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Hommage till dem  
som ser längre än andra

 Sjöfartsrådet Gunnar Eklund har gått 
bort. Han gjorde sin samhällstjänst, och 
mycket mer därtill. Det är ingen överdrift 
att säga att hela Åland kan tacka honom för 
det välstånd landskapet har i dag. Han var 
en entreprenör av den gamla skolan. En 
som inte väntar på att bidragen från någon 
samhällsfond ska beviljas innan det första 
spadtaget tas – eller i detta fall det första 
fartyget införskaffas. Han vågade ta risker 
för att förverkliga en vision. Och han  
vågade ta risken att gå i konkurs. Han var 
en av dem som såg längre än andra.  
Var finns Gunnar Eklund av i dag?

För 50 år sedan, när Gunnar Eklund 
satsade i det första fartyget, var entrepre-
nörsklimatet och förutsättningarna an-
norlunda. Inte enbart inom shipping utan 
inom hela näringslivet. Entreprenörer 
var väl ansedda i samhället, gemene man 
talade om dem med beundran. Eldsjälarna 
hade en vilja och en drivkraft som spred 
sig till sina anställda. Entusiasmen var 
påtaglig. Det fanns inga hängslen och 
svångremmar utan man intecknade sina 
hem och visste innerst inne att går det 
riktigt illa tar kreditgivaren över. Men det 
var värt den oron. Var finns den entrepre-
nör som tänker så i dag?

Det finns självklart entreprenörer även 
i dag, men det behövs ännu fler. Och hur 
behandlar vi entreprenörer som trotsar 
det allmänna klimatet, som vågar tänka 
nytt och ta steget ut i ovisshet? Hurrar 
vi dem? Uttrycker vi oss överlag posi-
tivt, eller tycker vi enligt jantelagen, att 
de egentligen har tagit sig vatten över 
huvudet? Inställningen till dagens entre-
prenörer är tyvärr alldeles för ogin, och 
vi skakar hellre lätt överlägset på huvudet 
än nickar bejakande och applåderar deras 
framsteg.

Helt krasst. Vi har det för bra. Vi ser 
gärna att någon annan tar riskerna.  Själva 
vill vi inte riktigt satsa all den tid och 
energi som krävs och dessutom pantsätta 

vårt dagliga bröd för att starta ett tillväxt-
företag. Speciellt inom en så kapitalkrä-
vande näring som sjöfart. Det kan ju bli 
lite jobbigt. På dessa 50 år som gått sedan 
Viking Line grundades har några, men 
definitivt alltför få rederier skapats. De 
som har trotsat den allmänt entreprenörs-
fientliga attityden förtjänar all beundran.

Kan trenden vändas, eller ska vi alla 
arbeta inom den offentliga förvaltningen? 
Vad behövs för att entreprenörer ska ta ut 
svängarna igen inom sjöfarten och andra 
näringar? Kanske det är dags att åter-
uppliva partsrederierna, vilket var en väl 
fungerande struktur där både kunskaps-
kapital och ekonomiska insatser värde-
rades med gemensam framgång i sikte? 
Utan de tidigare andelsprojekten hade vi 
inte haft den rederistruktur som trots allt 
finns kvar inom den maritima näringen 
på Åland och i Finland.

Och nu har vi, som bekant, kris. Låg-
konjunkturen ger sig till känna rejält och 
sjöfarten är självklart drabbad likt andra 
branscher. Viking Line har genomgått 
många lågkonjunkturer och kriser. Men 
de har alltid kommit starkare ur orosti-
derna. Där andra har sett problem har de 
identifierat möjligheter. Där andra har 
gett upp har de förhandlat sig till bättre 
avtal och fördelaktigare kontrakt. Så ska-
par en sann entreprenör ett framgångsrikt 
företag. De ser alltid möjligheterna.

Sommarnumret av Ålands Sjöfart & 
Handel ägnas Viking Line. Vi gratulerar 
den vitala 50-åringen och hoppas att Vi-
king Lines framgångssaga skall inspirera 
andra entreprenörer att göra samma resa 
som Gunnar Eklund gjorde. Kanske vi 
till och med får se en nyinrättad fond för 
unga sjöfartsentreprenörer i sjöfartsrådets 
namn? 

Och därmed önskar vi alla våra läsare en 
riktigt bra sommar! ■

Erica Norman
Chefredaktör

ledare
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Ett halvsekel  
på vikingaleden

Bilfärjetrafiken över Ålands hav har uppnått mogen ålder.  
Den 1 juni var det 50 år sedan den första bilfärjan Viking inledde 

reguljär trafik mellan sydvästra Finland, Åland och Sverige.

 Initiativet till den första bilfärjelinjen 
mellan fastlandet Finland, Åland och 
Sverige togs av sjökapten Gunnar Eklund, 
som endast en vecka före halvsekeljubileet 
gick ur tiden i en ålder av 92 år. År 1959 
var färjetrafiken på frammarsch i hela 
Europa och tiden hade blivit mogen för 
att även länka samman landsvägsnäten i 
Finland och Sverige. På Åland var man 
definitivt redo för detta stora steg, efter-
som ålänningarna redan länge hade varit 
i behov av bättre fartygsförbindelser både 
österut och västerut. Även om tanken på 
att etablera bilfärjetrafik hade varit på 
tapeten under flera år blev det Gunnar 
Eklund som med sin entusiasm, energi 
och envishet fick till stånd något konkret.

