjordes också beslut angående
anvisningar för köpare och användare
av bränsle, och för att garantera kvaliteten på bränsle som används. Dessutom
behandlades andra miljöfrågor, bland annat den globala begränsningen av svavel
(Global Sulphur Cap) till 0,5 % som träder i kraft den 1.1.2020. Finska rederier
har redan förverkligat svavelbegränsningens nivå med att förminska svavelutsläppen med 90% under de tre sista åren.

VI VÄXER.
DEDIKERAD KUNDSERVICE
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Vi på Alandia Marine gör allt för att förhindra avbrott i din
verksamhet om skada inträffar. Det uppskattar våra kunder.
Därför växer vi.
JAN NELSON, Senior Underwriter

TOMMY BRUNE, Senior Claims Executive/Surveyor

NIKLAS WIJK, Underwriter

FRED HANSSON, Claims Executive/Surveyor

Stockholm tel. +46 8 5058 8480 Mariehamn tel. +358 18 29 000, Helsingfors tel. +358 20 52 52 580 www.alandia.se

www.bore.eu

- member of Spliethoff Group -

En arbetsplats med många möjligheter
Är du intresserad av att jobba
inom sjöfart och turism?
Rederiaktiebolaget Eckerö erbjuder
ett brett urval yrkesområden ombord
och iland. Anmäl ditt intresse på
rederiabeckero.ax

Våra kunder har bank-, försäkrings- och juridiska tjänster
under samma tak.
Det ger dig som företagare tid att fokusera på verksamheten. Med en
långsiktig och personlig rådgivning, samt tekniska lösningar, bygger
vi tillsammans upp en helhet som ger dig och ditt företag trygghet. Vi
arbetar för ditt företags framtid.
Ladda ner OP-företagsmobilen. Utnyttja din tid till fullo, var du än är.
Bankdirektör Stefan Jakobsson 010 257 2924
Finansieringschef Jens Polviander 010 257 2912
Kundansvarig Margareta Kahlroth 010 257 2914
Kundansvarig Alexander Clemes 010 257 2913
op.fi

Försäkringar beviljas av OP Försäkring Ab

Slutsatser i examensjobbet
På etthundratolv sidor ryms massor av insikter, tips och
slutsatser. Ålands Sjöfart har läst ett imponerande arbete
där olika sidor av den digitala vardagen lyfts fram.
Tävlingar drar på Facebook
Alfons Håkans har under 2017 ändrat
sin strategi och har övergått från att ha
flera Facebook-konton till att ha endast ett som gäller i alla länder där de
är aktiva. På den internationella sidan
skriver Alfons Håkans huvudsakligen på
engelska.
TallinkSilja har lagt största fokusen på
bilder, videor och marknadsföring, alla
tre delar ungefär lika stora. TallinkSilja
har lagt betydligt större vikt på bilder och
videosnuttar än Eckerö Line.
Viking Line hade totalt 317 stycken
inlägg på Facebook under 2017. Av dessa
var 169 stycken marknadsföring, 57 bilder, 39 videor, 31 stycken delade länkar,
15 tävlingar och 6 stycken informativa inlägg. I likhet med Eckerö Line har Viking
Line valt att fokusera på marknadsföring.

Blivande kaptener
tror på det digitala

Wasaline hade 262 inlägg på Facebook
under 2017. Wasaline skiljer sig från
övriga rederier genom att publicera alla
inlägg dubbelt: ett på finska och ett på
svenska. Av 262 inlägg har 162 stycken
varit marknadsföring, 55 bilder, 25 informativa inlägg, 14 delade länkar och 6
styken videor.

Det råder nya tider inom sjöfarten. Den som inte syns finns
inte heller och därför har allt fler finländska rederier vinnlagt sig om närvaro på digitala plattformar och på sociala
medier. Detta har blivande sjökaptenerna Jockum Lundsten och Mathias Mattsson tagit fasta på och har gjort ett
ambitiöst och omfattande examensarbete i ämnet.
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Ålder: 25.
Hemort: Pargas.
Arbetsplatser: Eckerö Shippings M/S Trader, Viking Lines
M/S Mariella och M/S Gabriella
och Godby Shippings M/S
Misana sedan våren 2016.
Om yrkesvalet: ”Mitt intresse
för livet till havs började med
scouterna och St Simons Sjöfararna. Har alltid gillat vardagen
till sjöss.”

Inlägg per kategori
på Facebook

Under intervjuerna framkom det att flera
av rederierna på Instagram till skillnad
från de andra kanalerna mera försöker
berätta vad som sker bakom kulisserna
och på så vis ge en mer vardaglig bild av
arbetet inom rederiet.
Det är tydligt att Finnlines och Eckerö
Line/Eckerö Linjen lyckats betydligt
bättre än de andra rederierna då det
kommer till att få kommentarer på sina
inlägg. Vad det beror på är mer oklart.
Ingendera av rederierna har uppmanat
folk att kommentera bilderna i någon
större utsträckning, således har de fått
flera ”naturliga” kommentarer i ett jämt
flöde på samtliga inlägg.
Kommentar: Rederierna kan ta lärdom
av varandra gällande vilka fartygsrelaterade inlägg man publicerar. Allt tycks intressera, oberoende om det är en bild på
själva fartyget, en bild på solnedgången
från kommandobryggan eller på någon
som jobbar ombord. Det verkar som att
alla typer av bilder som har någon slags
relation till fartyget eller livet ombord
går hem hos följarna. Flera av rederierna
använder sig av nya och kreativa metoder för att kunna dela med sig av livet
ombord, genom att låta en passagerare
eller en besättningsmedlem sköta kontot under en viss tid. Det finns en viss
mystik kring livet ombord, och de som är
ombord kan på bästa sätt dela med sig en
tydligare bild.

Twitter ingen rederifavorit

Tallink Silja, Viking Line och Rederi Ab
Eckerö använder sig mycket av Twitter
i marknadsföringssyfte medan Wasaline
har inlägg med nyhetsinslag om vad som
sker inom rederiet.
Kommentar: Twitter var för oss den
svåraste kanalen att kartlägga, dels för att
inläggen får ha en begränsad del text och
för att delning av bilder och videon inte
skiljer sig från att dela en text. Vi har sett
att man till största del publicerar nyhetsartiklar, eller annat som berör branschen

Youtube bra för nyheter

Youtube är en knepig plattform i jämförelse med de andra, det är lätt att dela
en video från en kanal men svårt att dela
något annat på kanalen. Man kan inte
dela en video på sin egen kanal på samma

sätt som man kan dela ett inlägg på
Facebook.
Kommentar: Youtube används inte lika
kontinuerligt som de andra kanalerna,
men lämpar sig bra för att dela nyheter,
t.ex. en video från ett nybygge, eller hur
arbetet på varvet framskrider. ”En bild
säger mer än tusen ord”, men vi vågar påstå att en video säger mer än tusen bilder.

Kompisarnas tips till rederierna
Tack vare sitt examensarbete kan Jockum Lundsten och
Mathias Mattsson även ge några konkreta tips till alla som
ägnar sig åt kommunikation på sociala medier. Överlag vill
de hellre se kvalitet framom kvantitet.
• Bland passagerarrederierna har det
• Det är bilder, främst på fartyg eller
gjorts video-serier kring maskotarna,
”livet ombord”, som fångar mest uppHarri-Hylje från Silja Line hade en
märksamhet. Marknadsföringsrelaterade
julserie där man fick följa med honom
inlägg klarar sig relativt bra, medan
under några avsnitt. Viking Line har haft
tävlingar lyckas nå ut mer än marknadsen liknande serie med Ville Viking, som
föring. Det är viktigt att ha en långsiktig
vi också såg att hade en stor potential.
plan med sina sociala medier, att alltid
Wasaline har en egen maskot som heter
väga nyttan mot den eventuella skada
Wenni, som är en tumlare som introdusom kan förorsakas.
cerades för ett par år sedan.
• Mest delade inläggen på Facebook är
• Fraktrederierna har publicerat flera vibilder och marknadsföringsrelaterade
deor från fartygen, vi har sett olika timebudskap medan bilder på fartyg eller
lapse från när fartygen kör mot hamnen,
pliknande är störst på Instagram.
eller då man lastar något speciellt.
• De mest använda plattformarna bland
Godby Shipping har delat flera inlägg
rederierna är Facebook och Instagram,
från fartygen, varje gång landpersonalen
Facebook är den plattform som klarar
är på besök så publiceras det flera bilder.
sig bäst överlag. Det är enkelt att dela
Under orkan-säsongen delade de flera inflera typers inlägg på Facebook medan
lägg från Karibien där man fick en insyn
Instagram endast lämpar sig för bilder
i hur det såg ut på öarna efter att orkanen
och korta videor. Den plattform som flest
svept fram, och hur fartygen undvek
rederier använder sig av är ändå Youtube,
stormarna.
Youtube fungerar som ett bra stöd för de
andra kanalerna.
• Twitter lämpar sig bra för att dela aktuella inlägg, nyhetsartiklar eller för att
skriva kortare inlägg. Det är möjligt
att dela videor och bilder via Twitter, men de får en bättre spridning
via Instagram och Facebook.
• Inlägg om hur det ser ut ombord på fartygen, hur en vanlig
dag ser ut på olika avdelningar
och om livet ombord får ganska
Ålands Sjöfart driver en intensiv trafik på
lite synlighet, steget in är ganska
Facebook. I dag är det nästan 6.800 som
privat men folk verkar vilja se hur
följer sidan där vi berättar det senaste
arbetstagarna lever ombord på
som händer i branschen och tipsar om
fartygen.
länkar, videoklipp och mycket mer. Häng
med du också och gå in och gilla!

Ålands Sjöfart,
din plats på
Facebook!

Totalt antal inlägg

Antal inlägg på Facebook

400

500
400

300

300
200
200

Video, 209 st (11%)

Eckerö Linjen

RABN

Wasaline

Viking Line

Tallink Silja OY

Rederi AB Eckerö

Prima Shipping

Godby Shipping

Finnlines

ESL

Dennis Maritime

Arctia

Wasaline

Eckerö Linjen

Bild, 650 st (34%)

0

Viking Line

Info, 80 st (4%)

0

Tallink Silja OY

Länk, 206 st (11%)

100

Rederi AB Eckerö

Marknadsföring, 738 st (39%)

100

Godby Shipping

Tävling, 19 st (1%)

Alfons Håkans AB

Övrigt, 1 st (0%)

Finnlines

Examensarbetet grundar sig på tre olika
delmoment. För det första har Lundsten
och Mattsson analyserat hur finländska
rederier använder sociala medier, vilka
plattformer som är populärast och hur

Ålder: 24.
Hemort: Pargas.
Arbetsplatser: Tre år på Godby
Shippings M/S Misida. Tidigare
bland annat på Langh Ship och
Bore.
Om yrkesvalet: ”Det var rätt
självklart att söka mig till sjöss,
jag har alltid rört mig till havs.
Farfar var sjöman och flera i
släkten har varit lotsar. Som Pargasbo är det lätt att gilla sjöfart.”

ESL

Roliga kampanjer

inläggen mottas av läsarna.
För det andra genomfördes en stor
enkät som fick 483 svar och för det tredje
har de två kompisarna intervjuat företrädare för rederier. Sammantaget tonar en
rätt komplett bild fram över en virtuell
verklighet.
Sjöfarten består av rederier med väldigt
olika målgrupper vilket också blir tydligt i
undersökningen.
– Passagerarrederierna drar nytta av
sociala medier i sin kommunikation
gentemot sina kunder i form av marknadsföring och tävlingar vilket bidrar till
ekonomisk nytta. Lastrederierna har inte
samma ekonomiska incitament och väljer
i högre grad att berätta om vardagen
ombord på fartygen.
Vilka rederier som utmärker sig på
sociala medier är inte så enkelt att slå
fast, alla har sina egna profiler, men…
– Det finns väldigt många roliga kampanjer hos passagerarrederierna och så måste
nog också Godby Shipping nämnas med
sin aktivitet på Facebook, Instagram och
Youtube. De är generösa med att berätta om vardagen ombord, till exempel
handlade det mycket om höstens orkaner
och M/S Mimer och M/S Midas som
trafikerade mitt i Karbien när ovädret
slog till. Det är jättebra och viktigt att se
effekterna av sådana naturkatastrofer.
Vad lockar betraktarna när det gäller
sociala medier?
– Många saker såklart men också att
sjöfarten kringgärdas med en viss mystik
som folk är nyfikna på. Och så är bilder
på fartyg populära!

Mathias Mattsson

Alfons Håkans AB

ockum Lundsten och Mathias Mattsson är som ler och långhalm. Deras
gemensamma historia går tillbaka
till ungdomsåren i hemstaden Pargas
och ett närmast nedärvt intresse för livet
till sjöss vilket ledde dem till sjöscoutkåren St Simons Sjöfararna.
I dag jobbar båda, när tiden medger,
ombord på Godby Shippings fartyg M/S
Misida och M/S Misana samtidigt som
de går sista året till sjökapten på Yrkeshögskolan Novia. I utbildningen ingår ett
examensarbete som Lundsten och Mattsson valt att ägna till finländska rederiers
närvaro på sociala medier. Resultatet är
imponerande och väl underbyggt. Materialet har de två kompisarna redovisat på
sammanlagt etthundratolv sidor!
– Detta är något som ligger i tiden och
i rederiernas intresse. Dessutom finns det
en tydlig efterfrågan på berättelser från
sjöfarten, säger Mathias Mattsson.
Dessa kan delas på en uppsjö olika
plattformer men Lundsten och Mattsson har valt att koncentrera sig på de
största: Facebook, Instagram, Twitter och
Youtube där de två första sticker ut:
– Facebook är störst men inte väldigt
mycket större än Instagram som kommer
starkt. Twitter och Youtube är däremot
inte lika mycket använda.

Jockum Lundsten

Kommentar: Jämför man mängden
kommentarer kan man konstatera att tävlingar och videon får flest reaktioner. Informativa inlägg har delats flitigast. Bland
passagerarrederierna sticker Eckerö Line
ut med ett jämnt flöde med reaktioner
på sina inlägg. Av allt som passagerarrederierna publicerar kan 49 procent
hänföras till marknadsföring. Överlag
finns stora likheter mellan dessa rederier
i deras användande av Facebook. När
det gäller fraktrederier är bilder det klart
mest populära. 64 procent av alla inlägg
föreställer livet till sjöss i form av besättning och/eller fartyg. De flesta av dessa
rederier har ingen direkt ekonomisk nytta
av att marknadsföra sig på samma sätt
som rederierna med fokus på passagerare.

Instagram allt viktigare

eller det egna rederiet. Att dela länkar
till egna webbsidor, eller dela länkar till
olika kampanjer som rederiet har är också
vanligt.
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Projektledaren Fabian Lundgren
visar de två största ingreppen på
M/S Viking Grace inför monteringen av det nya rotorseglet. Det
24 meter höga seglet såklart och
i aktern den nya ställningen för
satellitmottagarna. Sammanlagt
placerades 40 ton stål ombord.
Foto: Jörgen Pettersson.

Så går det till när
Grace sätter segel
Det nya och uppmärksammade rotorseglet ombord på
M/S Viking Grace är baserat på en hundra år gammal uppfinning och en fysikens grundlag som kallas Magnuseffekten. Men projektet var nära att stoppas på grund av betydligt modernare påhitt i form av fartygets satellitmottagare.
Lösningen blev en avancerad teknisk ombyggnad.
iking Graces flaggskepp Viking
Grace var världens första LNGdrivna passagerarfartyg då hon
levererades år 2013. Sedan dess
har många fler följt efter i jakten på att
minska utsläppen. Nu är det dags för
nästa tekniska innovation som redan
blivit en branschsnackis över bokstavligen
hela världen. Det 24 meter höga rotorsegel som installerats på fartyget och som
ska spara 300 ton LNG-bränsle per år
lämnar få oberörda och har applåderats
av många.

Ett snurrande skal

Hur funkar då den nya uppfinningen?
För det första ska vi slå fast att rotorseglet
inte alstrar elektricitet. Tvärtom krävs en
elmotor på 15-35 kW för att med hjälp
av remmar rotera skalet till det 24 meter
höga och fyra meter breda tornet i en fart
om 250 varv per minut – antingen medeller moturs beroende på vindriktningen.
Genom att snurra ”seglet” skapar man
förutsättningar för den så kallade Magnuseffekten som bygger på att producera
undertryck på ena sidan och övertryck
på den andra vilket skapar dragkraft som
tvingar fartyget framåt. Detta fungerar
bäst i vindriktningar snett akterifrån.
Det är stora krafter i rörelse, M/S
Viking Grace planerar spara 300 ton
LNG-bränsle per år och minska koldioxidutsläppen med hela 900 ton. Fast det är
i ärlighetens namn teoretiska uppskattningar. Ingen vet ännu hur det ska gå och
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frågorna är fortfarande många.
Det nya rotorseglet är förutom intagande
att beskåda även en förhoppning om en
renare framtid. Uppfinnaren Norsepower
med entreprenören Tuomas Riski har
uppskattat bränsleinbesparingarna till
mellan tre och sju procent per år.

Skymde satelliterna

Nu är det inte gjort i en handvändning
att placera ett tjugofyra meter högt torn
ombord på ett passagerarfartyg. Det är
många faktorer att hålla reda på såsom
hållfasthet, stabilitet, manöverförmåga
och så vidare. Men det var en ganska
oväntad detalj som riskerade bli en
showstopper för hela projektet – fartygets
satellitmottagare som ser till att datatrafiken ombord alltid fungerar.
Av det skälet byggdes en stor, men
faktiskt snygg, spoiler på akterdäck något
för om LNG-tankarna. På denna båge
placerades mottagarna och rotorseglet
var räddat! Att flytta själva rotorseglet till
en annan plats lät sig inte göras särskilt
smidigt till följd av den underliggande
bärigheten i fartyget.
– Det låter enkelt men handlade om
massor av nya kabeldragningar och inte
så enkla konstruktioner säger projektledaren Fabian Lundgren som ansvarat för
både utvecklingsarbete och planering.
Viking Line är inte först av alla när
det gäller Norsepower och rotorsegel.
I december år 2014 försågs Bores M/S
estraden med ett segel och senare ytter-

ligare ett. Driftsäkerheten har varit stor
och inbesparingarna betydande. Sedan tidigare har även jätterederiet Maersk visat
intresse och ska förse en av sina Aframaxtankers med två Norsepower-rotorer för
utvärdering.