I själva verket skulle de samseglande 
rederierna FÅA, Bore och Svea ha haft 
alla chanser att göra pionjärinsatsen – de 
hade trots allt sedan början av seklet varit 
helt dominerande inom passagerartrafiken 

mellan Åbo och Stockholm via Åland. De 
samseglande grundade redan 1957 Silja-
rederiet i Åbo för att idka bilfärjetrafik 
mellan Finland och Sverige, men någon 
bilfärja anskaffades inte. Ledningen för de 
tre rederierna hade olika syn på bilfärje-
trafikens framtid. I stället för att satsa på 
en riktig färja beslöt de att Siljarederiet 
skulle inleda sin passagerartrafik med en 
passagerarångare som köptes av Svea-
bolaget.

Började med skambud
Det fanns ett uppdämt behov av färjetra-
fik när det åländska Rederiaktiebolaget 
Vikinglinjen satte sin passagerar- och 
bilfärja Viking i trafik mellan Galtby i 
skärgårdskommunen Korpo och Gräddö 
i Roslagen via Mariehamn. Hon inledde 
reguljär trafik den 1 juni 1959, men redan 
dagen innan gjordes en jungfruresa för 
inbjudna gäster.

av Pär-Henrik Sjöström

Viking XPRS  
på ingående till  

Helsingfors.
Foto: Pär-Henrik Sjöström



6  | |  ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL  ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL   | |  7

vet levererade henne istället till Finnlines 
som Hansa Express för att därefter försät-
tas i konkurs.

Året-runt-trafik
Inom Vikinglinjen fanns intresse av att 
även syssla med mer traditionell sjöfart 
inom tank- och torrlastsektorn. År 1963 
beslöt Gunnar Eklund att gå sin egen väg 
eftersom han motsatte sig Vikinglinjens 
satsningar utanför färjetrafiken. Eklund 
grundade istället rederiet Ålandsfärjan 
Ab, som köpte den engelska kanalfärjan 
Brittany. Hon inledde trafik som Ålands-
färjan mellan Mariehamn och Gräddö 
sommaren 1963. Majoritetsägare i det nya 
rederiet blev den åländska redarfamiljen 
Lundqvist, men bland aktieägarna fanns 
också många som varit med och satsat 
pengar i Vikinglinjen.

Rederi AB Slite ersatte sommaren 
1964 sina vid det här laget två ombyggda 
paragraffartyg med nybygget Apollo från 
Sölvesborgs Varv. På hösten inledde Slite 
samtrafik med Vikinglinjen. Apollo var 
isförstärkt och kunde gå i trafik året runt, 
varvid kontinuerlig trafik kunde upprätt-
hållas. Viking kunde nämligen inte gå i is 
och lades alltid upp inför vintern.

Även om Ålandsfärjan, Rederi AB Slite 
och Vikinglinjen klarade sig rätt bra, var 
Siljarederiet den dominerande spelaren på 
marknaden. De tre rederierna beslöt 1966 
att samarbeta för att möta den allt hårdare 
konkurrensen från Silja. De grundade 
ett nytt bolag som tog hand om trafikens 
marknadsföring, bokning, försäljning 
samt operativa frågor. Tidtabeller och 
biljettpriser harmoniserades, men farty-
gen ägdes och sköttes av sina respektive 
moderrederier.

Det nya bolagets namn blev Vikinglin-
jen och samtidigt bytte det ursprungliga 
rederiet Vikinglinjen namn till Rederi-
aktiebolaget Solstad. Kort därefter blev 
Solstad ett helägt dotterbolag till Rederi-
aktiebolaget Sally och fusionerades slutli-
gen i Sally från och med 1978.

Vikinglinjen antog en gemensam profil 
med samma röda färg på sina fartyg och 
ett nytt emblem som målades på skorste-
nen. Den röda färgen hade ursprungligen 
använts av Rederi AB Slite på färjan 
Apollo. På sidan målades även marknads-
namnet Viking Line.

Kraftig utveckling
Vikinglinjens första nya fartyg blev  
Kapella, som Ålandsfärjan beställde från 
Jugoslavien våren 1967. Hon blev sam- 
tidigt den första moderna färjan i Viking-
linjens flotta, där en del av passagerarna 
kunde erbjudas hyttplats. Ålandsfärjan 
beslöt i slutet av 1968 att byta namn till 
SF Line Ab i och med expansionen av 
verksamheten. ”SF” stod för Sverige–
Finland och återspeglade bättre den nya 
trafiken på helsträckan Finland–Sverige 
via Åland.

Under 1960-talet hade färjetrafiken 
utvecklats kraftigt. Hamnarna blev 
större med fartygen och trafikens frek-
vens ökade. På finska sidan hade Galtby 
i Korpo bytts ut mot Lillmälö i Pargas 
och på svenska sidan hade alla tre rederier 
flyttat sin trafik till Kapellskär. Följande 
steg blev att byta hamn på finska sidan till 
Nådendal, som ligger nära Åbo. Trafiken 
på Nådendal inleddes hösten 1968, vilket 
hade en starkt positiv inverkan på trafik-
utvecklingen.

Den turbindrivna färjan ägdes och ope-
rerades av det nybildade Rederiaktiebola-
get Vikinglinjen. Bolaget grundades av de 
åländska sjökaptenerna Gunnar Eklund 
och Henning Rundberg med stöd från 
flera privatpersoner och redare som kom 
med som delägare. En av dem som satsade 
pengar i Vikinglinjen var storredaren 
Algot Johansson.

Gunnar Eklund hade personligen 
besiktigat färjan Viking i England, som 
sedan mitten av 1920-talet gått i trafik på 
Engelska kanalen under namnet Dinard. 
Vårvintern 1959 låg hon upplagd i Dover i 
väntan på en köpare, men färjan var redan 
då gammalmodig och försäljningen drog 
ut på tiden. Gunnar Eklund såg sin chans 
och slog till. Han erbjöd för Vikinglinjens 
räkning 30.000 brittiska pund för farty-
get, vilket nästan kan betraktas som ett 
skambud med tanke på att säljarens pris-
indikation var 90.000 pund. Säljaren insåg 
dock snabbt att man aldrig skulle erhålla 
något bättre pris för den gamla damen. 
Redan dagen efter att Eklund återvänt 
hem till Mariehamn kom ett telegram, där 
mäklaren meddelade att Eklunds bud hade 
godkänts.

Succé från start
Bara några dagar efter Vikings premiärtur 
inledde svenska Rederi AB Slite under led-
ning av Carl Bertil Myrsten trafik mellan 
Mariehamn och Simpnäs i norra Roslagen. 
För ändamålet hade Myrsten låtit bygga 
om paragraffartyget Slite till bilfärja. Där 
Viking var en riktig bilfärja med akterport 
och bildäck var Slite inte lika rationell till 
sin lasthantering. Bilarna kördes ombord 
över relingen längs en ramp och trans-
porterades på däck. För passagerarna hade 
man inrett utrymmen i lastrummet.

Den första säsongen blev framgångsrik 
både för Vikinglinjen och för Rederi AB 
Slite. Så småningom började även allt fler 
konkurrenter visa intresse för bilfärjetra-
fik. Siljarederiet slog på stort och beställde 
två nybyggen 1959 efter att först ha för-
sökt köpa upp konkurrentens verksamhet.

Även Vikinglinjen hade planer på ny-
byggnation. Rederiet tecknade kontrakt 
med ett tyskt varv i slutet av 1960, men 
varvets krav på tilläggsfinansiering under 
projektets gång ledde till att Vikinglinjen 
förlorade sitt fartyg i början av 1962. Var-

Amorella och Isabella i Mariehamn. 

Viking i Galtby, Korpo,  
sommaren 1959.

Foto: Viking Lines bildarkiv

Viking- 
linjen antog 
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och ett nytt 
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som må-
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skorstenen.

Även beslutet att samarbeta innebar ett 
lyft för trafiken. 1970-talet inleddes med 
ett ambitiöst nybyggnadsprogram, där de 
tre moderrederierna beställde av sam-
manlagt åtta nya färjor mellan åren 1970 
och 1974. Genom förmånlig prissättning, 
kundinriktad service och nya fartyg gick 
Vikinglinjen förbi Siljarederiet, som 
hade bytt namn till Silja Line, och blev 
marknadsledare i trafiken mellan Finland, 
Åland och Sverige.

Linjenätet utbyggdes snabbt och 1973 
öppnade Vikinglinjen en ny linje mellan 
Åbo och Stockholm via Mariehamn. Ett 
år senare inleddes trafik mellan Helsing-
fors och Stockholm. Trafiken på kryss-
ningslinjen Stockholm–Mariehamn kom 
med i bilden 1975.

Nya storfärjor byggdes
Efter en temporär trafiksvacka i dyning-
arna efter oljekrisen 1974 beställdes en ny 
generation storfärjor i slutet av 1970-talet. 
Med nya och stora fartyg kom 1980-talet 
att bli en era av enorm expansion. Under 

Foto: Viking Lines bildarkiv
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1980-talet beställdes fler fartyg, som blev 
allt större och fick kryssningsfartygsstan-
dard. Samtliga passagerare kunde erbjudas 
hyttplats och utbudet av restauranger och 
publika utrymmen breddades. Samtidigt 
ökade antalet resenärer som aldrig förr. 
En övervägande del av passagerarna var 
kryssningsresenärer.

Trots tillväxten stötte en del av rederi-
erna på motgångar. I början av 1980- 
talet började Sally känna av ekonomiska 
svårigheter på grund av överinvesteringar 
i bland annat kryssningstrafik i Karibiska 
havet och färjetrafik på Engelska kanalen. 
Problemen hopade sig och Sally fick nya 
ägare för att slutligen lämna Vikinglinjen 
1987. Samtidigt ändrades marknadsfö-
ringsbolagets namn till Viking Line.

Varvet Wärtsilä Marinindustris kon-
kurs hösten 1989 ledde till stora problem 
för Rederi AB Slite som hade ett fartyg 
i order. Färjan blev avsevärt dyrare och 
levererades försenad. I kombination med 
den ekonomiska recessionen i början 
1990-talet och beställningen av den ultra-
stora färjan Europa från Meyer Werft 
ledde detta slutligen till Rederi AB Slites 
konkurs våren 1993.