Kändes inte glödhett

Första gången som Fabian Lundgren
med ordning introducerades för rotorseglet var i februari 2015 då Norsepowers
Tuomas Riski kom till Mariehamn för att
träffa Lundgren och hans tekniska kolleger Joakim Westerlund och Kari Granberg samt vice vd Andreas Remmer. Det
blev en dragning som satte sig i minnet
utan att utgöra ett riktigt alternativ
– Det lät ju intressant men kändes inte
jätteaktuellt för Viking Line just då och
sedan trodde jag det glömts bort, säger
Lundgren.
Så var det inte. I samband med en stor
sjöfartsmässa i Tyskland följande år träffade Granberg och Hagström Riski på
nytt och återvände med en konkret order
till Fabian Lundgren: Utred detta.
– Tillsammans med Tuomas Riski tog
jag fram en rapport som till största delen
grundade sig på ekonomi och hur det
hela skulle fungera rent tekniskt. Det såg
bra ut, minns Lundgren.
I samband med att han delade sina
tankar med kollegerna var det dåvarande
elinspektören Börje Jansson som lade
märke till kopplingen mellan rotorseglet

När sjökaptenen Ingbert Adolfsson tog sin examen i Åbo 1985 valde han att skriva sitt
seminariearbete om Flettners rotor som framdrivningshjälpmedel. Drygt trettio år senare fick
Viking Grace sitt segel! Foto: Jörgen Pettersson

Kaptenen som var före sin tid
Det tjugofyra meter höga roterande rotorseglet är belyst med olika färger och utgör en
imponerande syn för passagerarna ombord på M/S Viking Grace. Foto: Stefan Norrgrann.

och satellitmottagarna.
– Kolla upp att signalerna inte skyms
löd hans råd.
Enligt planerna ska även Viking Lines
kommande Kinabygge, som börjar byggas i höst, förses med rotorsegel, två
stycken. Inte heller det är dock skrivet i
sten. Först ska den ett år långa provperioden på Viking Grace avslutas. Det är
ett faktum att rotorsegel lämpar sig bättre
på rutter med små manövrar. Sträckan
Åbo-Åland-Stockholm är exempel på
det motsatta där farlederna är trånga och
riktningarna många.

Känns när seglet drar

Viking Grace gick i trafik med sitt nya segel den 12 april. Sedan dess har vindarna
mest varit försiktigt vårfriska varför det
är för tidigt att dra några större slutsatser.
När M/S Viking Grace lade ut för första
gången med segel ombord var det befälhavaren Magnus Thörnroos som drog
nytta av den så kallade Magnuseffekten
som Norsepower-rotorn baserar sig på.
Till Ålands Sjöfart säger Thörnroos att
det ännu är alldeles för tidigt att slå fast
vilka konkreta effekter det stora rotorseglet får på manöverförmågan.
– Vi har ju inte haft några hårda vindar
än och absolut inga problem. Dessutom
var vi väl förberedda efter att ha testat i
simulator, säger han.
Fast att det fungerar står klart utan allt
tvivel.

"Med bra sidovind på Ålands hav
kunde man känna att det drog i samtidigt
som instrumenten visade att det alstrar
kraftvektor framåt."

– Med bra sidovind på Ålands hav
kunde man känna att det drog i samtidigt
som instrumenten visade att det alstrar
kraftvektor framåt.
Att lägga till vid kaj har inte heller ställt

till med några överraskningar. vid känsliga manövrar drar man helt enkelt ner
kraften i elmotorn vilket gör att kraften
också minskar.

Seglet blev succé i
världens media
Rotorseglet är än så länge rätt oprövat när det gäller prestande och funktion. Trots det är projektet redan en succé.
– PR-mässigt har detta överträffat alla
våra förväntningar, säger Viking Lines
kommunikationsdirektör Johanna BoijerSvahnström som följer allt som skrivs och
sägs om rederiet i världspressen.
Hittills har mer än 200 artiklar skrivits
om det nya rotorseglet. Omsätter man
den synligheten i pengar handlar det om
många 100.000-tals euro i reklamvärde.
– Största intresset har det såklart varit
i branschpress men vi ser även att många
andra medier över hela världen uppmärksammat vårt nya segelfartyg. I Storbritannien har seglet varit hett i bland annat
The Guardian och Discovery Channel
var hit och gjorde intervjuer, för att ta
några exempel.
Positiv synlighet är bra för Viking Line
men direkt avgörande för uppfinnaren
Norsepower som i likhet med alla entreprenörer har en begränsad marknadsbudget och därför måste försöka andra vägar
för att nå över nyhetströskeln.
Viking Line har gjort allt för att dra
största nytta av sin nya segelprofil. Det
syns i menyerna ombord och i reklamen
i land. Budskapet ”back to the roots”

har slagit an en sträng även hos de som
inte annars följer sjöfarten. Fast den nya
looken på Viking Grace skapar också
utmaningar.
– Vi måste ju byta ut alla våra gamla
bilder som finns lite varstans där hon är
utan segel. Vi håller som bäst på med det,
säger Boijer-Svahnström.

En av få som hajade vad det handlade om när rotorseglet
blev på var mans läppar var Amorellas överstyrman
Ingbert Adolfsson i Mariehamn.
är Viking Line i sin internkommunikation berättade om planerna på det nya rotorseglet var
häpnaden total bland koncernens 2.900
anställda, de tappade hakorna var många
och ingen visste vad det handlade om.
Men Ingbert Adolfsson, 61, från Mariehamn visste bättre. Redan 1985 skrev han
sitt seminariearbete vid Åbo navigationsinstitut om just Flettnerrotorn!
– Fast det var mest en slump. Jag sökte
desperat efter något att skriva om och
snubblade över en artikel om detta i
Svensk Sjöfartstidning, minns han.
I den 26 sidor långa uppsatsen för
Adolfsson ett resonemang kring hur det
fungerar och vad man kan göra och pekar
på just de risker som Norsepower nu
hävdar att man kan hantera:
”Det som dock blev mindre känt var
det stora antal fel och brister i det mekaniska utförandet och konstruktionen,
såsom rotorns obalans. Detta i sin tur
bidrog till kraftiga vibrationer och stora
lagerslitage blev följden, allt detta bidrog
också till förkortningen av rotorfartygens
livslängd”.
Trots det hade man inte helt släppt
tanken:
”I dag finns det åter ett klart förnyat
intresse för framdrivning av fartyg med
rotor. Också de förmånliga resultaten
om aerodynamiken på de tyska rotorfartygen har uppmuntrat en ny genreation
skeppsforskare och ingenjörer att studera
rotorframdrivning på nytt”, skrev Adolfsson 1985.
Fast det skulle dröja till 2018 innan vi
fick se det på ett passagerarfartyg.

Ringde från baren

Kommunikationsdirektören Johanna BoijerSvahnström drog största möjliga nytta av det
nya rotorseglet.

Ingbert Adolfsson som ursprungligen är
från Borgå har jobbat hela livet till sjöss,
först på lastfartyg men de senaste 28 åren
som överstyrman på Viking Lines lasthäst
M/S Amorella. Därifrån gick han som

pensionär i land i fjol men har fortfarande alla behörigheter i skick.
– Fast jag har seglat klart och kommer
nog inte att gå till sjöss igen. Det finns
för mycket att göra här hemma, säger
han.
Att det blev just sjömanslivet var rätt
självklart för unge Adolfsson men vägen
till kapten blev lite krokig. Tillsammans
med sina kompisar gick han styrmansklassen i Mariehamn och fick godkänt
hela vägen. Men när studierna skulle
övergå till kaptensnivå tog Ålands navigationsskola emot bara nio elever av de
tolv sökande och plötsligt stod tre utan
studieplats.
– Vi blev rätt tagna på sängen och gick
till Park för att fundera vidare, säger han.
Efter några stop kom de tre klasskompisarna på att det ju faktiskt fanns en
möjlighet även i Åbo. Vägen från tanke
till handling var blixtsnabb men på den
här tiden fanns inga mobiltelefoner. Lösningen blev mynttelefonen i Parks garderob därifrån de ringde till Gyllenberg vid
Åbo navigationsinstitut och förklarade
situationen. De möttes av stor förståelse
trots sorlet och glammet i bakgrunden.
– När han fick reda på att vi var godkända i kurserna sade han att vi skulle
komma dit på momangen och fortsätta
studera.
Fast Gyllenberg hörde till dem som
kände sina löss på gången och tillade:
– Men det verkar inte som ni kan vara
här i morgon bitti så vi ses dagen efter
det!
Så kan också en kaptenskarriär börja.
Trodde du någonsin ditt arbete med
rotorseglet skulle bli verklighet en
dag?
– Nej, det kan jag inte säga, inte med de
bränslepriser som fanns då. Kanske på de
stora Atlantfartygen som skulle runt Kap
Horn och gick långa sträckor i samma
riktning men inte i våra vatten.
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HÄLFTEN SÅ LÅNG – DUBBELT SÅ BRA
NY KURS FÖR ER SOM SÄTTER VÄRDE PÅ TIDEN

Pensionerade sjökaptenen Lars Wiberg från Sverige har absolut ingen lust att släppa kontakten med branschen efter sin flytt till Åland och Eckerö. Tvärtom. ”Jag har ju massor av
erfarenhet som säkert kan komma till nytta”, säger han. Foto: Jörgen Pettersson.

Sjökapten växlar upp från Åland
Han har stått till rors i alla väder på samtliga världshav.
Manövrerat tankerjättar, ägnat sig åt internationell marin
marknadsföring och förmedlat ett stort antal marina jobb.
Sedan i vintras finns Lars Wiberg i Eckerö och är redo att
hjälpa marina företag hitta kompetent personal och enskilda sjömän till sin nästa utmaning.
– Vem jag är, tja… en gammal
”snedseglare” som har svårt att släppa
branschen!
Sedan i vintras bor lättpratade
sjökapten Lars Wiberg i Eckerö dit
han flyttade efter pensioneringen för
att vara närmare sin dotter med familj.
Med en livslång erfarenhet av sjöfarten ser han dessutom fram mot att
fortsätta sitt jobb som Senior Marine
Recruiter för svenska Marinkraft, ett
rekryteringsföretag som specialiserat
sig på att förmedla kunnigt folk till
den marina branschen.

Störst genom Suez

Lars Wiberg började sin karriär till
sjöss 1969 som lättmatros/matros för
att sedan fortsätta med styrmansutbildning i Kalmar 1975–1976 och
sjökapten i Härnösand 1977-1978.
Sedan hamnade han i Malmö och jobbade bland annat på flygbåtarna och
TT-Line innan han drog till Danmark och mönstrade på AP Möllers
tankers. Bland annat har han seglat
på 330.000-tonnaren Karin Maersk
och var med då fartyget gick på lätten
genom Suezkanalen med hjälp av åtta
bogserbåtar.
– Vi var på den tiden världens största
båt som gjorde den resan, minns han.
Genom åren har Wiberg jobbat för
Broströms, Saléns, Transatlantic med
flera och gjort sina år som rostknackare, utkik, rorsman, överstyrman och
befälhavare. Han har stått till rors på
den tiden som man tilltalade varandra
med ni och då det var obligatoriskt att
hålla utkik på bryggvingen, oberoende
väder.
– Det var speciellt på många sätt
att stå timme efter timme och glo ut i
snöstormen utan att se ett dyft!
Livet till sjöss var tufft men roligt
och dramatiskt och ibland underbart.
– Jag glömmer aldrig första gången
vi kom till San Francisco. Jag stod till
rors en tidig morgon, när vi passerade
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under Golden Gate-bron med Alcatraz
på styrbords sida och soluppgången rätt
förut, det var mäktigt, beskriver Lars
Wiberg.

Fortsatte med marknadsföring

Med gedigen erfarenhet av praktiskt
sjöjobb fortsatte sedan Lars Wiberg sin
karriär på landbacken där han under fem
års tid jobbade med internationell marin
marknadsföring för Örn Marketing AB i
Ystad.
Sedan tre år tillbaka är Lars Wiberg
knuten till Marinkraft i Stockholm och
delar gärna med sig av det han lärt sig och
folk han känner. Inom sjöfarten är kontakter allt varför han också ser fram mot
att delta i Sjöfartens dag den 24 maj.
– Jag har varit på ett stort antal marina
mässor genom åren och har haft stor behållning av dem. Det är viktigt att mötas
under avspända former.
På Marinkraft är Lars Wiberg specialiserad på yrkessjöfart och fartygsvarv och
offshore och mycket mer och ger följande
konkreta tips till den som är sugen på att
jobba i marina branschen:
– Det gäller att ha rätt utbildning, en
färdig examen, och inte minst rätt inställning.
Att sjöfarten är en framtidsbransch råder
det inga tvivel om. Men sjöfarten genomgår också stora och snabba förändringar.
Det finns en ständig efterfrågan på olika
specialister, särskilt ingenjörer inom
automationsteknik och med god kännedom om programmering. Även om vi fått
konkurrens från andra länder, framför allt
av däck och maskinbefäl, står skandinaviskt befäl högt i kurs.
Efter några svaga år är utvecklingen
också på väg att svänga uppåt inom offshoreindustrin, särskilt när det gäller miljösegmentet. Vindkraft och LNG är i dag
coolare än olja på till exempel Nordsjön.
– Fast man måste också vara beredd på
att jobba hårt, konkurrensen är stenhård i
den internationella sjöfarten.

Jenny Kronberg är på väg till Sjöfartens dag för att berätta mer om Promarines egen
antennuppfinning som på ett listigt sätt gör det möjligt för alla som rör sig till sjöss att dra
nytta av 4G-nätet i land.

Antennproffs till Sjöfartens dag

RÄDDNINGSFARKOSTER
OCH BEREDSKAPSBÅTAR
Gör teoridelen ONLINE, kom sedan till Ålands
sjösäkerhetscentrum för praktisk övning.
För anmälan och mera info: www.maritimesafety.ax

Utbildningen är godkänd av svenska Transportstyrelsen och ﬁnländska Traﬁ.

En av över 120 utställare som kommer till Sjöfartens dag
den 24 maj är ett litet Pargasföretag med stort självförtroende och starka kunder. Deras 4G-antenner finns i dag
ombord på allt från passagerarbjässar till försvarsmaktens specialfartyg.
istorien om Promarine i Pargas
började 2005 då Jani Järvinen
från Littois började importera
elektronik vid sidan av sin huvudsyssla
som teknisk chef vid Partel. Innan
dess jobbade Järvinen som produktutvecklare vid Benefon i Salo. Det ena
gav det andra och Järvinen började
utveckla egna produkter och särskilt
kommunikationssystem med hög prestanda och minimala störningar.
Genombrottet kom år 2013 i och
med en helt ny 4G-antenn som i ett
slag körde om konkurrenterna i en
uppmärksammad test av ett rikssvenskt
kommunikationsföretag. Av 40 testade
antenner var Promarines lösning bäst.

Internet är avgörande

Den nya 4G-antennen väckte uppmärksamhet på många håll. Kommunikation är ett extremt viktigt begrepp
inte minst inom passagerartrafiken
där internetuppkoppling ofta är direkt
avgörande för resenärerna. Fast först
att beställa var finländska gränsbevakningen som installerade antennerna på
sina patrullbåtar och övervakningsfartyg. När det gäller säkerhet är bara det
bästa tillräckligt bra.
Sedan kom Viking Line med på
båten tack vare goda kontakter mellan
Jani Järvinen och rederiets IT-avdelning. Första testen av systemet ägde
rum i november 2014.
– När jag efter ett par månader
frågade om jag skulle ta bort antennerna var svaret nej. De var nöjda och
nu finns våra antenner på alla Viking
Lines fartyg, säger Järvinen.
Kort därefter följde även TallinkSilja
efter och installerade samma 4Gantenner på sina fartyg.
Fördelen med att använda 4G-nätet
istället för satelliter är flera men framför allt priset är avgörande.
– Med en bra 4G signal klarar kryssningsfartyg av att sköta sina interna
system, t.ex. kassasystem mm. via 4G
och minskar därmed användningen

av dyrbar satellit. Detta betyder stora
inbesparingar för rederiet. På ett fraktfartyg kanske det krävs att rapporteringen sköts digitalt, att olika program
uppdateras och besättningen har en bra
4G-signal till förfogande. Då kan det
vara behändigt att ha marknadens bästa
4G installerad ombord, säger försäljnings- och inköpsassistenten Jenny
Kronberg.

Antenn till superyacht

I dag finns Promarine i Pargas och
har lämnat Jani Järvinens eget hem.
I lokaler vid Norrby industriområde
jobbar fyra anställda heltid med att
tillverka nya antenner. Produktionen
sker tillsammans med underleverantörer i Åbotrakten. Marknaderna finns
än så länge i Estland, Sverige, Finland,
Norge, Frankrike och Spanien. Fast
ryktet om den finländska uppfinningen
sprider sig.
– På en mässa i Amsterdam kom det
en gång en kund som hade hört talas
om oss och som ville ha våra antenner
till en superyacht i Saudiarabien, säger
Järvinen till ÅU.
Till Sjöfartens dag i Mariehamn
kommer Jenny Kronberg för att träffa
nya, gamla och framtida kunder.
– Det ska bli skoj att vara med och
berätta om oss och våra produkter,
säger hon och understryker att allt inte
bara handlar om 4G-antenner.
– Förutom antenner producerar vi
även galvaniska isolatorer och splitters
för att öka på prestandan och undvika
störningar för alla antenner på ett
fartyg. Promarines trumfkort överlag är
hög kvalitet, utmärkt prestanda, innovativt tankesätt och en robust design,
lovar hon.
Företaget omsätter i dag uppemot
400.000 euro per år och kunderna är
till exempel, förutom Viking Line och
TallinkSilja, Prima Shipping, Meriaura,
Langh Ship, Alfons Håkans, Idäntie,
Finlands Gränsbevakning och Finska
Försvarsmakten.