SF Line blev ensam ägare till Viking 
Line och ändrade sitt bolagsnamn till  
Viking Line år 1995. Marknadsförings-
bolaget bytte samtidigt namn till Viking 

Boka hos Ålandsresor Resebyrå, Torggatan 2 
Telefon 28 040, 28 300 l www.eckerolinjen.ax

Sommarkryssa 
Kryssa med Eckerö Linjen i sommar – en  

trevlig tur som bjuder på avkoppling för hela  
familjen. Njut av god mat och shoppa till glada  

sjöpriser. Missa inte vår fartfyllda sommarshow  
söndagar till onsdagar under tiden 22 juni– 

12 augusti! Varmt välkommen ombord!

* 1/7–16/8: 8,90 €/person

Sommarshow!

SCAVANGE AIRCOOLERS and HEAT EXCHANGERS
for all major makes of diesel engines.

Åkerivägen 8, S-152 42 SÖDERTÄLJE, Sverige
Tel: 08-550 858 80, -550 858 81 | Fax: 08-550 809 71

E-mail: scancool.sales@swipnet.se

Line Marketing, och fusionerades slutli-
gen med moderbolaget 2005.

Brist på tonnage
Motgångarna i slutet av 1980-talet och 
början av 1990-talet kompenserades 
åtminstone delvis av nya marknader. 
Sovjetunionens fall skapade möjlighet att 
etablera färjetrafik över Finska viken och 
Viking Line inledde 1995 trafik mellan 
Helsingfors och Tallinn. Innan dess hade 
Viking Line i flera år opererat kryss-
ningstrafik från Helsingfors till Tallinn 
redd utan möjlighet för passagerarna att 
stiga i land. Viking Line hade också under 
tre sommarsäsonger opererat trafik med 
mindre snabbgående katamaraner mellan 
Helsingfors och Tallinn.

Efter Rederi AB Slites konkurs led  
Viking Line av brist på tonnage under 
flera år. Trafiken på Nådendal måste  
läggas ned och kryssningstrafiken mellan 
Stockholm och Mariehamn likaså. Läget 
förbättrades med köpet av färjan Gab-
riella 1997. Efter diverse omplaceringar 
av tonnage kunde Viking Line återuppta 
kryssningstrafiken mellan Stockholm och 
Mariehamn.

I fjol introducerade Viking Line sitt 
första nybygge på 18 år. Viking XPRS, 
som sattes i trafik mellan Helsingfors och 
Tallinn, har blivit mycket framgångsrikt 
på linjen. I slutet av detta år kommer  
Viking Line att ta leverans av en ny färja 
för trafiken mellan Mariehamn och  
Kapellskär.

Nya förändringar
Viking Line står även inför förändringar 
inom ledningen. Nils-Erik Eklund tog 
över som verkställande direktör efter  
fadern Gunnar 1990 och kommer att 
lämna över sin post till Mikael Backman 
efter bolagsstämman 2010. När Nils-Erik 
Eklund lämnar direktörsposten har han 
lett företaget i tjugo år. Verksamheten 
lämnar han emellertid inte helt, eftersom 
han kommer att inrikta sig på utvecklings-
projekt för förnyelsebara energikällor. ■

Nyligen levererade Kapella i 
Lillmälö, Pargas 1967.
Foto: Viking Lines bildarkiv

Kapellskär i början av 1970-talet.
Foto: Viking Lines bildarkiv

Gabriella.
Foto: Viking Lines bildarkiv
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Bolaget som skapade det 

moderna Åland
Den moderna färjetrafiken fyller 50 år i år. Tack vare den har 

det åländska samhället genomgått en våldsam utveckling. 
Faktum är att denna 50-åring nog haft en långt större  

betydelse för det åländska samhället än de flesta ens kan ana.

 Givet sitt strategiska läge mellan två 
befolkningskoncentrationer var det till viss 
del självklart att en regelbunden färjetrafik 
skulle uppstå mellan Åland, Sverige och 
Finland. Att det var just för 50 år sedan 
en sådan började växa fram beror på flera 
olika saker.

– Många tror att det var taxfreen som 
låg bakom passagerartrafikens framväxt, 
men det stämmer inte riktigt. Vid denna 
tidpunkt förändrades hela arbetsrätten i 
Sverige och Finland. Förutom att folk bör-
jade få det allt bättre ställt och skaffade bil 
fick de nu även långa semestrar. Speciellt 
med tanke på att så många finländare hade 
flyttat till Sverige uppstod en stor efterfrå-
gan på sjötransporter mellan Sverige och 
Finland, säger Bjarne Lindström. Han är 
direktör för Ålands statistik- och utred-
ningsbyrå (Åsub) och har gedigen kunskap 
om samhällsekonomin, på Åland och i 
Sverige och Finland.

Huvudkontorseffekter
När man i dag, 50 år senare, ska samman-
fatta hur stor betydelse passagerartrafikens 
utveckling haft för det åländska samhället 
blir listan på positiva effekter lång. Fak-
tum är att vi antagligen inte skulle känna 
igen Åland om trafiken aldrig uppstått 
och om Viking Line, i dag Ålands största 
bolag, aldrig bildats. 

De positiva effekter som uppstår när ett 
stort företag verkar och har sitt huvudkon-
tor på en liten ort är uppenbara. År efter 
år har Viking Line genererat vinst till sina 
ägare. Vinsten har återinvesterats i det 
åländska samhället samt försett tusentals 
ålänningar med arbete, både i land och till 
sjöss.