Trafikerar på 44 rutter.
Utvecklar verksamheten med fokus på
passagerarna, säkerheten och miljön.
Finlands miljövänligaste färja, hybridfärjan Elektra,
är ett exempel på Finferries miljöarbete.
Läs mera om vår verksamhet och ladda ner
Finferries mobilapp på adressen finferries.fi

De stora kryssningsfartygens första bild av Åland
är oftast lotsen som
ansluter en bit utanför
Kobba klintar och ser till
att färden in till Mariehamn går smärtfritt. I dag
har Martin Staf sällskap
av Jani Rosenström som
är på väg att utbilda sig
till lots efter 21 år på
Nestes tankfartyg.

Lotsar med stil
möter kryssare
När de stora kryssningsfartygen når Åland möter Finnpilots
lotsar upp strax utanför Marhällan. De manövrerar sedan
in fartyget till kaj och ser till att såväl ankomst som avfärd
löper problemfritt och säkert. Ålands Sjöfart hängde med
Martin Staf på årets första kryssningsuppdrag.
otsen Martin Staf är sinnebilden
av en sann Ålandsambassadör där
han står på lotskuttern i beråd att
stiga ombord på M/S AIDAcara
som är årets första kryssningsfartyg. Med stilsäker halmhatt, ett brett
leende och kännedom om varenda sten
i de åländska farvattnen är han varje befälhavares bästa vän och en lugn röst om
läget blir skarpt.
Staf som är sjökapten till utbildningen
– det måste man vara för att jobba som
lots – har jobbat som lots i över tjugo år
och har på nära håll sett hur utvecklingen
gått från många stationer och flera lotsar
till dagens mer centrala organisation.
Han har varit stationerad i Mariehamn,
på Utö och i Nystad men är i dag baserad
i Åbo.

Tar kontrollen på bryggan

AIDAcara är ingen ny bekantskap för
Martin Staf, tvärtom. Fartyget hör till
stammisarna som återkommer flera gånger varje sommar. Fartyget är lite till åren
(byggd 1996 av Kvaerner Masa- Yards i
Åbo) men i gott skick om än ganska svårmanövrerat, särskilt om det blåser.
Väl ombord på fartyget går Martin Staf
direkt upp på bryggan där aktiviteten
inför hamnanlöpet är stor. Då frasen ”Are
you ready to take over?” yttras av kaptenen och Staf bekräftar är fartyget under
hans ansvar, åtminstone i praktiken.
– Det är ju alltid befälhavaren som bär
det slutliga ansvaret men när jag kör så är
det mig som besättningen lyder, förklarar
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Staf och definierar sig som ”rådgivare”
ombord.
När fartyget är inne i hamnbassängen
övergår kontrollen på nytt till befälhavaren som vanligen lägger till.

Intensiv sjötrafik

Martin Staf anpassar fart och kurs utifrån
geografiska förutsättningar och andra fartyg. Mariehamn är stundtals en komplicerad plats med intensiv trafik och många
andra att förhålla sig till.
– Det handlar inte minst om logistik,
vem som har företräde och så vidare,
förklarar Staf.
Den här morgonen kommer man överens med M/S Cinderella att hon går först
in till kaj. AIDAcara ska sedan lägga sig
vid Birkaterminalen där välkomnandet till
Åland fortsätter med hjälp av bussar och
olika aktiviteter. Det är en dag som denna
viktigt att Åland visar sig från sin bästa
sida i alla detaljer.
Martin Stafs sjömansbana innan han
blev lots omspänner tjugo år och innefattar till exempel Gorthon och Husells
fartyg där han bland annat seglade befälhavare under fem års tid. Innan dess har
han också gjort sina arbetsveckor ombord
på Viking Line, Eckerö och så vidare.

Från tankers till lots

I just den här lotsningen deltar även eleven Jani Rosenström, Finström. Han har
efter 21 år på Nestes tankfartyg bestämt
sig för att bli lots och måste nu skaffa
nödvändig behörighet vilket inte är gjort

i en handvändning. Alla
farleder måste memoreras
och 50 resor genomföras
innan han får de första
certifikaten, vanligen tar
detta fyra till sex månader.
De åländska lotsarna utför i snitt
100 uppdrag per år, de flesta av
dem handlar om att lotsa in rederiet
Navalis fartyg till Färjsundet där de
lastar flis för Gävle.
Mariehamn och Åland hör till
sjöfartens allra mest tättrafikerade
områden. Fast det märks inte så
mycket när det gäller efterfrågan på
lotstjänster; de flesta rederier som
gör dagliga anlöp har egna linjelotsar
på bryggorna.
I dag finns fem lotsar inom Finnpilot med behörighet att köra fartyg till
kaj på Åland; Martin Staf, Lumparland, Peter Sandqvist, Mariehamn,
Kai Wikberg, Mariehamn, Olli Taipale, Lahtis och Kurt Micklin, Åbo.

Driftsäker kutter

För att lotsarna ska komma ut till
fartygen krävs en kutter (oftast en
orangemålad stålbåt med kännspakt
utseende), en kutterförare och en
säkerhetsansvarig. Kuttern som är
stationerad i Korrvik, Mariehamn,
är från 1992 men i gott skick och
driftsäker i alla väder, om man kan
köra båt. Denna pjäs väger imponerande femtio ton och manövreras
med enkel propelleraxel och utan
bogpropeller.
– Det är en perfekt och mycket
sjöduglig båt, man behöver aldrig
vara rädd i den, säger kutterföraren
Tommy Jansson, Jomala, om denna
nymålade pärla som maxar 9,7 knop
men sällan körs hårdare än 9 med
hjälp av en 350 kW Caterpillar-

Kutterförare Tommy Jansson från Jomala stortrivs
på jobbet som går ut på vecka/vecka och är både
omväxlande och spännande med ansvar för såväl
navigation som maskin. Till vänster Ove Eriksson.

Engineering
Procurement
Construction

Kryssningsbesök
Mariehamn 2018
Fartyg
M/S AIDAcara
M/S AIDAcara
M/S Star Breeze
M/S Saga Pearl II
M/S AIDAcara
M/S Sea Cloud II
M/S Hamburg
M/S AIDAcara
M/S Star Breeze
M/S Star Breeze
M/S Island Sky
M/S Serenissima
M/S Silver Spirit
M/S Braemer

Ankomst
3/5
kl 08.00
16/5 kl 08.00
11/6 kl 11.00
15/6 kl 08.00
20/6 kl 08.00
26/6 kl 08.30
4/7
kl 08.00
5/7
kl 08.00
6/7
kl 12.00
8/7
kl 07.00
16/7 kl 12.00
7/8
kl 07.00
9/8
kl 08.00
18/8 kl 13.30

diesel.
Jansson har kört kuttrar sedan 1994
och bland annat tillbringat tio år på
Utö som var en av de tidigare välbemannade stationerna. Under dessa år
har det ibland varit nära ögat men de
riktigt allvarliga olyckorna har han
klarat sig undan.
– Det var nära en gång på 1990-talet
då en lots föll från lejdaren och hade
ramlat mellan båtarna om jag inte fått
tag i honom, minns Jansson.
För att få köra kuttern krävs förarbrev 1 (Östersjöskeppare) som inkluderar både däcks- och maskinbehörighet.
Tommy Jansson delar sin tjänst med
Peter Karlsson från Tengsöda som
går den andra vakten enligt ett vecka/
vecka-system.

Electrial
Instrumentation
Intergration
Mechanical

Lotsen Martin Staf lever som alla andra numera i en digitaliserad värld. All information
kommer skärmvägen och här sker även kvitteringarna. Alla lotsar i Finland hör i dag till
det statliga bolaget Finnpilot.

www.alandiaengineering.com

Förutom kutterföraren finns alltid en säkerhetsansvarig med ombord när lotsarna körs
ut. Oftast är det Ove Eriksson som ställer upp och håller ordning på allt. Inget får gå
snett när det handlar om lotsarnas säkerhet.

Flög över båten

Säkerhetsansvarige Ove Eriksson som
agerar sidekick till kutterföraren tar sitt
uppdrag på stort allvar, inte minst eftersom han av egen erfarenhet vet hur
snabbt det går när olyckan är framme.
– Kuttern skar ner i sjön när jag stod
på däck. Allt gick väldigt fort men jag
minns hur jag flög över hela överbyggnaden och kunde se ner på båten. Allt
jag då tänkte på var att hållas innanför
relingarna.
I situationen skadade sig Eriksson
lindrigt men efter omständigheterna
väldigt lite och bär med sig minnet i
det dagliga arbetet.
– Det gäller att alltid komma ihåg
hur otroligt snabbt en olycka kan
hända och därför vara ett steg före,
säger han.

MARITIME

YOU CAN’T MAKE A VOYAGE
SHORTER, BUT YOU CAN
MAKE IT MORE EFFICIENT
DNV GL supports you in assessing and implementing new

and benefitting the sustainability of your business.

technologies and processes that improve the efficiency of your

Can you afford anything else?

fleet. We apply our specialized expertise to ensure you comply
with all regulations while both staying ahead of the competition

Learn more at dnvgl.com/efficiency

Mission completed för denna gång. Färden inleddes 05.45 och avslutades två timmar
senare i Korrvik där den åländska lotskuttern har sin bas. Till vänster kutterföraren
Tommy Jansson och till höger säkerhetsansvarige Ove Eriksson.
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Ansgar Ab:s operativa ledning
utgörs av Christian Bärlund och
vd Tomas Lindqvist. I bakgrunden skymtar man två av rederiets
fartyg, systrarna M/S Antonia och
M/S Bärö intill slipen vid Algots
Varv på Klinten som rederiet hyr.
Foto: Jörgen Pettersson.

M/S Eckerös intendent
Jonny Karlström pendlar
mellan ytterligheterna.
Arbetsveckorna tillbringar
han bland tusentals
resenärer och hundratalet
kolleger. Hemmet finns i
Brändö, en skärgårdskommun där stillheten
råder och man är ett
med naturen.

Finferries
köper halva Ansgar

Foto: Jörgen Pettersson.

Under våren kom beskedet att statliga Finferries Ab
köper hälften av åländska rederiet Ansgar Ab.
tt Finferries blir hälftenägare i åländska skärgårdsrederiet Ansgar ska på kort
sikt inte betyda så mycket.
– En sak i taget men över tid kan det
eventuellt bli aktuellt med någon form
av expansion och mera högteknologiska färjor, säger Ansgars vd Tomas
Lindqvist och tillägger:
– Köpet har en enbart positiv effekt
på Ansgars verksamhet. Ett tätare
samarbete med en stabil aktör ger
oss bättre förutsättningar att utveckla
skärgårdstrafiken och det är en stor
fördel även för vår personal, kommenterar Lindqvist.
Även Finferries chef Mats Rosin är
nöjd:
– Det handlar om en utvidgning av
verksamhetsområdet i enlighet med
koncernens strategi. Vi har redan
tidigare hyrt ut fartyg till Ansgar Ab
för trafik på Åland varför det här är

ett naturligt steg i utvecklingen av detta
välfungerande samarbete, säger han.
Ansgar Ab blir ett intressebolag till
Finlands Skärgårdsrederi Ab (Finferries).
Ansgar som är registrerat i Kumlinge
leds och styrs även framledes av en egen
organisation i Mariehamn och driver i
dag tre linjer med en personal på cirka 30
personer.
• Mellan Enklinge och Kumlinge
trafikerar man med Rosala II.
• Trafiken mellan Degerby på Föglö
och fasta Åland sköts med Skarven.
• På rutten Asterholma-LappoTorsholma har man fartyget Frida II.
Dessutom äger rederiet systerfartygen
Bärö som agerar reservtonnage för Frida
2 och Rosala 2 samt Antonia som efter
varvsbesöket ska tillbaks till Finland för
trafik mellan Iniö och Houtskär. Vid
sidan av skärgårdstrafiken driver bolaget
också slipen på Algots varv där man utför
enklare varvsarbeten.

Future
performance
depends
on today’s
decisions.
Visit lr.org

På Brändö lever
sjöfarten starkt
Brändös viktigaste näringsgren både historiskt är sjöfarten.
En av många som får sin utkomst från shippingen är ekonomie magistern Jonny Karlström som är intendent ombord på M/S Eckerö och en ständig Brändöambassadör.
onny Karlström från Torsholma är
tredje generationen Karlström som
arbetar inom sjöfarten. Farfadern
var galeasredare, fadern jobbade
som sjöman och Jonny själv är intendent
och följaktligen kommersiellt ansvarig
ombord på M/S Eckerö som går mellan
Grisslehamn och Eckerö.
Denna sjöfartssläkt är dessutom större
än så. Systern Marika Karlström skolar
just nu om sig från kock till sjökapten och
hela sex av Jonnys syskonbarn siktar på en
framtid till sjöss. Allt tyder på att Brändös
hundratals år gamla sjöfartstradition lever
starkt också i framtiden.
Jonny Karlström fortsatte efter grundskolan och tre år vid Ålands lyceum till
Hanken i Åbo där han efter fyra år blev
ekonomie magister och flyttade tillbaka
till Brändö.
– Det var rätt självklart. Jag har alltid
trivts där, säger han i dag.

Styrkan i småskaligheten

Stora kontraster

Brändö hör i dag till de åländska kommuner där man satsat mycket på att locka
inflyttare genom bostadsprojekt och aktiv
marknadsföring. Detta står även Jonny
Karlström bakom och understryker att
det finns gott om jobb på Brändö i den
mån man är bred i sitt yrke.
– Det finns alltid möjlighet till inhopp
kommunalt, i äldreomsorgen eller på
dagis och i skolor, säger Karlström.
Även fiskeindustrin hör till de riktigt
stora arbetsgivarna och har mycket framgångsrikt byggt upp kunskap i fiskodling
på ett hållbart och miljömässigt klokt
sätt.
När du förklarar för en stockholmare
vilka fördelar det finns med att bo på
Brändö. Hur gör du?
– Börjar med att beskriva naturen och
hur det är att leva med vattnet runtom sig
vart än man går. Stillheten och möjligheterna att leva tillsammans med naturen,
fiska och jaga och samtidigt vara nära
både metropoler och hela världen via
fibernätet. Och såklart möjligheterna att
påverka sin egen vardag och sköta sitt
eget liv. Det är inte så vanligt i Stockholm!

Jobbet ombord på Eckerö är i stora drag
10 dagar jobb/10 dagar ledigt. Kontrasterna är stora mellan jobb och ledigt.
Ombord är de ensamma stunderna lätta
att räkna; dels ska de 110 i besättningen
skötas om och dels passerar som mest uppemot 5.000 passagerare per dag fartyget.
Då finns inte utrymme för misstag eller
långa pauser, allt måste klaffa.
Hemma väntar hustrun Linda, barnen
Emil och Amanda och huset samt Brändös cirka 500 invånare. Från en ständig
ljudmatta går färden till lugn och ro och
vila. Om man vill.
– På Brändö finns det alltid något att
göra. Man kan bygga, fiska, jaga, vara i
naturen eller sköta vilket jobb som helst
på distans med hjälp av fibernätet som är
blixtsnabbt, säger Jonny Karlström.
Småskaligheten och närheten är något
som intendent Karlström lyfter fram i sin
vardag på Brändö.
– Vill man ändra på något eller hjälpa
till någonstans finns det alltid möjligheter. På Brändö kan man faktiskt bestämma över sin tillvaro på helt andra sätt än i
större samhällen.

Lloyd’s Register is a trading name of Lloyd’s Register Group
Limited and its subsidiaries. For further details please see
www.lr.org/entities © Lloyd’s Register Group Limited 2018.

Bland fördelarna med att bo på en liten
ort som Brändö lyfter Jonny Karlström
även fram hjälpsamheten och beredvilligheten.
– Här hjälper faktiskt alla varandra privat, i föreningslivet eller kommunalt. Då
något måste göras ställer man upp, det är
en styrka i småskaligheten, säger han.
Det är heller ingen slump att föreningslivet och idealismen frodas i mindre
samhällen.
– Vi driver gemensamma projekt inom
till exempel idrottsföreningen eller Folkhälsan eller något annat. Där kommer vi
varandra nära och hjälper varandra att
växa, tillägger han.
I den mån man sedan vill röra på sig är
inte heller det något problem. Åbo ligger
en och en halv timme bort medan färden
till Mariehamn tar tre och en halv timme.

Lockar inflyttare
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Brändöbrödernas
satsning gick hem
Fram till 2015 hade Brändöbröderna och sjökaptenerna
Leif Lindman, Mariehamn, och Jan-Erik Lindman, Brändö,
egentligen aldrig jobbat tillsammans. Inte hade de heller
ägnat sig åt företagande.

Leif Lindman, stora bilden, och Jan-Erik Lindeman tvekade inte när landskapet Åland begärde in anbud på att sköta den så kallade tvärgående linjen mellan Långnäs och Kumlinge.
Det har de inte ångrat. Förutom M/S Odin ingår numera även bogserbåten Goliath i flottan.
Foto: Jörgen Pettersson.

röderna Lindman utgör på
många sätt en inspirationskälla
för alla. Utan erfarenhet av
företagande och efter decennier i anställningsförhållande tog de för
tre år sedan steget och är i dag redare och
entreprenörer.
Historien om J&L Shipping Ab som
brödernas bolag heter började då det stod
klart att Ålands landskapsregering stod i
beråd att ge ut den så kallade tvärgående
linjen mellan Kumlinge-Föglö och Långnäs i den åländska skärgårdstrafiken på
totalentreprenad. Det betyder i korthet
att landskapet betalar en summa pengar
varje månad till ett rederi som ser till att
trafiken fungerar – med eget tonnage.
Drömmen om att bli egna företagare
hade i och för sig funnits en tid hos de två
bröderna och till exempel var de nära att
slå till 2008 då de hittade ett roro-fartyg
som var till salu.
– Som tur var blev det aldrig något då,
säger Leif Lindman med hänvisning till
den stora och globala sjöfartskris som
drog proppen ur shippingen från och
med 2008 och nästan tio år framåt.
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Bogserare från Färöarna

Istället blev 2015 året då redardrömmarna blev verklighet, men även då med darr
på ribban. Det är nämligen många saker
som ska klaffa när det gäller kontraktsparter. Lösningen blev en balansakt av
den högre skolan för bröderna Lindman
och inkluderade fartyget M/S Sydfyen
som byggdes 1982 i Svendborg, dess
danska ägare Danske Færger A/S samt
Ålands landskapsregering.
Innan J&L Shipping Ab kunde köpa
färjan måste kontraktet vara undertecknat
och innan kontraktet undertecknades
måste bröderna vara säkra på att få köpa
färjan. Detta komplicerades ytterligare
av att såväl ryska som franska intressenter visat intresse för det danska fartyget.
Det är heller inte bara att välja och vraka
när det gäller lämpligt tonnage. Förvisso
finns det ett antal fartyg i lämplig storlek
i Norge men extremt få av dem är isklassade vilket den åländska trafiken förutsätter.
Allt gick emellertid bra och tack vare
ett femårigt finansieringsavtal med
Finnvera och Nordea gick affären i lås.

I dag är de redare och äger M/S Odin, som är en pärla i
den åländska skärgårdstrafiken, samt nyinköpta bogserbåten Goliath som kom till Åland efter en dramatisk resa
från Färöarna!
Från och med den 1 maj 2015 och fem
år framåt ska bröderna Lindman se till
att trafiken fungerar, oavsett vad. Därför
förstorades tonnaget med bogseraren
Goliath förra våren.
– Vi hade på känn att det kunde bli
en besvärlig isvinter och vågade inte lita
på att andra skulle hålla vattnet öppet i
Långnäs, säger Leif Lindman.
Lösningen blev Goliath som fanns på
Färöarna och måste köras hem till Åland
över Atlanten. Det föll på Jan-Erik Lindman att genomföra den tio dygn långa
överresan vilket blev ett minne för livet.
– Det blåste typ tjugo sekundmeter hela
vägen och rullade kraftigt och annorlunda mot vi är vana vid. Som tur är hade
vi en färöisk kapten med oss som kände
fartyget och dessutom var en hejare på
att laga mat, säger Jan-Erik och beskriver
hur färöingen växlade mellan att stå vid
rodret och rusa ner i byssan.
– Fast när han bjöd på fårskalle blev det
kanske lite väl mycket av det goda…
Goliath har kommit väl till pass, många
är det dagar då isbrytning varit nödvändigt för att hålla igång trafiken för M/S

Odin som ändå är isklassad 1C.
– Det är så här totalentreprenad fungerar. Vi har sagt att vi ska sköta trafiken
och då får man se till att göra det också,
förklarar Leif Lindman.
Fördelen med en sådan lösning är också
att juridiska stridigheter och tolkningar
kan undvikas.

Klarar alla åländska hamnar

Det råder en rätt självklar entreprenörsanda i bröderna Lindmans affärsidé som
började när Ålands landskapsregering
gick in för att privatisera trafiken.
– Vi var nog rätt överraskade över att
ingen av de som jobbade ombord visade
vilja att lämna anbud på driften. För nog
är det ändå illa ställt med den åländska
sjöfarten om esterna kan köra våra fartyg
bättre än vi själva, säger Leif Lindman.
Trafiken med M/S Odin har löpt på
i huvudsak utan mankemang. Fartyget
är sjuttio meter långt och försett med
dubbla bogpropellrar och enligt Leif
Lindman smidigt att manövrera. Under
de tre år man kört på linjen (två turer
varje vardag) har man bara tvingats ställa

Maskinmästare Pertti Grandell är hemma från Kimito, eller [Schai:mai:to], som han uttrycker
det och stortrivs ombord på M/S Odin. På hans cv finns bland annat jobb i Malaysia vilket
kan kopplas till en gammal Corvette!

Leif Lindman är vd för J&L Shipping Ab men uppdraget sträcker sig längre än så och handlar om underhållsarbete, marknadsföring, isbrytning, lastning, lossning och att kort och gott
ställa upp 24/7 för M/S Odin och dess passagerare.

I fjol målades M/S Odin vit istället för den gamla blå färgen. Skälen är flera, dels passar fartyget bättre in bland de övriga skärgårdsfärjorna och dels är det mer praktiskt under de varma
sommarmånaderna. Och smuts går alltid att tvätta bort!

Arbetstiderna ombord är i huvudsak mellan halv tio och sex på vardagarna med uppehåll
under helgerna. När Ålands Sjöfart hälsar på är Sebastian Grönroos, Kimito, och Fredrik
Lönnqvist, Finström, i full fart med underhållsjobb.

in anlöp till Föglö ”kanske tio gånger,
och då har Rosella också stannat vid kaj”,
som Leif Lindman uttrycker det. Största
utmaningen uppstår vid färjfästet i Föglö,
Överö där nybörjare vid rodret inte göre
sig besvär. Sjuttio meter fartyg utgör ett
rejält vindfång.
M/S Odin var inte i direkt utmärkt
skick när hon anlände till Åland och
dessutom måste hydrauliska rampar
byggas in för att medge lossning och
lastning. I trafiken på Danmark var kajerna anpassade så fartyget bara hade att
manövrera in i en kilformad öppning där
bilarna kunde köras av direkt.
Maskineriet består av dubbla Alfamaskiner och fyra Saaria hjälpkärror.
Kontraktsfarten är tolv knop och brännolja är drivmedlet, något som landskapsregeringen köper in och därmed
tar risken för. Sedan köpet har fartyget
omsorgsfullt rustats upp och är i dag
i mycket fint skick. Ombord finns ett
nytt brandlarmsystem och underhållet
är omsorgsfullt och ständigt pågående. I
fjol målades dessutom det tidigare blåa
fartyget vitt för att det är bättre om somrarna och dessutom passar in i den övriga
skärgårdsflottan.
Första året var något mer utmanande
till följd av kylan som krävde tilläggsisolering; dittills hade färjan bara gått i
sommartrafik i Danmark.
Odin går i dag på Kumlinge-FöglöLångnäs men klarar samtliga landskapets hamnar och har även ryckt in för
bränsletransporter från Osnäs när M/S
Fjärdvägen dockat.
Bildäcket är 4,5 meter högt och
därmed anpassat även för lastbilar och
långtradare. Det är också sådana som
utgör den största trafiken på rutten.
Fisktransporterna från Föglö till Kum-

Vad som händer framöver vill inte riktigt Leif Lindman sia om. Det nuvarande
kontraktet sträcker sig två år framåt och
därefter vet ingen hur det blir. Men det
är klart, en gång företagare…
M/S Odin är långt ifrån fullt utnyttjad
i dag. Fartyget kan med rätt certifikat ta
340 passagerare och 50 personbilar. I dag
tar man 80 passagerare och 40 bilar.
– Det är vad vi måste klara av enligt
avtalet med landskapet. Vi har lyft bort
viss livräddningsutrustning men har fortfarande 350 flytvästar ombord!
Det är sist och slutligen ganska sällan som man når kapacitetstaket, mest

linge och vidare över Brändö till Osnäs är
omfattande och extremt viktiga.

Rycker in där det behövs

Bröderna Lindman byter av varandra
som fartygets befälhavare. Blir det alltför
trångt finns brändöbon Rolf Hampf att
kalla in. I maskin byter chiefarna Jan
Diederichs, Vårdö, och Pertti Grandell,
Kimito, av varandra medan däckspersonalen består av Ulf Andersson, Mariehamn, Sebastian Grönroos, Kimito,
Fredrik Lönnqvist, Finström och Mikael
Höglund, Vörå.
– Men vi är ett litet rederi med en rätt

”Nog är det ändå illa ställt med den
åländska sjöfarten om esterna kan köra
våra fartyg bättre än vi själva.”
liten båt och rycker in där det behövs. Vi
har ingen riktig hierarki, vi jobbar som
ett team, understryker Leif Lindman.
En uttalad strategi är dessutom att då
det behövs extrapersonal vänder sig J&L
Shipping i första hand till skärgården.
Från början var tanken att bröderna
Lindman skulle sköta det mesta själva
men på den punkten fick man snabbt
tänka om. Bokföringen är utlokaliserad
och numera även ISM-jobb och mycket
annat som är knepigt för småredare att ta
hand om.
– Vi använder Al Mare i Mariehamn
för ISM och backup vid dockningar, kontakter med klassen (Rina), sjöfartsverket
och så vidare.

i samband med midsommarveckan och
Visfestivalen i Kumlinge. Årligen transporterar M/S Odin cirka 15.000 passagerare och var de facto i fjol en av få linjer
där antalet växer. Fartyget startar trafiken
på vardagar halv tio och tar i land klockan
sex då man tillbringar nätterna i Snäckö,
Kumlinge. Maten ombord tillreds av
Kumlinges centralkök som ligger uppe
vid skolan.

”Mycket nöjd med jobbet”

Pertti Grandell som tog sin examen vid
Ålands tekniska läroverk är en av två
maskinchefer ombord på M/S Odin. När
Ålands Sjöfart hälsar på kallar han sig
fortfarande ny på jobbet. Han började i

februari efter att dottern tipsat om jobbet
på Åland.
– Om jag trivs? Absolut, annars hade
jag aldrig kommit hit, säger han leende.
Liksom många andra karriärer till såväl
sjöss som på landbacken är även Pertti
Grandells sjömansbana präglad av tillfälligheter. Han var anställd ombord på
Rederi Ab Slite fram till konkursen 1993
och gick efter det ut på GE:s kylfartyg.
Grandell bodde i Stockholm och hade ett
garage i en källare i Bromma där arbetet
med att rusta upp en Corvette -73 pågick
som allra argast. Bredvid låg ett kontor
som väckte Pertti Grandells nyfikenhet
och en dag hälsade han på för att se vad
man grejade med.
– Det var ett bemanningsföretag som
skötte rekryteringen till de fartyg som
Star Cruises köpt ur Slites konkursbo.
Påhälsningen ägde rum en fredagseftermiddag och följande vecka befann
sig Grandell på väg till Drammen i Oslo
för att så småningom mönstra på M/S
Kalypso. Där stannade han i tio år och
förundrade sig över hur äldre kolleger
kunde ägna tid åt att diskutera gräsmattsklippning och husskötsel vid bordet i
mässen.
– Jag trodde de var tokiga hela gänget
men inser nu att jag själv gör precis likadant! Tiderna förändras och intressena
växlar.
Efter tiden i Malaysia väntade arbete
på Meriauras M/S Martha och nu alltså
Odin där det dagliga arbetet mest går ut
på underhåll.
– Jag är mycket nöjd med det här jobbet, säger Grandell vilket gör även redare
Leif Lindman glad:
– Vi har kanske haft lite för hög omsättning på just maskinchefer ombord
vilket är utmanande, säger han.
w w w. s j o fa r t . ax
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Symphony of the Seas
Fartyget är högre än det lutande tornet i Pisa, rymmer tre hela
fotbollsplaner samt är fem gånger större än Titanic.
Byggdes 2018 på Chantiers de l'Atlantique i Frankrike av Royal
Caribbean Cruise Line (RCCL).
RCCL är världens näststörsta kryssningsrederi med 42 fartyg.
Störst av alla är Carnival Cruises med 103 fartyg.
Östersjön blir aldrig aktuell för denna bjässe som mäter 71,6
meter på höjden. Öresundsbron medger 57 meter…

På kryss med
världens största

Fartygets vindyta mäter 16.100 kvadratmeter eller 1,6 hektar!
Maskineriet är självklart gigantiskt. 2 x 18.800 kW samt 4 x 14.060
kW från Wärtsilä fördelar kraften till tre Azipod-propellrar från ABB
á 20 mW.
Fartyget har fyra bogpropellrar á 5.500 kW.
Borgåparet Peter Kotka och Natalia Orovuo
gjorde en av sina drömmar till verklighet och
bokade en kryssning på världens just nu största
kryssningsfartyg Symphony of the Seas. Ombord
träffade de bland annat kaptenen Rick Sullivan
som var lika mycket artist som befälhavare!

Symphony of the Seas är värstingarnas värsting
Tag 500.000 olika delar och 240 kilometer rörledningar.
Lägg till 200 kockar och 7.000 konstverk och vips har du
världens största kryssningsfartyg, Symphony of the Seas
– 362,12 meter flytande nöjespalats med plats för 10.000
människor, nästan lika många som i Mariehamn.
et började med en kvälls slösurfning på resesidor hösten
2017. Peter Kotka och sambon
Natalia Orovuo satt i hemmet i Borgå och drömde sig bort från
det finländska höstmörkret. Samtidigt
men i Frankrike på varvet Chantiers de
l'Atlantique var arbetet med att göra
Symphony of the Seas i slutskedet. Hon
skulle gå i trafik i april 2018 visste sajten
www.logitravel.fi att berätta och därmed
var sökandet över.
– Jag kände direkt att dit bara måste
man åka! säger Peter Kotka i dag.
Tänkt blev gjort och den 14 april stod
Peter och Natalia på kajen i Barcelona
och väntade på att gå ombord på världens
just nu mest omskrivna kryssningsfartyg,
på väg att under en intensiv Medelhavsvecka angöra destinationerna Palma de
Mallorca-Marseille-La Spezia-Civitavecchia-Napoli-Barcelona.
För kryssningen betalade Kotka 2.796

30

w w w. s j o fa r t . ax

euro för två personer inkluderande all
mat samt hamnskatter (456 euro för två).
Utöver detta tillkommer serviceavgifter
om 11 euro per person och dygn samt
eventuell alkohol.

Furstligt bemötande

Efter flygresan (som inte ingår i kryssningen) till Barcelona och en halvtimme
taxi var Peter och Natalia framme vid
The Beast där de mötte glada passagerare
som kom i land från jungfrukryssningen.
Symphony of the Seas gör sina första
resor i Medelhavet men ska sedan ta sig
över Atlanten till hemmahamnen Miami
och Karibien som är det viktigaste trafikområdet när hösten faller på.
– Vi blev bemötta som kungar av angenäm, glad och vänlig personal som bjöd
på champagne. De gav oss våra hytt- och
köpkort som används ombord och såg till
att bagaget fördes till hytten.
Nån timme efter ombordstigningen

stod hytten klar, en juniorsvit på 28 kvadratmeter med egen balkong mot havet.
– Har sällan sett något så putsat och
blankt, säger Peter Kotka.
Vistelsen ombord var såklart fylld av
intryck, fartyget kryllar av nöjen och
underhållning och 35 barer och restauranger. Dessutom är delar av servicen
robotiserad, i Bionic Bar serveras drinkarna av robotar.
– Trots att vi var 5.096 passagerare
ombord kändes det aldrig trångt. Vi hade
gott om plats, säger Kotka.

Kapten i showbusiness

Själv sjöman och nyfiken på kommandobryggan och sina kolleger tog sig paret
Kotka/Orovuo runt bland besättningen
som kommer från hela världen.
Befälhavaren Rick Sullivan är från Kanada men boende i Panama och världsvan
ut i fingerspetsarna. En kapten på en
kryssningsjätte ska inte bara köra båt, det
gäller att hålla folk på gott humör också.
– I am rented from Hollywood to make
a show, förklarade han.
I fartygsledningen fanns även en Staff
Captain från Bulgarien, två överstyrmän
från Kroatien, en norsk chief (Stefan Eriksson) och Master Chef från London.
Peter Kotka lade också märke till hur
oerhört tyst hela fartyget gick tack vare

Azipoddarna som står för framdrivningen.
– När vi lade ut hördes absolut ingenting.
Vindfånget är 1,6 hektar vilket såklart
väcker frågan hur många bogserbåtar
som behövs för att lägga till och åka ut.
– Ingen. Våra egna maskiner klarar allt,
löd svaret med förbehållet att även svåra
stormar är svårbemästrade och begränsande.

Dyra droppar öl

Trots all lyx, all personal och allt nytt
lämnade ändå exempelvis maten endel att
önska, enligt Peter Kotka.
– Första kvällen tog jag innerfilé,
medium minus vilket blev perfekt. Jag
försökte liknande tre gånger till men då
blev det inget bra, inte ens efter påpekanden, säger Kotka.
Den viktigaste kundgruppen för Symphony of the Seas finns i Amerika och ett
särskilt segment är förmögna barnfamiljer. Har man uppemot 100.000 euro
över kan man till exempel välja den stora
familjesviten i två våningar med inbyggd
orange rutschkana, hockeyspel och pingisbord samt en privat butler!
Shoppingdäck var liksom allt annat
en historia för sig. Här finns diamanter,
klockor, godis och precis allt man kan

2.175 ombordanställda ser till att allt fungerar för de maximalt
6.780 gästerna.
Maxfarten är 25,1 knop men man marschar 22.
Fartyget är handikappanpassat med tanke på rullstolsburna gäster.
M/S Symphony of the Seas är 362 meter nöjen och underhållning och konstruktioner man
inte trodde var möjliga till sjöss. Tag till exempel 15 separata pooler, en skridskobana, surfingstrand, klättervägg och i stort sett allt annat man kan tänka sig. Foto: Peter Kotka/RCCL.

Ombord finns världens djupaste fartygspool, 5,7 meter.
Central Park heter platsen där man planterat 12.500 olika växter
inklusive 56 träd, de högsta sju meter.
Varje dag förbrukas mer än 2.100 ton färskvatten ombord.
Fartyget består av 500.000 olika delar samt 240 kilometer
rörledningar.

tänka sig. Fast priserna är rätt väl tilltagna.
– En öl kostade uppemot tio dollar och
både vin och sprit var dyrt. Vi satsade
istället på ett drinkpaket för hela veckan
för 450 dollar vilket blev en mycket billigare lösning än att betala skilt för varje
barbesök.