Även de så kallade länkeffekterna har 
varit av oerhörd vikt. I dag är det till stor 
del den moderna servicesektorn som gene-
rerar ekonomisk tillväxt på Åland. Denna 
servicesektor skulle knappast ha funnits 
om det inte hade varit för Viking Line.

Enligt Bjarne Lindström spelar det stor 
roll att det faktiskt var ett åländskt bolag 
som kom att dominera denna trafik.

– Om vi tar bort Viking Line från Åland 
ramlar nästan en tredjedel av den åländska 
ekonomin bort direkt. Viking Line gene-
rerar inte bara arbetsplatser till sjöss och 
på land utan har även haft stora spinoff- 
effekter. En stor del av dess ekonomi 

flödar till exempel genom det åländska 
banksystemet, säger Bjarne Lindström. 

Strukturell betydelse
I just detta avseende är Viking Line lika 
viktigt för Åland som Nokia är för Fin-
land. Kanske ännu viktigare. Det som är 
riktigt fascinerande är att denna effekt – 
med löner till anställda, vinst till ägare,  
efterfrågan på bank- och försäkringstjäns-
ter – bleknar i jämförelse med den bety-
delse den produkt Viking Line producerar 
haft för Åland. Nämligen: säkra, billiga 
och regelbundna transporter mellan 
Åland, Finland och Sverige. 

– Den färjetrafik Viking Line bedriver 
är dubbelt viktig. Dels är den, likt Nokia 
är för Finland, viktig genom sin stora 
tyngd. Den ger upphov till mängder av 
arbetsplatser, kringeffekter och så vi-
dare. Förutom detta har den en otrolig 
strukturell betydelse genom den trans-
portinfrastruktur den utgör, säger Bjarne 
Lindström.

För att verkligen förstå hur viktiga dessa 
transporter är måste man försöka tänka 
bort dem. Man måste föreställa sig ett 
Åland där Viking Line aldrig uppstått och 
där trafiken mellan Åland, Finland och 
Sverige sköts till exempel av en landskaps-
färja som går sällan, oregelbundet och 
långsamt. Hur skulle Åland egentligen ha 
sett ut då?

– Det är bara att titta på Gotland så har 
du svaret. Gotland ligger längst nere i alla 
tabeller när det gäller inkomst och arbets-
löshet. Ön är bland Sveriges tio sämsta 
kommuner ekonomiskt sett. Utan passa-
gerartrafiken och Viking Line hade Åland 
varit en traditionell, typisk ö som hankar 
sig fram med bidrag och turism. 

– Den industri vi har i dag på Åland 
hade haft små förutsättningar att existera  
– den skulle ha varit ytterst marginell. 
Hela den avancerade servicesektorn hade 
även varit borta. Vi hade sannolikt haft 
endast en bank på Åland, och det hade inte 
varit Ålandsbanken utan Nordea i form av 
ett lokalkontor. Vi hade även haft mindre 
befolkning, vilket hade inneburit mindre 
efterfrågan och en tunnare servicesektor. 
Däremot hade vi haft mer jordbruk och en 
större offentlig sektor, säger Bjarne Lind-
ström. Richard Palmer, utredare på Åsub, 
är av exakt samma åsikt.

av Fredrik Gustafsson

Det största bidraget till det åländska samhället som Viking Line står för är billiga, säkra och regelbundna transporter.
Foto: Jacob Saurén

FAKTA
Viking Line 

•	 Fraktade	passagerare 
 sedan 1959:  
 162 milj. personer.

•	 Sammanlagd	dividend 
 de senaste tio åren:  
 118 milj. euro.

•	 Årligt	inköp	av	varor 
 och tjänster från Åland: 
 27 milj. euro.

•	 Anställda	bosatta	på 
 Åland:  
 661 personer. 

Om vi tar 
bort Viking 

Line från 
Åland ram-
lar nästan 
en tredje-

del av den 
åländska 

ekonomin 
bort direkt.
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– Sjöfarten är helt avgörande för det 
moderna Åland. Utan passagerartrafiken 
skulle inte Åland haft något underlag för 
ekonomisk tillväxt. Det moderna Åland, 
som vi känner det i dag, skulle nog inte 
ens ha existerat.

Sjöfarten viktigast
Det är svårt att föreställa sig vilken annan 
väg Åland kunde ha gått om sjöfarten, och 
i synnerhet passagerartrafiken, aldrig hade 
uppstått. Speciellt bra förutsättningar 
för jordbruk finns det inte på Åland. De 
många klipporna gjorde att jordbruket 
aldrig riktigt var något alternativ, vilket i 
sin tur är en förklaring till varför ålän-
ningarna vände sig till sjöfarten i stället.

Bjarne Lindström tror, även om det 
kan låta lite paradoxalt, att Åland skulle 
ha haft fler turister om inte Viking Line 
och den passagerartrafik vi har i dag hade 
uppstått. Men detta skulle inte ha varit en 
speciellt bra väg att gå.

– Gotland lyfts ofta fram som ett exem-
pel på en lyckad turismsatsning i åländska 
medier och pekas ut som något vi borde 
vara avundsjuka på. Men turismen är  
ingen framtidsbransch. Titta på om-
världen: turism är något man tar till när 
man inget annat kan. Det är en instabil, 
säsongsbetonad näring med litet föräd-
lingsvärde. Jämför med sjöfarten och de 
branscher den gett upphov till: högavlö-
nade, säkra jobb året runt.