Aldrig långtråkigt

Allt handlade inte bara om mat och dryck
ombord, välmående och hälsa är också
viktigt. Det finns klätterväggar, skridskorink, 15 simbassänger, en Royal Teater
som sträcker sig från däcken tre till fem,

en surfsimulator och mycket mer.
– Nej, tiden blev aldrig lång ombord.
Det fanns alltid något att göra.
Och blev det någonsin tråkigt fanns
alltid möjligheten att gå i land på någon
av de olika kajerna som angjordes
– Om det finns några likheter mellan
Symphony of the Seas och färjorna som
går mellan Finland och Sverige? Nä,
faktiskt inte. Allt är annorlunda – inredning, upplägg, atmosfär. Det går inte ens
att jämföra upplevelserna.
Var det så fint du hade förväntat dig?
– Mmm… På sätt och vis men ändå inte.
Jag hade kanske förväntat mig ännu mer
lyx och ger nio av tio poäng!

"Om det finns några likheter mellan
Symphony of the Seas och färjorna som
går mellan Finland och Sverige?
Nä, faktiskt inte. Allt är annorlunda
– inredning, upplägg, atmosfär. Det går
inte ens att jämföra upplevelserna."

22 köksmästare och mer än 200 kockar ser till att ingen svälter
ihjäl i någon av de 22 olika restaurangerna.

Konsumtion
En genomsnittlig vecka går det åt stora mängder mat till
passagerarna, till exempel:
• Sju ton kött och lika mycket kyckling.
• Fem ton griskött och lika mycket fisk.
• 86.400 ägg.
• 28 ton grönsaker och 20 ton frukt.
• 10.200 flaskor öl.
• 18.000 pizzabitar.

Internationell kryssningstrafik
Hela industrin omsätter 35,5 miljarder dollar per år. År 2027
beräknas denna siffra stiga till 50 miljarder dollar.
Efterfrågan på kryssningar är i ständigt stigande och förväntas
dessutom öka ännu mer de närmaste åren.
År 2018 beräknas 27 miljoner personer åka på kryssningar i hela
världen.
I slutet av år 2018 finns 314 större kryssningstrafik i världen med
kapacitet för sammanlagt 537.000 passagerare.
Amerikanerna utgör den största målgruppen med 54,5 procent av
passagerarna. Två är Europa med 26,0 procent. Asien är fortfarande
en tillväxtmarknad med knappt tio procent av marknaden.
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Personligt
Namn: Christina
Palmén.
Hemort: Tjörn/Göteborg/
Lumparland/Åbo.
Utbildning: Sjökaptensexamen
våren 2013 från Högskolan på
Åland. Skrev examensarbete
om LNG som drivmedel för fartyg i Östersjöregionen. Arbetsoch organisationspsykologi, Göteborgs Universitet, 2004–2005.
Arbete: Policy Advisor Safety,
Security & Environment, Svensk
Sjöfart.

Svensk Sjöfart
i korthet
Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att
öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt
som internationellt. De viktigaste fokusområdena är miljö och
klimat, sjösäkerhet och teknik,
forskning och innovation samt
konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Kapten Palmén
är hemma överallt
Hennes morfars storebror var en av de tolv män som dog
då järnbarken Plus under dramatiska omständigheter sjönk
lucianatten 1933. Trots det valde Christina Palmén att bli sjökapten. I dag ägnar hon dagarna åt att förbättra sjösäkerheten och jobba för hållbarhet. Och fritiden tillbringar hon helst
på stugan i Lumparland på Åland!
jökapten Christina Palmén hör
till de som är hemma överallt.
Hon pratar svenska och finska
flytande och jobbar numera som
Policy Advisor för branschorganisationen
Svensk Sjöfart i Göteborg. Där ansvarar
hon för en rad olika områden men mest
ägnar hon sig åt sjösäkerhet och miljöarbete.
– Vi driver frågor nationellt och
internationellt som rör sjöfartens förutsättningar, tillgänglighet och hållbarhet,
förklarar hon.

Med rötter i Godby

Christina Palmén åländska rötter är både
gedigna och dramatiska. Hennes morfar
Evald Palmén växte upp i Godby som son
till provisorn Hjalmar Palmén och Laura
Rosenberg som drev apoteket i den lilla
byn. Evald hörde sedan till dem som frivilligt deltog i vinter- och fortsättningskriget för att bevara Finland fritt från
Sovjetunionen. När krigen var över gifte
han sig i Helsingfors, studerade till veterinär i Stockholm och återvände 1948 till
Finland och Kauhajoki där Christina Palméns mamma Monica föddes och växte
upp. Kontakterna till Åland förblev starka
och Monica tillbringade många somrar i
Godby tillsammans med farmodern.
Evalds äldre bror Knut Palmén fick aldrig
tillfälle att ge sig in i något krig. Han gick
17 år gammal till sjöss 1926 för att sedan
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vidareutbilda sig vid navigationsskolan i
Mariehamn 1931–1932 och mönstrade
på järnbarken Plus som under dramatiska former förliste den 14 december
1933. 24-årige Knut var en av dem som
försvann i djupet, några kabellängder från
säkerheten i Mariehamn.

Studerade till kapten

Om det var Knut Palméns öde som
inspirerade Christina att två generationer
senare söka lyckan till sjöss är oklart men
inte omöjligt.
Palméns sjöfartsbana började med tremastade skonaren Linden – i dag såld till
Norge och kryssningstrafik på Spetsbergen
Hon började som apprentis och blev
sedan däcksare och bås. När sedan studierna kallade passade Mariehamn perfekt
in i bilden.
– Att studera på Åland kändes naturligt
eftersom jag spenderat många somrar på
Åland. Jag är halvfinska och kanske fanns
det också en tanke om att på något sätt
avsluta de studier min morfars bror en
gång påbörjat vid dåvarande Navigationsskolan.
Så blev det också. Christina Palmén
lämnade Högskolan på Åland med sjökaptensexamen år 2013.

Omväxlande karriär

Till sjöss före, under och efter studietiden

har Christina Palmén arbetat för Neste
Shipping (Tempera, Stena Arctica), Rederi Ab Eckerö (Birka Stockholm, Birka
Transporter), ACL Shipmanagement
(Atlantic Concert) och Kasnäs Sailing Ab
(Linden). Dessutom har hon sommarjobbat på Alandia Marine.
Efter examen väntade en omväxlande
karriär. Första jobbet kom på Rederierna
i Finland där hon blev juniorombudsman
i miljöärenden men sedan 2015 finns
hon på Svensk Sjöfart och hon stortrivs i
branschen:
– Det absolut roligaste är människorna
jag får träffa och arbeta med. Jag tycker
överlag att personer som jobbar inom sjöfartsbranschen har ett otroligt starkt driv
och stort intresse för sitt arbete – man
gillar verkligen sjöfart! Att få vara med
och driva utvecklingen framåt och arbeta
i en internationell bransch där det händer
mycket hela tiden är jag otroligt tacksam
för, säger Palmén.

Breda samarbeten

Mer konkret går jobbet ut på många olika
saker för att påverka förutsättningarna för
sjöfarten och inom Svensk Sjöfart bedrivs
stora delar av arbetet i olika sektioner,
kommittéer och arbetsgrupper. Exempelvis arbetar Palmén med säkerhet-,
miljö och teknikfrågor med medlemmar
i föreningens Säkerhet- och teknikkommitté, Miljökommitté, DP RoPax-grupp
(säkerhetsansvariga från passagerarfartygsrederierna) samt farledsavgiftsarbetsgrupp.
– Vi har kontakt med olika myndigheter och departement och ger remissutlåtanden samt bevakar och arbetar med
frågor genom bland annat våra takorganisationer ECSA (europeiska redareföreningen) och ICS (internationella

redareföreningen), samt framförallt i
FN:s sjöfartsorganisation (IMO, International Maritime Organization), förklarar
Palmén.
I maj ska Palmén därför delta i den
svenska delegationen vid MSC 99 mötet,
IMO:s sjösäkerhetskommitté.
– Vi har nära kontakt med våra kollegor
i andra länder och bland annat deltar jag
i den nordiska kommittén för passagerarfartyg, NORDKOMPASS, som är ett
samarbete mellan redarföreningar och
passagerarfartygsrederier i de nordiska
länderna för långsiktigt och kontinuerligt
sjösäkerhetsarbete.

Vill se möjligheter

Christina Palmén hör till de som väljer
att se möjligheter snarare än utmaningar
vilket varje bransch behöver. Hon ser
massor av entusiasm inom shippingen,
framför allt när det gäller att tackla hållbarhetsutmaningarna.
Det är framförallt två områden hon
lyfter; miljö- och klimat samt digitalisering och anslutbarhet (connectivity).
Här ligger redan flera nordiska rederier
i framkant och genomför enorma investeringar. Sjöfarten har, enligt henne, en
central roll i ett hållbart transportsystem
och samhälle.
– Det är viktigt att se miljö- och
klimatfrågor ur ett helhetsperspektiv
och där är sjöfarten en del av lösningen
på samhällets utmaningar. Jag tror det
kommer att behövas än mer samverkan
och samarbete och vi kommer att se nya
konstellationer.
Christina Palmén lyfter också behovet
av att inte bara genomföra stora projekt
utan också komma ihåg att berätta om
det.
– Sjöfarten borde bli bättre på att

synliggöra sin betydelse, att visa på det
otroliga arbete som pågår inom sjöfarten
inom miljö- och klimat-, samt teknikoch digitaliseringsområdet. Detta är
inte bara teorier och vackert prat, dessa
åtgärder har stor inverkan i vardagen för
gemene man.
Dessutom understryker hon vikten av
att locka nya krafter till shippingen:
– Vi måste bli bättre på att visa för ungdomar allt det spännande som sker och
kommer att ske framöver inom sjöfarten,
det är verkligen en framtidsbransch!

Sjöfartens dag – självklart!

Att delta i Sjöfartens dag i Mariehamn
den 24 maj ser hon närmast som en
självklarhet, hon har varit med flera
gånger förut och alltid rest hem med nya
insikter:
– Min erfarenhet är att Sjöfartens dag
innehåller intressanta föredrag och samtal
kring aktuella ämnen och framförallt är
det ett bra tillfälle att nätverka. Vi brukar
även passa på att ha möten på Åland i
anslutning till Sjöfartens dag då det är
många från branschen som är samlade
i Mariehamn. Bland annat har vi haft
gemensamma möten med Rederierna i
Finland och Svensk Sjöfart.
Att familjen Palméns älskade sommarstuga finns i Lumparland bidrar också till
kärleken till Åland.
– En stor del av mina somrar har jag
sedan tidig ålder spenderat på stugan
”Hemfrid” i Lumparland. I dag äger jag
stugan tillsammans med min bror och två
kusiner. Stugan har alltid varit min fasta
punkt och där jag känner mig som mest
hemma.

Tolv män dog efter
tretton månader till sjöss
När järnbarken Plus förliste 1933 tog hon tolv män med
sig i djupet.
det som ändade livet på
tolv män är så dramatiskt
det bara kan vara. Det var
onsdag kväll en helt vanlig
decemberdag i Mariehamn. Året
var 1933 och Luciaaftons ljus hade
övergått i Luciadagens morgon. I den
växande staden på det sedan år 1922
självstyrda Åland kurade människorna
mestadels inomhus. Vädret var rått
och det blåste hårt från väster. Den
här Lucianatten för åttiofem år sedan
skulle tolv efterlängtade män dö bara
några sjömil från sina hem och sina
familjer.
Redaren Hugo Lundqvists tremastade järnbark Plus, som funnits
i rederiets ägo sedan år 1925, långa
färd hade startat året innan från Söderhamn norr om Gävle. Där lastade
man virke för Afrika. Den resan
förlöpte utan problem. På hemvägen
gick man till Seychellerna och lastade
guano för London dit man kom helt
enligt plan. Även från London och
upp till Ålands hav gick allt bra. Men
på Lucianatten år 1933, i ballast på
väg till Mariehamn för vinterförvaring gick allt fel.

Frisk västlig vind

Plus kom upp söderifrån på Östersjön
med frisk västlig vind i seglen. Man
talade efteråt om kuling, gränsande
till storm. Detta var inte nödvändigtvis dåliga nyheter, bra vind betydde
också snabba resor och bättre införtjäning; givet det fanns last ombord.
Fartyget nådde Marhällan under befäl
av kaptenen Karl Emanuel Eriksson
som till sin hjälp för att komma in
bland de många grynnorna till Mariehamn hade förstestyrman Valdemar
Geelnard och en matros. Några av
den sexton man starka besättningen
passade på att vila i sina kojer för att
vara i form vid hemkomsten efter
tretton månader till sjöss.
För att inte riskera något gick
befälet in för att kalla till sig lots för
den sista biten in till Mariehamn.
Klockan två på natten började besättningen tända talrika bloss för att
göra sig uppmärksamma hos lotsarna

på Kobba klintar. Förgäves. Just den här
natten var dessa ute och hjälpte ett annat
fartyg, barken Fred, som utanför Svinö
råkat i sjönöd. Detta fartyg gick också i
kvav men besättningen kunde räddas.
Vid den här tidpunkten uppstod dessutom ett kraftigt snöfall och sikten blev
obefintlig. Det var ändå ett slags hemmavatten för kapten Eriksson som beslöt sig
för att på egen hand anlöpa Mariehamn.
Styrman Valdemar Geelnard gick upp i
mesanmasten för att försöka sikta fyrar,
ett näst intill hopplöst projekt i snögloppet. Ändå lyckades han till sist upptäcka
en av stadens ledfyrar men såg samtidigt
till sin fasa bränningar föröver. Han beordrade dikt styrbord, men det var redan
för sent...

Hela botten revs upp

Bränningarna kom från grynnan sydost
om Tvibenan. Den sjuttio meter långa
barken Plus gick på med en fart om sju
åtta knop. Hela botten revs upp och
fartygets lastrum vattenfylldes snabbt. I
ett desperat försök att rädda mannarna
ombord fälldes ett ankare och kättingen
rullades ut men inget hjälpte. Plus drev
österut i stormen och fick mer och mer
slagsida. Livbåtar och allt annat löst gled
hjälplöst överbord till följd av den höga
sjön innan barken gick till botten mellan Hertronklubb och Korsö på mellan
tjugo och trettio meters djup. Bara fyra
man lyckades ta sig i land på Korsö:
timmermannen Randelin från Saltvik,
stuerten Wingert från Eckerö, matrosen
Bergsten från Stockholm och som siste
man förste styrman Geelnard som hade
fått utsiktsposten i mesanmasten. Folk på
land vittnade senare om fasansfulla skrik
på hjälp från manskapet innan de slukades av havet. Om just detta är sant är inte
känt, det lär ju inte ha varit så många ute
på holmarna vid denna tidpunkt och i
detta väder.
Av dessa fyra överlevande skulle tre
komma att dö i sjöolyckor under de kommande tio åren. Valdemar Geelnard, till
exempel, fick mitt under det brinnande
andra världskriget tjänst som befälhavare
på ms Fenix som torpederades. Besättningen lyckades ta sig till livbåtarna men
besköts av tyskt flygvapen och kapten

Geelnard var en av dem som träffades
och i dag, enligt uppgift, ligger begravd
på Färöarna. Sjöman Bergsten försvann
spårlöst tillsammans med det fartyg han
jobbade på under kriget medan sjöman
Randelin spolades överbord från ett annat
fartyg i en annan storm.

Ropen tystnade

Den enda av de fyra överlevande som
blev pensionär var Valter Wingert (tidigare Virtanen). Han berättade senare om
skräckens natt i flera intervjuer och vad
som hände efter att han hoppat till sjöss.
”I mörkret kunde man inte se åt vilket
håll närmaste land låg. Jag valde ut en
riktning på måfå och började simma.
Ropen på hjälp runtom mig tystnade, det
ena efter det andra. Jag visste varför. Det
var iskallt i vattnet.”
De fyra överlevande kunde ta sig till
öns enda bebodda hus, fyrvaktarbostaden,
och där återfå värmen. Med minnen som
aldrig skulle blekna. Följande morgon
åkte de ut till Plus igen vars master kunde
ses sticka upp ur havet.
”Vid stortoppen fanns en läderjacka
fastbunden. det vara andre styrmans. Han
hade klättrat upp i masten, tagit av sig
jackan och försökt simma i land”.

Dom omkomna var:
Kapten Karl Emanuel Eriksson,
Vårdö
2 styrman J. Törnroth, Brändö
Båtsman Stanley Työrä, Torneå
Matros Karl Palmén, Godby
Maros Johan Andersson,
Jomala
Lättmatros Levi Ahlström,
Hammarland
Lättmatros Bernhard Karlin,
St. Marie
Lättmatros Armas Altonen,
St. Karins
Lättmatros S. Wernow, Malmö
Lättmatros Claes Häggblom,
Eckerö
Lättmatros Martin Lindgren,
Hammarland
Mässpojke Gösta Mattsson,
Mariehamn
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Eva & Co
fixar ord ombord
Om du någon gång rört dig ombord på en färja har du
följt skyltarna som visar vägen dit du ska. Dessa skyltar
har med närmast absolut säkerhet tillverkats av åländska
Cainby Ab som fyller femtio år i år. Möt vd Eva Donalds i
ett samtal om karriär, framtid och konsten att sälja.
n femtedel av den tiden har Eva
Donalds varit med och utvecklat
företaget. I dag är hon delägare
och vd och mycket annat.
– Jag älskar när det blir snyggt och
informativt, samtidigt, säger hon.
Cainby Ab är ett typexempel på hur
sjöfarten sätter fart på mycket mer än färjor och rederikontor. Företaget bildades
1968 av Börje Carlstedt och hans hustru
Birgit för att tillgodose ett växande behov
av skyltning ombord på de färjor med
vilka dagens Viking Line inlett färjtrafiken 1959. Det var spännande tider över
hela världen och just 1968 anses fortfarande som det definierande året för en
slags radikalisering av samhällsdebatten.
Ironiskt nog växte den internationella
vänsterrörelsen samtidigt som tillväxten
på allvar tog fart i vår del av världen.
Om paret Carlstedt funderade mycket
kring detta vet ingen, de hade antagligen
fullt upp med sitt företag.
Den 23 maj i år firar Cainby och dess
personal sin femtioårsdag. Själva festen
äger rum i lokalerna som i dag finns på
Norrbölevägen. Gästerna möts av en specialtillverkad dörrmatta med värdeorden
Glädje, Kvalitet och Kommunikation,
mingel, livemusik och en äkta trollkarl!
Det är ganska talande. Är det inte lite
trolleri att bedriva internationella affärer från Åland?
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– Haha, kanske lite. Vi har ju våra utmaningar men vi har också fördelen av att
vara små och ha lätt för att anpassa oss
till våra kunder, säger Eva Donalds som
den 28 april firade tio år som anställd på
Cainby. Sedan tre och ett halvt år tillbaka
är hon bolagets vd.