Åländska leverantörer
En av de mest märkbara effekterna Vi-
king Line har på den åländska ekonomin 
är rederiets stora efterfrågan på produkter 
och tjänster och de arbetsplatser denna 
efterfrågan skapar. En rad olika branscher 
på Åland har Viking Line som en av sina 
viktigaste kunder.

I fjol spenderade Viking Line 132 mil-
joner euro på olika varor och tjänster. En 
mycket stor del av dessa pengar hamnar 
utanför Åland. Det byggs inga fartyg på 
Åland och de cirka 120.000 kubikmeter 
bränsle man förbrukar varje år köps in 
utifrån. Men tack vare att den totala efter-
frågan är så stor är efterfrågan på lokala 
produkter och tjänster trots detta oerhört 
viktig. Enligt Viking Line själva köper 
man varor och tjänster från åländska 
leverantörer för cirka 27 miljoner euro 
varje år.  

För sju år sedan publicerade Åsub en 
studie om det åländska rederiklustret där 
man bland annat fokuserade på rederi-
ernas underleverantörer. Speciellt när 
det gäller daglig bankservice, försäkring 
och upphandling av juridiska tjänster 
är Viking Line och de andra rederierna 
mycket hemmaorienterade. Ålandsban-
ken dominerar helt när det gäller daglig 
bankservice och försäkringstjänster köps 
nästan uteslutande från Alandia-Bolagen. 

I och med att Viking Lines inköp av 
taxfreeprodukter är så stort är det endast 
ett fåtal leverantörer som har kapacitet att 
svara upp mot leveransbehoven. Wiklöf-
ägda ME-Group är en av dessa aktörer, 
och de förser både Viking Line och andra 
rederier  med taxfreeprodukter. 

I mångt och mycket kan delar av 
Viking Lines verksamhet jämföras med 
hotellverksamhet. Färjorna efterfrågar 
till stor del samma varor och tjänster som 
större hotell. Bland annat ska lakan och 
arbetskläder tvättas, och för Tvättservice  
Åland Ab är Viking Line en oerhört 
viktigt kund. 

Till allt detta kommer efterfrågan på 
IT samt media- och marknadsförings-
produktion av olika slag. Här används till  
exempel den åländska reklambyrån Ma-
ridea flitigt. Listan på underleverantörer 
kan göras nästan hur lång som helst. ■

Mr. Viking  
i Finland

text & foto: Erica Norman

Drygt 20 år gammal, finsktalande i ett svenskspråkigt  
företag och dessutom med mycket begränsad erfarenhet från  

arbetslivet. Risto Peltola tog ett djupt andetag när han  
första gången gick in i Viking Lines styrelserum och presenterade 

– statistik. Ett framgångrikt koncept, visade det sig.

Enligt Bjarne Lindström  
är sjöfarten den absolut 

viktigaste orsaken  till att 
Åland har ett så högt  

välstånd.
Foto: Sebba Södergårdh

Ålandsbanken är ett av de framgångsrika bolag som inte skulle ha  existerat 
utan Viking Line och de andra rederierna.

Foto: Sebba Södergårdh

 Nu har det gått nästan 40 år sedan den i dag legend-
ariske marknadsföraren av Viking Line i fasta Finland, 
Risto Peltola började sin karriär inom rederiet. Inte utan 
orsak kallas han Mr. Viking i Finland. Men han är själv 
mycket blygsam när det gäller sin egen roll i uppbygg-
andet av Viking Lines finska bas och varumärke.

– Jag hade tur som hamnade i ett företag med långsik-
tiga ägare, där de lyssnade på mig som marknadsförare. 
Som 20-åring hade jag ingen pondus, så då måste jag 
skaffa information som kompenserade det. Och i början 
hade vi minimala ekonomiska resurser att arbeta med, 
så det gällde att hamna rätt när det gällde marknads-
föringen. Och där kom undersökningar in som en viktig 

del, berättar Risto Peltola med ett leende. 
Undersökningar är än i dag en viktig del i Viking 

Lines framgång i Finland – kanske allt viktigare i takt 
med att konkurrenterna vässar sina metoder. Varje år 
genomför företaget minst 100.000 kundintervjuer och 
150 olika kund-, konkurrent- och marknadsundersök-
ningar. Allt detta material hamnar på Risto Peltolas 
arbetsbord, som analyserar resultaten och omsätter det i 
strategi och taktik samt därefter praktisk handling.

– Vi har gjort konkurrentanalyser sedan 1973, och 
har idag unik information om den finska och baltiska 
färjetrafiken och kundernas sätt att tänka. Vi kan se hur 
olika händelser har påverkat marknaden. Min uppgift är 

Risto Peltola, marknads-
direktör på Viking Line i 
Finland sedan nästan 40 år. 
Viking Lines kontor i Helsing-
fors ligger bekvämt vid Skat-
udden, med perfekt utsikt 
över de rödmålade färjorna.
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att skaffa verktygen för att sedan förmedla 
kunskap om de finska målgrupperna och 
konkurrenterna till företagets ledning och 
ägare, säger Risto Peltola.