Slingrig karriär

Eva Donalds insåg inte att hon var en
säljare förrän hon närmade sig 40-årsstrecket. Hennes väg till insikten är både
spännande och slingrig även om det
började tidigt. Sedan elva års ålder har
hon på olika sätt jobbat.
– Kanske blev jag inspirerad av mamma
och pappa som var månskensbönder och
alltid höll på med något, säger Donalds i
dag.
Född och uppvuxen i Haraldsby, Saltvik, var Mattssons i Godby närmaste butiken. Där köpte hon godis och sålde från
det egna lilla ståndet intill landsvägen.
– Fast just de affärerna blev inte så
lyckosamma.
Som sjuttonåring flyttade Eva Donalds
hemifrån och började som så många
andra på Ab Chips Oy Ltd innan hon utbildade sig till läkarsekreterare vid Ålands
yrkesskola. Därefter följde receptionistjobb och sedan en merkonomutbildning
från Ålands handelsläroverk.
– Där startade vi i klassen tillsammans

med lärarna en treårig turismlinje eftersom vi insåg behovet.

kundrelationer. Det var också en mycket
givande tid.

Som merkonom gick vägen vidare till
på den tiden hårt expanderande Chipskoncernen (Orkla i dag) som vid sidan av
kärnverksamheten ägnade sig åt Plasto,
Chips Fisk och mycket mer.
– Jag satt i växeln och skötte allt möjligt
fram tills jag gick på mammaledigt, minns
Eva Donalds.
Den ledigheten blev dock för tråkig.
Lösningen blev att sälja andras hantverk
på provision; hemifrån. Fast då visste hon
fortfarande inte att hon egentligen gillar
att sälja.
Efter ledigheten blev det ett år på
Goodtech innan färden gick med familjen
till Norge där hon för första gången, på
riktigt, prövade på säljyrket på tidningen
”Nej till narkotika”. Försäljningen var
strikt styrd med skriftliga instruktioner
hur man skulle presentera sig och vad
man skulle säga till sina kunder.
– Det passade inte mig så jag gjorde
mitt eget manus och lyckades väldigt väl.
Ingen kund är den andra lik, alla måste
behandlas på sitt eget vis.
Företagsledningen blev glad men kollegerna mindre glada då några uppfattade
det som att åländska Eva tog kunderna
från dem.
– Det blev en ganska kort tid som
annonssäljare men jag lärde mig ändå
mycket, säger hon.
Att hitta jobb var inte svårt, nästa uppdrag kom vid Herbalife som hon fick via
rekryteringsfirman Manpower.
– De ville jag skulle bli chef för Norgekontoret men jag kände mig inte redo
utan föredrog avdelningen som skötte

Återvände till Åland

Gjorde eget manus

Insikten att Eva Donalds kunde sälja kom
ett år senare då Eva var i slutet av trettioårsåldern och hade lämnat Herbalife
för att jobba med logistiska lösningar för
jättebolag som Gillette, Philips och Lego.
– Särskilt Lego-uppdraget var otroligt
utmanande. Mitt jobb gick bland annat ut
på att distribuera deras nyheter till affärer
i Norge. Samtidigt. När en lansering
skulle ske i Oslo måste det hända samtidigt på Svalbard på Spetsbergen. Ibland
fick jag be flygplanet från Oslo att lämna
kött och mjölk och förnödenheter för att
istället ta med Lego!
Den övertalningsförmågan och konsten
att vara begriplig utan att bli påträngande
gjorde att Eva Donalds plötsligt kände
att hon ville arbeta mera med försäljning
i framtiden; ett yrke som de facto gör att
vår värld snurrar vidare.
– Det handlar inte om att övertala folk
utan om att tillsammans med kunden
hitta långsiktiga lösningar på något
problem de har och som de är beredda
att betala för och en lösning som både
kunden och säljaren ärligt tror på. Annars
blir det bara en engångsgrej, säger Eva
Donalds.
Men så småningom gick Norgeäventyret mot sitt slut och Donalds flyttade
hem till Åland för att börja på Posten
som då genomgick en enorm förändring
och expansion. Det åländska momsundantaget gjorde att affärerna blomstrade
och Eva skötte storkunder som använde
Åland som knutpunkt för leveranser till
de riktigt stora marknaderna.

Tack vare sjöfarten och färjtrafiken är Cainby Ab på Åland ett levande företag som firar 50 år i år. Från vänster på bilden från den stora tillverkningshallen ser vi Jack Mattsson, Jan Metsola,
Mikaela Elfsberg, Benny Johansson, Daniel Nordberg, Alfred Högman, Jimmy Elfberg, Petri Allinen, Stig Österlund, Eva Donalds, Lillan Holmberg och Ulla Hagström. På bilden saknas Katri
Berryane, Julia Höglund, Michael Jansson och Torgny Stjernfelt. Foto: Therese Andersson.

Blev vd och delägare

Till Cainby Ab kom Eva Donalds den
28 april 2008 för att börja med försäljning och marknadsföring och här kände
hon sig hemma. I dag är hon vd och
kan blicka tillbaka på mycket arbete och
hyggliga resultat. Hon har köpt in sig i
bolaget och ser fram mot varje ny dag
med dess utmaningar.
Att bli vd istället för att vara anställd,
vad betydde det för dig?
– Nu får jag styra företaget åt det håll jag
själv vill. Vi har under de senaste åren
gått lite bättre hela tiden. Vi har renoverat lokaler, investerat i IT, ny stor printer
och andra maskiner. Vi är ungefär lika
många anställda som förut men tack vare
tekniken kan vi göra mer, säger hon.
Och vad bekymrar dig mest?
– Att det är så svårt att hinna med allt
som jag vill göra.
När det gäller försäljningen till färjorna
är det vd Donalds som bär det största
ansvaret. Det går i stor utsträckning ut
på nätverkande och marknadsföring och
gedigna kunskaper om kundernas behov
och krav. Det är mycket att fundera på.
– Allt måste klaffa. Det kommer ju flera
tusen personer ombord samtidigt och ska

hitta till sina hytter eller receptionen eller
något annat. Då är tydlighet ett måste,
förklarar Eva Donalds.
Till detta ska läggas myndigheternas
krav på nödutgångar och livräddningsutrustning och mycket annat. Men skyltning handlar inte bara om anvisningar.
Det är också försäljning och varumärkesbygge. Ombord på till exempel Cinderella har tobaksbolaget Camel inrett ett
rökrum som trots allt ser väldigt fräscht
ut; allt ordnat av Cainby.
– Vårt mål är att det inte bara ska vara
informativt och enligt alla regler och
krav, utan också fräscht, modernt och
snyggt.
När du själv är ute och åker båt. Händer det någonsin att du inte kollar in
hur skyltningen funkar?
– Nej. Och när jag är på semester i
någon storstad är det samma sak. Det är
omöjligt att släppa jobbet och blunda för
skyltningen! Jag fotograferar och tar hem
för analys.

Stolt över Megastar

Bland de största kunderna finns i dag
åländska rederierna Viking Line och
Rederi Ab Eckerö samt många andra.

Som ett exempel på ett jobb hon är extra
stolt över nämner Eva Donalds Tallinks nya M/S Megastar som går mellan
Helsingfors och Tallinn. Där har Cainby
levererat de allra flesta skyltarna när det
gäller säkerhet, publika utrymmen samt
personalytor.
– Beställningen gjordes av Meyer Werft
i Åbo efter konsultation med arkitekten,
rederiet och med oss. Vi gjorde Mock
Ups (exempelskyltar; reds anm) och vann
ordern. Det blev klart för mer än ett år
sedan och vi har inte fått ett enda klagomål efteråt!
Konkurrenterna som Cainby har att
tampas med är många gånger större
med mycket mer personal och resurser.
Liksom många andra åländska företag
tampas man med små resurser på en stor
marknad. Lösningen är därför flexibilitet.
– Vi är bra på att snabbt hitta unika
lösningar för våra kunder som i alla lägen
vet att vi levererar det vi lovar.
I likhet med den övriga världen är den
nya tekniken snabbt kommande även till
sjöss. Traditionella skyltar ersätts i hög
grad av digitala lösningar. Bland Eva
Donalds nyare kunder finns numera italienska rederiet GNV som Eva Donalds
träffade på i samband med Shippax stora
konferens våren 2017. Tillsammans med
svenska Visual Art har Cainby sålt in 26
skärmar som placerats ombord på fartyg i
merförsäljnings- och informationssyfte.

Firar 50 år hela året

Femtioårsfirandet pågår hela detta år
men jämsides med festligheterna sker
ständig utveckling.
– Vad målet är? Tillväxt. På lite längre
sikt ska vi ha fördubblat vår omsättning

och blivit bättre på allt vi gör. För att
nå dit ska vi fortsätta vara kreativa och
punktliga och se till att varv och rederier
uppfattar oss som seriösa och pålitliga.
För att lyckas med det krävs alla händer
och fötter. De anställda hjälper till på alla
avdelningar och det agila förhållningssättet lyser genom. Man håller gemensamma ”stå-upp-möten” två tre gånger per
vecka och ser till att dricka kaffe tillsammans alla dagar.
– Där löser vi problem allteftersom.
Ofta handlar det om att prioritera om till
följd av kundernas önskemål. Det lyckas
vi oftast med.

Cainby Ab
Består av huvudsakligen
två delar; Ålandsmarknaden
med skyltar och reklamprodukter samt den internationella delen som huvudsakligen vänder sig till färj- och
kryssningsrederier och står
för trettio procent av omsättningen.
I dag sysselsätter Cainby 15
personer fördelade på försäljning, administration och
tillverkning.
Företaget ägs av Inred Ab,
Holmbergs Fastighets Ab,
Eva Donalds samt några till i
personalen.
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Till vardags är Jörgen Mansnerus Vice
President för Marine Management för Bore
Ltd. I den rollen är hans uppgift att hålla koll
på det allra modernaste detaljerna inom
morgondagens sjöfart. Vad alla inte vet är att
han också är en hejare på att bygga träbåtar. Foto: Jörgen Pettersson.

Vi tror att framtidens fartyg
kommer att vara...

Så här såg Kökarsökan ut då den var nybyggd år 2002. Tittar man noga på bettorna
ser man också mahognydetaljerna som
härstammar från Pommern.

Stormen tog Jögges öka
– 15 år senare kom den tilllbaka
...elektriska,
digitala och uppkopplade.

—

Världens ledande marinteknologi utvecklas i Finland
genom elektriska, digitala och uppkopplade lösningar.

En stormig sommardag år 2002 slet sig Jörgen Mansnerus’ nybyggda Kökarsöka mitt på Ålands hav och gick inte
att hitta. När Mansnerus 15 år senare ska hålla ett föredrag om scrubbers hos Langh Ship i Pikis står en liten båt
på scen som en prydnad.
– Jag kände igen den direkt. Det var min öka!
istorien om Kökarökan är en
påminnelse om det gamla talesättet ”allt som inte är stulet
kommer till rätta”. Det hela
började vårvintern 2002 då Jörgen Mansnerus med sin fars gamla skisser som
grund byggde sig en egen Kökarsöka som
han försåg med en redan då urgammal
utombordare av märket Seagull med löst
startsnöre och 1,5 hästkrafters maskinstyrka. Ökan byggdes i furu med detaljer
i iroko, ett afrikanskt mahognyträd som
plankorna i det gamla Pommerndäcket
var tillverkat av.
– Det blev en fin båt, lättrodd och
praktisk och extra betydelsefull då den
var gjord på gammalt sätt, säger Jörgen
Mansnerus.
Den lilla ökan skulle också passa perfekt som dragbåt till den betydligt större

kultändardrivna fisketrålare som familjen
Mansnerus använde för sommarens utflykter och som inte alltid var smidig att
förtöja i gästhamnarna.

Utflykt till Norrtälje

En av den sommarens större utfärder
gick över havet till bland annat Norrtälje
där då tioåriga dottern Moa passade på
att provköra den nya ökan. För övrigt
blev hon den enda som gjorde det för
när det var dags för resan tillbaka till
Åland hade det blåst upp till den grad att
familjen tog färjan medan Jörgen satte sig
till rors och styrde trålaren österut över
Ålands hav. Han är van att köra båt och
med en sjövärdig fiskebåt skulle färden
inte bli några problem, tänkte han innan
det gick snett.
Stormen tilltog och mitt i allt hade den

nya ökstocken slitit sig med utombordare
och allt.
Väl i hamn på den åländska sidan var
såklart Jörgen Mansnerus bedrövad över
att ha förlorat sitt nybygge och gav sig ut
för att dagen efter leta efter rymlingen.
Utan resultat. Det blåste sydost och
båten hade antagligen drivit förbi Eckerö
och vidare ut på havet.
– Väldigt irriterande till en början men
bara att acceptera faktum efter ett tag, säger Mansnerus som efter några år glömde
bort hela episoden.

Tillbaka till byggaren

Våren 2017 åkte Jörgen Mansnerus i
egenskap av teknisk direktör vid Bore
Ltd till rederiet Langh Ship i Pikis för
att i samband med ett seminarium hålla
ett föredrag om scrubbers ombord på
lastfartyg.
Langh Ships styrelseordförande Hans
Langh inledde från scen där en väldigt fin
liten öka stod på parad. Jörgen Mansnerus satt i publiken och förberedde
sitt eget anförande och var inte särskilt
uppmärksam; till en början:
– Men sedan tittade jag upp och såg
båten och kände igen den direkt!

Detta berättade han senare för Hans
Langh som hade svårt att tro det hela.
Båten hade hans besättning på ett av rederiets fartyg plockat upp norr om Åland
sommaren 2002, tagit den ombord och
sedan sparat tills fartyget såldes. Då valde
rederiet att hämta hem den lilla båten till
Pikis som ett minne; eller i själva verket
var det besättningen som tyckte det var
synd på en fin båt att den skulle ingå i
fartygsaffären.
– Jag beskrev Pommerndäcksdetaljerna
i ökan och de var ju lätta att kontrollera
att de fanns där vilket bekräftade hela
historien.
Det tar inte slut här. I samband med
Sjöfartens dag den 24 maj väljer nu rederiet Langh Ship med vd Laura LanghLagerlöf i spetsen att återbörda den
upphittade ökstocken till den ursprungliga ägaren efter omvägen vid Pikis.
– Visst blir man glad av detta! Äntligen får jag chansen att sätta durkarna på
plats, inte ens det hann jag med innan
den försvann, säger en tacksam Jörgen
Mansnerus.
Ökan kommer att finnas på plats vid
Alandica för envar som vill bekanta sig
närmare med den!

På ABB tror vi att framtidens fartyg kommer att vara baserade på en elektrisk plattform. Detta möjliggör en enklare integrering av framtidens energikällor såsom batterier och bränsleceller som stegvis
kommer att ersätta fossila bränslen.
Ett fartyg vars ryggrad är ett elektriskt ekosystem styrt av avancerade automation och kontrollsystem,
kommer att förändra industrin. Från att bara vara uppkopplade kommer vi att gå emot en intelligent
och autonom drift i samverkan med operatören. Vi tror att framtidens fartyg kommer att vara elektriska, digitala och uppkopplade – något som möjliggör säkrare, effektivare och mera miljövänlig drift.
Detta är också den bästa framtidsförsäkringen man kan ha på sitt fartyg.
ABB är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur över hela världen. Kom och diskutera med oss på Sjöfartens dag!
abb.com/marine
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På Åland utgörs fartygsregistret av i
huvudsak en person. Det är förvaltningschefen och notarius publicus
Rainer Åkerblom som sköter det
mesta praktiska och hyllas av rederierna för sin beredvillighet och
pragmatism. Den pampiga boken
utgjorde forna tiders register över
åländska fartyg.
Foto: Jörgen Pettersson.

Han sköter Ålands
eget fartygsregister
Som myndighet betraktad är det åländska fartygsregistret som finns i Statens ämbetsverk
på Åland (f.d. länsstyrelsen) i ämbetshuset i Mariehamn ett föredöme. I alla fall om man
lyssnar till de redare som valt att registrera sina fartyg på Åland och, oftast, skriva Mariehamn i aktern.
– Det är väldigt enkelt att sköta formaliteterna där, säger en redare.
å Åland finns 16 kommuner som
alla kan utgöra hemort för fartyg
som registrerats i det åländska
fartygsregistret. Enligt sjölagen är fartygets hemort den hamnort
som ägaren anmäler till fartygsregistret.
Vanligaste ortsnamnet i aktern på dessa
fartyg är Mariehamn som när det gäller
passagerarfartyg härbärgerar mer än nittio procent av hela det finländska bruttotonnaget. När exempelvis Finnlines
stod i beråd att expandera trafiken mellan
Kapellskär-Långnäs-Nådendal och satte
den finländska flaggan på M/S Finnswan
gick första samtalet till förvaltningschef
Rainer Åkerblom.
När det gäller passagerarfartyg är det
inte bara av kärlek till Åland och Mariehamn som rederierna ringer Åkerblom.
Som så ofta handlar det om pengar och
mer specifikt om förhållandet till Ålands
penningautomatförening (Paf). Genom
att registrera sig på Åland kan Paf:s lukrativa spelautomater placeras ombord.

”Vill gärna se fler”

Mängden fartygsregisterärenden som
Rainer Åkerblom hanterar varje år skiljer
sig inte jättemycket. Under 2017 var antalet 38 och på den nivån har det i stora
drag legat de senaste åren.
– Vi skulle ju gärna se ännu fler men
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den finländska sjöfarten har haft det kämpigt de senaste åren och tendensen med
utflaggningar har fortgått. Åtgärderna för
att förbättra konkurrenskraften för fartyg
som seglar under finländsk flagg har inte
haft önskad effekt, konstaterar Åkerblom.
Nu ägnar sig förvaltningschef Åkerblom inte bara åt fartygsregistret, långt
därifrån. Han handhar förvaltningsärenden av olika slag på den arbetsplats
han haft sedan 1986 och är sekreterare i
Ålandsdelegationen. Under åren 19841986 verkade han som häradsskrivare
och har därefter regelbundet vikarierat
häradsskrivaren, till exempel som vigselförrättare.
– Fast fartygsregistret hör helt klart till
de roligaste uppgifterna, säger han.
Det är dessutom en historiskt betydelsefull uppgift. Det åländska skeppsregistret går tillbaka ända till storfurstendömets tid och de år då den ryska tsaren
skötte Finland och Åland. Här har fartyg
som Pommern haft sin hemvist och här
finns historien fysiskt närvarande i den
pompöst inbundna bok som förr utgjorde
registret och fortfarande finns förvarad i
arkivet.

”Oerhört smidigt”

I Finland finns två parallella fartygsregister. Förutom det åländska upprätthåller

även Trafi ett register med hemort i Rovaniemi. Myndigheten finns där till följd
av regionalpolitik och där finns också
merparten av finländska fartyg registrerade. Fast ser man till bruttotonnaget när
det gäller passagerarfartyg ligger fasta
Finland i lä. Mer än nittio procent av hela
landets BRT finns i det åländska registret.
För att få registrera ett fartyg i Finland eller på Åland säger reglerna att
minst sextio procent av fartyget ska vara
i finländsk ägo vilket ordnas med hjälp av
dotterbolag; Tallink Group och Finnlines
ägs ju från andra ställen än Finland.
Bland de rederier som under senare år
valt Mariehamn som registreringsort har
vi flera mindre aktörer med höga ambitioner och små administrationer. För dem
är det oerhört viktigt att registreringar
löper smidigt och snabbt. Här utgör
Rainer Åkerblom och hans högra hand
Maria Rehn-Mattsson ett föredöme.
– Varför vi valde Åland? För att det
är så oerhört smidigt att genomföra en
process som kan vara krånglig. Man
går in till Rainer och sedan är det klart,
förklarar en finländsk redare som målat
Mariehamn på akterspegeln på sitt fartyg.
Riktigt så enkelt är det kanske inte
men Rainer Åkerblom understryker att
kunden i alla lägen kommer först.
– Fartygsregistret är något vi helt klart

prioriterar och gör allt vad vi kan för att
processen ska gå bra. Dessutom är det
alltid trevligt att bidra till att den åländska och finländska handelsflottan växer.
Det handlar ju även om hela landets
försörjningsberedskap, säger han.
Det innebär ibland att ställa upp på
fritiden och att hålla koll på den byråkrati
som fartygsöverlåtelser för med sig. Det
är inget man lär sig över en natt.

Livsviktigt med ordning

Rainer Åkerblom rekommenderar de redare som vill registrera fartyg att vara ute
i så god tid som möjligt och gärna lämna
in de viktigaste dokumenten på förhand;
exempelvis köpebrev, leveranskontrakt,
styrelseprotokoll, utdrag ur handelsregistret och så vidare.
Här kommer den åländska litenheten
väl till pass. Förvaltningschef Åkerblom
tjänstgör också som notarius publicus
vilket kan snabba upp processen när det
gäller att bestyrka handlingarnas riktighet.
Sjöfarten är internationell och reglerna
är i huvudsak lika över hela världen men
detaljerna där djävulen kan dölja sig är
många. Juridiken när det gäller till exempel fartygsbyggen är snårig och exakt,
samtidigt. Detta hade till exempel Viking
Line koll på i tiderna då rederiet med
darr på ribban fick ut nybygget Cinderella från Masa Yards-konkursen; tack vare
ordning i kontrakten.
I höst inleds bygget av Vikings senaste
nybeställning i Kina. Enligt planerna ska
det bära finländsk flagg och registreras i
Mariehamn vilket Rainer Åkerblom ser
fram mot.
– Jag har aldrig tidigare registrerat ett
nybygge från Kina. Det ska bli intressant!

Magnus Ehrenberg är kommunikationsdirektören från södra Sverige som är baserad
i Tyskland. Hans bolag EHRENBERG SØRENSEN jobbar med rederier, regeringar
och allt däremellan över hela Östersjön. Du kan lyssna till Ehrenberg som talar om
”Kommunikation & samarbete sjöfart, politik och media” på Sjöfartens dag den 24
maj under Ro-Pax & Ferry-seminariet!

I korthet
Fartygsregistret i Finland
består av två registerområden: Åland och övriga Finland.
Det handhas av två oberoende
registermyndigheter: Statens
ämbetsverk på Åland och Trafiksäkerhetsverket.
Finlands i särklass tonnagetyngsta kommun är
Mariehamn. Här fanns 24
passagerarfartyg på sammanlagt 500.233 BRT registrerade
2016. Det sammanlagda bruttotonnaget i Finland uppgick
till 1.153.976 BRT. Bland de
rederier som har sina fartyg i
Mariehamn finns Viking Line,
TallinkSilja, Finnlines och Rederi Ab Eckerö.
Av Finlands sammanlagt
260 passagerarfartyg finns
31 registrerade på Åland. Ser
man till bruttotonnaget är dock
Ålands del över 90 procent tack
vare att så många av de stora
färjorna finns i det åländska
registret.
I hela Finland fanns 1.261
registrerade fartyg i slutet av år
2016. 120 av dem var registrerade i någon av de åländska
kommunerna.
För att få tillgång till nationella stöd måste ett fartyg dels
gå i utrikes fart och dels finnas
registrerat i handelsfartygsförteckningen. Den bestod av
107 fartyg år 2016. I jämförelse
har utvecklingen stått rätt stilla
inom den finländska sjöfarten.
År 2000 var antalet 106… Som
mest fanns 129 fartyg i registret
år 2002.

Dyr miss att glömma
kommunikationen
et är inte flera miljoner utan flera miljarder euro
som Nordeuropas färjeindustri nu investerar i
nytt tonnage. Listan på rederier som på sistone
tagit leverans eller beställt nya färjor kan göras lång;
Viking Line, TallinkSilja Line, Destination Gotland,
DFDS Seaways, Stena Line, Polferries och Molslinjen.
Listan kan säkerligen göras längre. Samtidigt investeras
stora summor pengar i att göra sjöfarten mer och mer
miljövänlig. Vissa satsar på LNG eller rotorsegel, andra
på metanol och flera rederier experimenterar med batteridrift för att ligga i framkant i miljöaspekten. Men även
andra förbättringar hör numera till vardagen inom den
nordiska färjeindustrin. Returglas ersätter plast, matleverantörerna blir lokala och fartygens skrov anpassas
till Östersjöns känsliga farvatten. Vi är på god väg att bli
det område i hela världen som har de mest innovativa
och miljövänliga färjorna. Detta är något färjeindustrin i
Nordeuropa kan vara stolta över.
					
Hur ofta läser vi i media om dessa innovativa rederiföretag? Dessvärre allt för sällan. Istället blir det
helsidesrubriker och löpsedlar när det är bråk ombord
på en ”Finlandsfärja” eller när en färja på grund av
storm inte anländer till hamnen i utsatt tid. Är detta
då medias fel? Kan man kräva att dom sätter ett annat
fokus? Det är ett önsketänkande. I dag när de flesta äger
en smartphone och älskar att uppdatera om allt som
händer här och nu gäller det att vara snabb på bollen.
Stora rubriker och schyssta foton från konsumenterna
gör att rederiföretagen blir mer attraktiva på marknaden
och kan i sin tur få in intäkter via försäljning av annonser och tidningar.
					
Därför är det beklagligt att branschens miljardsatsningar nästan uteslutande uppmärksammas bara
i branschtidningar. När SAS beställer nya plan eller
öppnar en ny linje blir det oftast rubriker och en mi-

nister kommer och klipper band för att visa hur viktiga
dessa företag är för välståndet. Färjorna i hamnen har
dock blivit något som hör till vardagen och stadsbilden,
och det glöms bort att passagerarna ombord betyder
oerhört mycket för hotell, dagligvaruhandel och flera
tusen arbetsplatser får inte den uppmärksamhet som de
förtjänar.
					
Jag vågar hävda att det ofta är rederierna själva som är
orsaken till att det ser ut som det gör. En styrelse satsar
gärna miljarder i nya färjor och lägger stort förtroende
i ett varvs hand som möjligtvis aldrig har byggt en färja
tidigare. Stora resurser läggs på den tekniska avdelningen och utvecklingen av nya koncept ombord. Men allt
för ofta blir kommunikationen av ett rederis satsningar
styvmoderligt behandlat. Det är alltid lätt att stryka en
person på kommunikationsavdelningen eller dra ner på
budgeten med ett par tusenlappar. Till en början märks
det inte. Men, den dagen då den nya färjan kommer och
tekniska problem uppstår med tusentals passagerare ute
på öppet hav: då skriker man efter proffsig kommunikation. Då när man behöver välformulerade svar och
förståelse från media och politiker kan man lätt ångra
att man några månader tidigare strök en budgetpost
som handlade om kommunikation.
					
Att ha en väl fungerande kommunikations- och krisplan borde för alla vara en självklarhet. Det är den bästa
och mest prisvärda försäkring ett företag kan ha och se
det som en uppmaning till er rederier, investera i kommunikation. Låt oss prata mer om de investeringarna
och miljösatsningarna som rederierna gör för att få ut
ett tydligt budskap. Det är Nordeuropas färjeindustri
värda.
Magnus Ehrenberg
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M/S Warlas

SKYDD

sista resa, sedan sjönk
hon i Kanada

från maskinrum till kontor
If Fartygsförsäkring är en mångsidig sjöförsäkringslösning
som omfattar alla typiska risker i anslutning till användningen
av ditt fartyg. Försäkringen kan fogas till en paketlösning, som
inkluderar alla försäkringar som ditt företag behöver.
Du får smidig och snabb betjäning, skadehantering av
toppklass och Ifs nordiska sjöförsäkringsteams stöd
i hela Norden och Östersjöområdet.

Sjöfart består av engagerade redare, duktigt sjöfolk och
många affärer. Ett av de mer okända fartygen som ägts
från Åland är M/S Warla som stannade ett drygt år och
sedan sjönk i Kanada. Leif Selenius från Mariehamn var
med på hennes sista resa med åländsk redare.
orrlastaren M/S Warla hör kanske
inte till de mest kända namnen
i den åländska sjöfartshistorien.
Det gör däremot hennes ägare
Waldemar Höglund som startade Rederi
Ab Eckerö och även var dess förste vd
och störste ägare.
Fast innan passagerartrafiken upptog
redare Höglunds dagar var det lastfartyg
som gällde. Waldemar Höglund föddes i
Saltvik den 1 december 1904 som son till
kofferdiskepparen Karl August Höglund
som startade rederiet Varvs- och Rederi
Ab Viking år 1917, samtidigt som första
världskriget bröt ut.
Affärerna gick så där och företaget
lades ner tio år senare då Waldemar
Höglund var 23 år gammal och redan införstådd med att havet skulle bli
hans framtid. Efter att ha jobbat till
sjöss som befälhavare fram till 1939, då
nästa världskrig startade, gick Waldemar
Höglund i land och startade ett befraktningskontor i Mariehamn som ombud för
åländska småredare med motorseglare.
Han deltog i grundandet av flera olika
rederier och skötte mot slutet av 1940-talet även befraktningen av maskindrivna
lastfartyg som i allt högre grad började
dominera världshaven.
Waldemar Höglund startade sedan,
den 28 februari 1961, tillsammans med
vicehäradshövdingen Stig Lundqvist och
sjökaptenen Nils Sjöblom Rederiaktiebolaget Eckerö. Höglund blev rederiets
första vd och tecknade 30 aktier medan
Sjöblom gick in för fem och Lundqvist
tog två. Vd-posten sköttes av Waldemar
Höglund fram till sin pensionering 1979.

Köptes från Danmark

Fast detta ska handla om Waldemar
Höglunds ursprungliga affärsidé – lastsjöfart – och särskilt om M/S Warla som för
2,1 miljoner mark köptes av Höglunds
bolag Rederi Ab Nordfart (grundat 1948)
efter att rederiet stått utan fartyg sedan
hösten året innan. Warla var byggd 1960
i Norge och följaktligen bara nio år gammal då Höglund slog till. Om det var en
lyckad fartygsaffär eller inte är svårt att
veta. Sist och slutligen blev det bara två
resor som Warla gjorde för den åländske
redaren.
Warla byggdes för Rederi A/S Ocean
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som ägdes av danske storredaren J. Lauritzen. Hon var ett på den tiden ståtligt
fartyg med sina 84 meter och 2.675
DWT med plats för nitton mans besättning och hytter för tolv passagerare. Det
var alltså en stolt redare som beskrev
fartyget för tidningen Ålands C-E Södergårdh i januari 1971 då affären var klar:
– Fartyget är utrustat med fyra fem
tons lastbommar samt en bom som kan
lyfta trettio ton vilket är en stor fördel,
sade Waldemar Höglund.
Till detta ska läggas finländsk isklass
1A samt extra förstärkt skrov för Grönlandstrafik. Köpet av Warla gjorde också
att redare Höglunds framtidsplaner
justerades. Avsikten var egentligen att
Rederi Ab Nordfart skulle ha fusionerats
med Rederi Ab Eckerö men de planerna
slopades då Warla införskaffades.
I mars 1971 anlände det nya fartyget
till Mariehamn.

Papper till Sardinien

Riktigt enkel blev ändå inte trafikstarten. Avsikten var att chartra ut fartyget
till Bore Line för att under kapten Atle
Granströms befäl köra linjetrafik med
huvudsakligen massalaster på Finland. Av
oklara skäl blev det aldrig så.
Det började istället med sju månaders
uppläggning i Västerhamn på grund
av dåliga konjunkturer. Men i november 1971 ljusnade det och den 2.200
hästkrafter starka Burmeister & Wain
sparkades igång. En besättning kallades
in och fartyget satte med tolv knops fart
kurs mot Köpmanholmen i Örnsköldsvik
för att lasta papper med befälhavaren A.
Abrahamsson vid rodret.
En som minns allt detta är Leif Selenius som då var 18 år gammal och skulle
komma att mönstra på fartyget som kombinerad jungman/mässkalle tillsammans
med bland andra motormannen Bengt
Andersson från Sund och förste maskinisten Kalevi Laaksonen.
– Tyvärr minns jag inte vilka andra som
var med. Har försökt hitta crewlistan
men inte lyckats, säger Leif Selenius som
gjort ett gediget arbete med att kartlägga
Warlas två resor i åländsk ägo.
Med full last papper i rummen gick färden bort från kalla nord med siktet ställt
söderut och i första hand Porto Torres på

Kom och träffa oss på Sjöfartens dag i Mariehamn.

if.fi/foretag

Leif Selenius blev aldrig särskilt långvarig till sjöss men han minns en av sina resor mycket
bra och berättar nu för första gången historien om M/S Warla som köptes av redaren
Waldemar Höglund som sedan fick fullt upp med att starta Rederi Ab Eckerö. Foto: Jörgen
Pettersson.

Sardinien, sedan vidare till Savona i norra
Italien. När lasten var lossad gick färden
mot Tunisien där full last salt väntade.
Här firade man också julafton medan
saltet skopades ombord.
– Vi hade tagit med en gran från
Sverige men den hade inte riktigt klarat
klimatomställningen och såg rätt brun,
gles och torr ut. Men julgran hade vi!
säger Selenius vars uppgift vid sidan av
att knacka rost och måla gick ut på att
servera det övriga manskapet och hålla
ordning i byssan.

Plötslig försäljning

Resan från Sverige mot Sardinien blev
ändå inte vad man tänkt sig. Besättningen
hade mönstrat på i tron att det skulle vara
för en längre tid men i redarsammanhang
kunde man på den här tiden aldrig vara
riktigt säker. Under resans gång kom beskedet att Waldemar Höglund fått ett bra
bud på fartyget och sålt det till kanadensiska ägare.
– Det var såklart snopet och skapade
lite dålig stämning, vi trodde ju alla att
vi skulle ha jobb för lång tid framöver,
minns Selenius.
Trots detta måste färden gå vidare och
lasterna fram. Fast först efter en rejäl
avskedsmiddag där man då efterrätten var
avklarad helt sonika vek ihop bordduken
med porslin och allt, gjorde allt till en
säck och hivade det hela överbord.
– Just då var det ingen som ville diska
och vi hade gott om porslin ombord,
minns Selenius med ett leende.
Under dessa tider såg man också
väldigt annorlunda på återvinning och

nedsmutsning och sånt.