Världsunikt
Konkurrenssituationen i Finska viken och 
på Östersjön är världsunik i det avseende, 
att det har varit två dominerande aktörer 
under 40 år, Silja och Viking. Att följa 
sin konkurrents agerande har därför varit 
relativt enkelt, tillika att lära av varandras 
misstag och framgångar. Den stora skill-
naden mellan Silja, som ledde till att det 
estländska Tallink slutligen köpte ärke-
rivalen, och Viking förklarar Risto Peltola 
berodde på ägarstrukturen hos bolagen.

– Silja hade svaga och otydliga ägare, 
medan Viking alltid har haft starka och 
målmedvetna ägare, som ifrågasätter och 
kräver kalkyler för att fatta beslut. Det 
lönar sig i längden, säger han bestämt.

Risto Peltola poängterar också att 
ägarna alltid har varit aktiva, kreativa och  
fördomsfria vilket han tror beror på före-
tagets historia.

– Det är ett åländskt företag med rötter 
i både Sverige och Finland. Vi har basen 
i tre starka kulturer där vi har plockat de 
bästa bitarna ur vardera kulturen. Viking 
Line är därför resultatorienterat, kund-
orienterat, marknadsorienterat – och 
framtidsorienterat, vilket är ganska unikt, 
säger Risto Peltola.

Men företaget är ändå väldigt åländskt 
präglat, där nyckelorden är resultat, före-
tagsamhet och sparsamhet.

– Det finns nog mycket ålänning i mig 
också, för även jag vill se resultat, säger 
Risto med ett skratt.

Grundarna, Gunnar Eklund och Carl 
Bertil Myrsten, är fortfarande förebil-
der för Vikings anställda. De var alltid 
trovärdiga och konsekventa, vilket har 
uppskattats. De brydde sig både om kun-
den och personalen, och menade att det 
alltid måste finnas en bra balans mellan 
kund-personal-ägare. Ett tänkande som 
fortfarande genomsyrar företaget.

– När jag anställdes fick jag titeln ”sales 
promotor”, vilket kändes mycket fint. 
Men den titeln var också ett uttryck för 
attityden mot personalen, att man lyftes 
upp till en viktig person och behandlades 
med respekt, menar Risto.

Finskt företag
Om man frågar en ålänning om Viking 
Line är ett åländskt företag blir svaret, ja 
självklart. Frågar man en person som bor i 
fasta Finland om Viking Line är ett finskt 
företag, så blir svaret likaledes, kyllä. Och 
samma svar, fast på svenska, får man om 
man frågar en svensk om Viking Line 
är ett svenskt företag. Att anpassa sig till 
den nationella marknaden och skapa en 
igenkänning i företaget är en av Viking 
Lines styrkor.

– I slutet på 70-talet var finnarna gan-
ska irriterade och intoleranta till svensk-
språkighet. Viking valde därför att bli 
finska på den finskspråkiga marknaden, 
och svenska på den svenska marknaden. 
I Finland hittade vi till exempel de finska 
artisterna som var populära i Finland och 
vi identifierade tangon som något typiskt 
finskt, som vi kunde erbjuda kunderna 
ombord, berättar Risto Peltola.

På 80-talet skapades därför den neu-
trala marknadsföringsloggan ”NG LI” 
som fungerade på båda sidor om Åland 
och idag också på den baltiska mark-
naden. Det här gjorde att man kunde 
renodla reklamen i Finland. I korthet 
kan man säga att man har identifierat den 
minsta gemensamma nämnaren som bas 
för sin image utåt i de nordiska länderna.

Marknadsföringens roll är att samla 
kundernas åsikter och föra fram dessa till 
hela organisationen. Kundernas åsikter 
måste alltid finnas med när man fattar 
beslut.

– Vi är hela tiden medvetna om hur 
Finland och finnarna tänker. I Marie-

hamn kan de ibland säga att jag är besvär-
lig, men jag vet hur den finska marknaden 
agerar, och det har de respekt för på 
Åland, berättar han.

Under Sovjetunionens tid var Finland 
bokstavligt talat allergiska för allt rött, 
men Viking Line valde att provocera ännu 
mer med det röda, och skickade ut en 
broschyr till 1,8 miljoner finska hushåll, 
där rubriken löd; Näetkö punaista? Ser 
du rött? De finska resenärerna fick upp 
ögonen för det kaxiga företaget – och tog 
det till sitt hjärta.

Nya möjligheter
Men företagets utveckling i Finland har 
inte bara varit ett hav av röda rosor. Även 
utmaningarna har avlöst varandra. Den för-
sta var oljekrisen på 1970-talet. Sedan kom 
den finska lågkonjunkturen, Slitekonkur-
sen och reseskatten 1992, följt av Estonias 
förlisning 1994 och därefter kronkursens 
ras. Men Viking blev aldrig paralyserade 
utan kämpade vidare. Risto Peltola är nu 
med om den fjärde lågkonjunkturen under 
sin tid på Viking Line, och han ser bara 
möjligheter i det krisscenario som pågår.

– Krisperioder är den bästa tiden att 
ändra kurs och att hitta nya möjligheter.  
Lågkonjunkturer hör till cykeln vart 
tioende år, och det gallrar bort de sämsta 
konkurrenterna, medan vi själva använder 
lågkonjunkturen för utveckling, säger Risto 
Peltola självsäkert.

Norra Esplanadgatan 3
22100 Mariehamn

Välkommen!