Saltet frös till is

Warla kom tillbaka till Finland i januari
med ett lastrum fullt av salt som lastats
direkt i lastrummen i Tunisien för att i
Finland ha frusit till ett solitt berg som
skulle lossas i Helsingfors och Björneborg.
– Det var ett h-e att få ut saltet ur fartyget, minns Leif Selenius.
Men som alltid har det mesta ett slut
och fartyget gick tomt från Mäntyluoto
(Björneborg) mot Kristiansand i Norge
dit hon anlände den 22 januari 1972. Där
vidtog några dagar slutstädning och uppfixning innan de nya köparna (Karlsen
Shipping Company) tog över och döpte
om fartyget till M/S Minna.
Om fartyget var otursförföljt eller inte
förblir oklart men efter den korta tiden
i åländsk ägo inledde Minna hydrografiska och geofysiska undersökningar i
vattnen mellan Kanada och Grönland.
Färden gick i otillgängliga områden så
till den grad att hon den 8 augusti 1974
rände på grund i Hudson Strait, Kanada.
Lossdragningsförsöken misslyckades och
knappt två månader senare gled fartyget
av grynnan och sjönk till havets botten
och där ligger hon än i dag.
Leif Selenius’ sjömanskarriär fortsatte
ett år till, först kort på M/S Degerö och
sedan åtta och en halv månader på M/S
Kallsö för Rederi Ab Gustaf Erikson.
– Fast sedan råkade jag hitta arbete på
land i Sverige och några fler sjöjobb blev
det aldrig. Fast vi hade väldigt skoj så
länge det varade!
w w w. s j o fa r t . ax
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Thursday 24 May 2018 at Alandica, Mariehamn
09.00–18.00 hrs EXHIBITION
Ship Owners
Arctia Management Services Oy
Bore Ltd
ESL Shipping Oy
Finnlines Oyj
Godby Shipping Ab
Langh Ship Oy Ab
OSM Ship Management Finland Oy
Prima Shipping Oy
Rederi Ab Eckerö
Tallink Silja Oy
VG-Shipping
Viking Line Abp
Others
BLRT GRUPP AS
Business Finland Oy
DNV-GL
Falkvarv AB
Finlands Maskinbefälsförbund/
Suomen Konepäällystöliitto
Finlands Skeppsbefälsförbund rf
Finnish Seamen´s Service
ICM CONSULTING AB LTD
If Skadeförsäkringsbolag Ab
Klubb
Maritim Sverige
4 May 2018
Knud E Hansen
Lloyd’s Register
Mercy Ships
Oy Gard (Baltic) Ab
Rederierna i Finland
RINA

Shippax
Sjömanspensionskassan
STM Validation project
Svensk Sjöfartstidning
Sydvästkustens samarbete (Loura)
The Finnish Maritime Cluster
The Finnish Seamen’s Mission
Trafi
WE Tech Solutions
Åbo Underrättelser
Åland Convention Bureau
Ålands sjöfartsmuseum
Ålands Sjöfart
Maritime Schools
Aboa Mare
Estonian Nautical School
Havsforskningsplattform Åland Sailing
Robots
Högskolan på Åland
Meriturva
Rauma Maritime Center / Winnova
Sjöfartens PraktikKvarn
Sjöfartsgymnasiet
Turun ammattikorkeakoulu
OnBoard-Med-project
University of Turku
Ålands sjösäkerhetscentrum
Suppliers
Alandia Marine
ABB Marine&Ports
Alfa Laval Nordic Oy

Alnab AB
ASCE
ASP Crew Management Services
AT-Marine Oy
BLRT GRUPP AS
Blueflow Energy Management AB
Cainby Ab
Carus
Certex Svenska
Chris-Marine AB
Deltamarin Ltd
Duwel Finland
Endress+Hauser Oy
FinMetalock
Furuno Finland Oy
Improvement Reporting Information
System Sweden AB
John Nurminen Marine Ab
Klüber Lubrication
Kristinehamn Marina Wekstad
KROHNE Norway AS, KROHNE
Marine
LUKOIL Marine Lubricants DMCC
MAEM
MAN diesel & turbo
Marioff Corporation Oy
Meson AB
Midroc Metalock AB
Neste
Norsepower Oy
Northern Energy & Supply AB

Oy Lars Krogius Ab
Paf
Power House AB
Promarine Ltd
Rolls Royce Marine AS
Rossing & Jansson Ab
Rotterdam Ship Repair BV
Safetygruppen
SAJ Instrument Ab
Sikama AB
Skangas
SKF Ab
Soft-Team
SSPA Sweden AB
Telemar Oy Ab
Valmet
Wilhelmsen
Wärtsilä
Zenitel Finland Oy
Septor
Brunvoll
Brunvoll
GreenOil
Insatech - Parker Kittiwake Insatech
Marine
Jets
Metizoft
Septor Oy

Deras mål är gott humör och större kunskap om allas våra rötter från ett hårt liv till sjöss. Till
sin hjälp tar de mustiga sjömansvisor som de under några intensiva sommardagar framför
i Mariehamn. Från vänster Knut Grüssner, Gunnar Lindeman, Marianne Häggblom och Kim
Hansson. Foto: Yvonne Lindeman.

Saltstänkta
sånger gör
arbetet lättare

PROGRAM
Thursday 24 May 2018 at Alandica, Mariehamn
0800 hrs registration & coffee
PROGRAM
0900 - 1800 hrs EXHIBITION
STORA SALEN
AUDITORIET
RYSSÖ
0900
1045

DNV-GL Seminar –
Technical to Cyber

Noise and vibration in ships – still hot topic
Stian Andreassen – DNV GL, Noise and Vibration

1000
1045

Costly failures in propulsion, machinery design,
installation and operation
Johan J. Iseskär – DNV GL, Machinery and
Systems

1100
1145

Deal with threats in the digitalizing world, how
does this apply to newbuilding and operations?
Patrick Rossi – DNV GL, Cyber Security Service
Manager & Certified Ethical Hacker

Registration and updated program www.sjofart.ax
facebook.com/alandssjofart
Ålands landskapsregering –
Sjöfarten i framkant

Inledning Minister Mats Perämaa, Ålands
landskapsregering
Ramverk för den nya sjöfarten, Tuomas Routa,
Sjöfartsdirektör, Trafi, Finland
Elektrifiering inom färjetrafiken, Mats Rosin,
VD, Finferries, Finland
Framtidens sjöfart införs först kring Åland –
EfficientFlow-projektet, Håkan Heurlin,
projektledare, Sjöfartsverket, Sverige
Shipping policy in the global context, Martin
Dorsman, Secretary General, ECSA

Wärtsilä seminar –
Digital Transformation

Today’s state of shipping & new
opportunities from intelligent &
autonomous vessels, Capt.
Jörgen Strandberg

LUNCH BREAK

(at Arkipelag opposite of the venue free for registered exhibitors and delegates)

1300
1345

Alandia Marine - Autonomous vessels

Opening and welcome, Jan Limnell, Alandia
Marine
Redefining Shipping, Oskar Levander, SVP
Concept & Innovation, Rolls-Royce Marine

Ålands Sjöfart - RoPax & ferry

Exhibitor - speakers corner

1400
1445

Unmanned ships - Legal Challenges &
Developments, Henrik Ringbom, Professor at
Scandinavian Institute of Maritime Law

MAN diesel & turbo, Marioff
Corporation, Oy Lars Krogius
Safetygruppen, SSPA Sweden,
Zenitel Finland, Valmet

1500
1545

Unmanned Ships - The new ecosystem of sea
freight, Magnus Gustafsson, Adjunct Professor
and Mika Viljanen, Professor, Åbo Akademi
University

1600
1645

Maritime Cyber Risks - Where should we focus?
Lars Jensen, CEO, CyberKeel
Summary and close of seminar

LNG framtidens bränsle? Martin C. Pettersen,
Tech. Spec, Skangas
The largest passenger port in the world, Ville
Haapasaari, CEO, Port of Helsinki
Kommunikation & samarbete - sjöfart, politik
& media, Magnus Ehrenberg,
Founder&President, Ehrenberg Sørensen
Kommunikation
Rederipresentationer
Godby Shipping, Dan Mikkola, VD
Arctia, Eero Hokkanen, Kommunikationschef
Viking Line, Johanna Boijer-Svahnström, VP
Prisutdelningar
Ålands Sjöfart & Rederierna i Finland

1700

Varvsmarknaden i Kina, Torbjörn Helmfrid,
Sale & Purchase, Clarksons Platou (Swe)
Nybyggnation i Kina, Jan Hanses, VD Viking
Line

Alnab, Carus, Svenska ChrisMarine, Deltamarin, Cainby

Brunvoll, GreenOil, Insatech Parker Kittiwake, Insatech Marine,
Jets, Metizoft, Septor

Afternoon cocktail and networking in the exhibition area
(free for registered participants)

Mercy Ships Fundraising Auction in the exhibition area

From 1800 hrs - Drop-in COCKTAIL & MINGLE DINNER

Organizer:

Registration and updated program www.sjofart.ax | facebook.com/alandssjofart | instagram.com/maritimedayaland
Indigo Restaurant (for registered participants)

Organizer

In co-operation with:

In co-operation with

Den åländska sommaren är full av evenemang och framtidstro. En av höjdpunkterna i år är Baltic Shanty Festival
som för tredje gången ordnas i Mariehamn. Det bjuds på
kärva visor, glada skratt och saltstänkta minnen från tider
som flytt.

Wärtsilä Smart Eco Systems,
Head of Sales Eniram NE, Peik
Jansson
Wärtsilä Cyber Security Services,
GM Cyber Security, Jan Blomqvist

NEW! B-0 JMC 4 wall panel; only 16mm thick
NEW! A-60 BOX; wall & ceiling
A-60 lightweight bulkhead panel 50mm and 25 kg/m2
B-15 JMC 1 wall and ceiling panels
B-15 JMC 1 Inspection doors
B-15 penetrations
B-15 Extension Screens
USPH galley panels
Pullman beds; B-0/B-15 ceiling Pullman beds,
Sofa beds and fixed beds for passenger and crew cabins
Engineering

ivet ombord på de riktigt gamla
segelfartygen var tungt, smutsigt,
kallt, vått och alldeles, alldeles… underbart! I alla fall när
man i dag återanvänder de gamla sånger
som besättningen sjöng för att det hårda
arbetet skulle löpa enklare. Det handlar
om så kallade shanties som under tre
dagar (29.6–1.7) ska prägla stadsbilden
och hamnpromenaden i Mariehamn. Hit
kommer 14 grupper, musikanter och körer från mer än tio länder för att dela med
sig av sina tolkningar av de gamla visorna
och även framföra nyare alster med rötter
i sjömanstraditionen.
De flesta sångerna sjungs vid Hamnpromenaden i Västerhamn, företrädesvis
vid Nauticals terrass, ÅSS samt Pub Albin. Nytt för i år är dessutom ett uruppförande av shantymusikalen ”Här blåser
nordost” under ledning av Kjell Frisk i St
Görans kyrka, Mariehamn.
– Det har aldrig gjorts förut och ska bli
väldigt spännande, lovar Kim Hansson
som är ordförande i Baltic Shanty Festivals arbetsgrupp som dessutom består av
Marianne Häggblom, Uffe Grüssner och
Gunnar Lindeman.
Huvudmannen för hela evenemanget
är Shanty Society Pommern rf med 150
medlemmar och ordförande Jan Grönstrand:
– Med havet som fond lyssnar vi till
några av de mest framstående shantysångarna i världen i den ljumma och ljusa

sommarkvällen. Kom och vinn nya vänner från när och fjärran!

Ska sprida gott humör

Skandinavisk sjömanssång av i dag är på
många sätt ett resultat av ”shantybibeln”
Sång under segel som gavs ut 1936 av
sjökaptenen Sigurd Stjärnvall i Sverige.
Ändå är den svenska delen av shantytraditionen ganska blygsam.
– I grunden handlar det om nordatlantisk kultur som ska vara folklig och sprida
gott humör, säger Kim Hansson.
Sådant behövdes när det begav sig.
Shantyns riktiga storhetstid infann sig
under 1800-talet, fram till 1880 då ånga
i allt högre grad tog över till sjöss och
gjorde livet enklare. Till exempel Pommern är försedd med en donkeypanna
och ”moderna” vinschar som förminskade behovet av manuellt arbete.
–-Visst sjöngs det ombord ändå men
mer i underhållningssyfte, säger Kim
Hansson.
De allra äldsta shantysångerna var
också av sådan kaliber att de inte riktigt
kunde framföras i möblerade sammanhang.
– Det var ju ett tungt och eländigt
arbete och för att skapa kraft i sångerna
krävdes ibland ganska grova beskrivningar. Fast sådant ägnar vi oss inte åt
nuförtiden. Vi vill att folk trivs, tar till sig
sångernas anda och innehåll och samtidigt har skoj!
w w w. s j o fa r t . ax
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Här finns dina
nya kolleger

JOBB & KARRIÄR

Sugen på nytt jobb eller på jakt efter arbetskraft?
Kolla in Lediga jobb på www.sjofart.ax!
Ålands Sjöfart har en välbesökt hemsida www.sjofart.ax där vi publicerar
branschnyheter som vi länkar till Facebook och därmed når tusentals som
visat direkt intresse för sjöfarten. Nu finns där även en ny överrubrik:
Lediga Jobb. Där kanske du hittar dina nya framtida arbetskamrater!
Vår annonssäljare Stefan Norrgrann är ständigt på hugget och hjälper
dig rätt i kommunikationen.
Kontaktuppgifter:
stefan.norrgrann@gmail.com, +358 457 3234 445

Passa på att njut av Mariehamn och testa någon av de olika promenadstråk som löper runt
staden. Här finns alternativ för veckans alla dagar!

the best

4G-connection
SHIPPING

LOGISTICS

CHARTERING

PRIMA SHIPPING GROUP
Tolkkistentie 773, 06750 Tolkkinen, Finland
Phone: +358 19 521 1100, info@primas.fi, www.primas.fi

at sea

ative
innov ion
solut
•••
in
made
nd
finla

They also trust Promarine:

Your energy, logistics and
environmental professionals

We leave nothing
to chance

www.wega.fi

now part of Alnab Armatur
Rossing & Jansson from Sweden have been working with automation
and control valve technology for shipping and process industries
since 1971.
With our combined experience and process knowledge Alnab is a
strong partner and supplier of complete system solutions as well as
individual component.
We supply equipment adapted and designed to do the job.

Alnab Armatur AB, 433 86 Partille
Telefon: 031-44 94 50, E-post: alnab@alnab.se
www.alnab.se

>> promarine.fi

Ses snart igen!
Ålands Sjöfart berättar om människorna och företagen som skapar arbetsplatser till havs och på
land. Tidningen utkommer fyra gånger per år och
hemsidan www.sjofart.ax uppdateras när det händer branschnyheter vilket är ofta! På Facebook följs
vi av snart 6.800 vänner som delar intresset för det
som händer inom sjöfarten. Vi har plats för många
fler – välkommen in!
Publishern och skribenten Jörgen Pettersson har sedan
1980-talet följt den åländska, nordiska och internationella sjöfarten. Pettersson är också president och
sjöfartsrapportör för Baltic Sea Parliamentary Conference (www.bspc.net) där sjöfarten lever starkt.Dessutom
driver han Ålandsbloggen på www.sjofartstidningen.se.
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Hälsan central
i Mariehamn
älkommen till Mariehamn
och Sjöfartens dag den 24
maj! Här står sjöfarten stark
tack vare långa traditioner och
en ständig nyfikenhet på vad framtiden
bär med sig.
Detta illustreras inte minst av att
staden just nu inväntar besked om man
får bli ”Host Port” när jätteevenemanget
Tall Ships Race kommer till Östersjön år
2021.
Den åländska huvudstaden Mariehamn består av cirka 11.200 stadsbor och
befolkningskurvan pekar uppåt tack vare
stabil inflyttning och många arbetsplatser. Världens minsta metropol lockar nya
och spännande företag inom många olika
branscher, närheten till allt är slående och
vardagen hör till den tryggaste som finns.
Mariehamn har även satsat stort på
en aktiv fritid. Här finns en rad olika
promenadstråk och upplysta motionsspår.
För den extra aktiva motionären finns
hela fyra moderna utegym och en lång
rad spännande upplevelser. Missa för allt
i världen inte Västerhamn från halv två
tiden och framåt – alla veckans dagar.
Då kan man i realtid se den intensiva
färjtrafik som binder samman Åland med
omvärlden, det gäller för befälhavaren

Tel. +358 457 313 5640
E-post: jorgen.pettersson@aland.net
Annonssäljaren Stefan Norrgrann hjälper dig nå ut
med ditt budskap. Han har gedigen bakgrund inom
marknadsföring och kommunikation och har sedan tio år
tillbaka jobbat med reklam för kunder över hela Norden.
Inom ramen för North Media Åland erbjuder han tjänster inom digital och analog marknadsföring.
Tel. +358 457 323 4445
E-post: stefan.norrgrann@gmail.com.

Distribution och prenumeration
Ålands Sjöfart delas ut gratis till alla hushåll och företag
på Åland och når talrika rederikontor över hela Norden.
Tidningen trycks i 15.000 exemplar och skickas även till
ledamöterna i Finlands och Sveriges riksdagar. Har du
tackat nej till reklam får du tyvärr inte denna tidning i
din postlåda på Åland.

på bryggan att ha tungan rätt i mun när
de stora fartygen ska ta i land i stort sett
samtidigt.
Bland nyheterna som glatt stadsborna
på senare tid finns den 5,4 km långa Hälsopromenaden som löper runt den södra
delen av Mariehamn och bland annat
passerar oasen Tullarns äng, en inhägnad
rastgård för våra fyrbenta vänner och
mycket mer. Det finns gott om bänkar att
vila på om promenadtakten blir för hög!
Hör du till dem som gärna kombinerar
motion med lite tävling kommer boulebanan invid svenska generalkonsulatet väl
till pass. Här finns nästan alltid likasinnade att mäta krafterna med.
När dagen går mot kväll finns det en
lång rad olika restauranger och pubar och
nöjen att ta del av. För att nå balans i tillvaron ska livet som bekant bestå av såväl
fysisk som andlig spis och i Mariehamn
finns något för alla, dygnet runt, alla årets
dagar!
På den informativa hemsidan www.
mariehamn.ax finns många fler tips på
aktiviteter och evenemang som gör ditt
stadsbesök minnesvärt på väldigt många
olika vis!
Jörgen Pettersson

Prenumeration: 59 euro inklusive allt (4 nummer).

Produktionsplan 2018
Nr 3: Distribution 2–4.10.2018
Nr 4: Distribution 11–13.12.2018
Tryck: Ektab, Eskilstuna
Layout: Strax Kommunikation

Ålands Sjöfart rf
Varumärket Ålands Sjöfart ägs av
Förbundet för Ålands Sjöfart rf som
sedan år 1939 arbetat med att tillvarata
och bevaka den åländska sjöfarten och
sjöfolkets intressen.
facebook.com/alandssjofart
twitter.com/alandssjofart
instagram.com/alandssjofart
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