Tel. 018-14 130
Fax 018-17 130

E-mail: 
parkhotel@vikingline.fi 

www.vikingline.se/
parkalandiahotel

Det finns 
nog mycket 

ålänning i 
mej också, 

för även jag 
vill se resul-

tat, säger 
Risto med 
ett skratt.

I en lågkonjunktur är personalen mot-
taglig för förändringar och samarbets-
partners blir mer villiga att förhandla. På 
så sätt förbättras den egna konkurrens-
kraften.

– Man ska aldrig titta bakåt utan det 
gäller att alltid se framåt och lämna gamla 
saker för något nytt, menar Risto.

Som ett exempel nämner han den 
framgång Viking hade på 1990-talet med 
att presentera populära artister ombord. 
Artisterna ersätts idag mer och mer av 
shopping och nästa steg är att erbjuda 
ännu mer upplevelser ombord. Hela tiden 
utveckling.

Nya marknader
Nu är den baltiska marknaden nästa mål 
för Viking Line. Hemmamarknaden 
kommer med största sannolikhet att ut-
ökas med St Petersburg för att sluta den 
nordiska triangeln som då utgörs av Hel-
singfors, Stockholm och St Petersburg.

– Vi tänker fem år framåt och planerar 
att etablera oss mer i St Petersburg och de 
baltiska länderna. För att göra det måste 
vi lära oss den baltiska och ryska kultu-
ren, berättar Peltola.

Med Risto Peltola kvar vid rodret som 
ohotad Mr. Viking i Finland, kommer 
Viking Line om fem år säkert att vara väl 
etablerade i Baltikum. ■

Kris- 
perioder är 
den bästa 
tiden att 

ändra kurs 
och att hitta 
nya möjlig-

heter.

Det är viktigt att marknads-
föringen anpassas till  
respektive länder under 
den gemensamma loggan  
”NG LI”, säger Risto Peltola.
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Färjgranna  
arkitekter

Det behövs mer än fartygsrattar, mässing och mahogny  
för att skapa en inbjudande interiör med fartygs- 

känsla ombord. Tillberg Design AB, inredningsarkitekterna 
bakom Viking Lines flotta, tar ut svängarna lite mer ombord på 

Viking XPRS och nybygget Viking ADCC.

 Tillberg Design AB är specialiserade 
på fartygsinredningar och har över 130 
inredningsprojekt bakom sig. Det första 
projektet var Svenska Amerika Linjens 
M/S Kungsholm som levererades år 1966. 
På referenslistan finns kunder som Royal 
Caribbean Cruise Line, Stena Line och 
Saudiarabiens numera avlidne kung Fahd. 
Sedan slutet av 1960-talet har arkitekt-
byrån designat inredningen ombord på 
Viking Lines alla nybyggen.

När Viking XPRS sattes i trafik i fjol 
hade det gått 19 år sedan det senaste 
nybygget M/S Cinderella levererades. 
Fredrik Johansson, delägare i Tillberg 
Design AB och projektledare, konstaterar 
att det var dags för en förnyelse av flottan. 
De nya fartygen är designade för en snabb 
överfart och kräver modernare och effek-
tivare planlösningar – det ska gå snabbt, 
också ombord.

– Även om Viking Lines fartyg är 
omtyckta, så är de designade i mitten på 
1980-talet. Det enklaste hade varit att köra 
på i gamla hjulspår, men då tror jag att 
man hade förlorat marknadsandelar.

Mångfald är lösningen
Viking Line har velat ha en tidlös skandi-
navisk design. Men fartygen får inte bli för 
avskalade och moderna, utan det ska vara 
en varm och inbjudande atmosfär ombord. 
Det blir en balansgång mellan det tradi-
tionella och det moderna och nyskapande.

– Fartygen ska kännas moderna, luftiga 
och fräscha. Samtidigt ska de vara in-
bjudande och signalera trygg överfart, 
förklarar Fredrik Johansson.

Passagerarna består av skolungdomar, 
familjer med småbarn, pensionärer och 
konferensdeltagare som alla ska trivas 
ombord. Det gäller att skapa en interiör 

av Ann-Sofi Sund

Mjuka, runda former bjuder 
till sjöfrukost i Viking Buffet.

Foto: Dick Lindberg

där alla känner sig hemma och välkomna, 
men det är inte lätt. 

– Det är omöjligt att göra en miljö 
där alla trivs, utan man får försöka skapa 
någon slags mångfald ombord. Samtidigt 
som man vill hålla en röd tråd ska det fin-
nas en variation. 

Men det får inte bli en lång rad av  
kulisser, som i ett köpcentrum. Det är 
viktigt att uppleva att man verkligen är 
ombord på ett fartyg.  Färger och material 
ska kännas marina, men minst lika viktig 
är kontakten med havet.

– En del fartyg är väldigt slutna. Det 
kunde lika gärna vara en bit land som loss-
nat och flutit iväg, som ett flytande hotell 
eller shoppingcentrum. Vissa rederier 
försöker nästan trolla bort att det är ett 
fartyg, men Viking Line vill ha en stark 
marin prägel ombord på sina fartyg,  
berättar Fredrik Johansson.

Flexibla utrymmen
Framtidens melodi är enligt Fredrik 
Johansson förändring och flexibilitet, även 
inom fartygsinredning. Rederierna upp-
daterar ständigt sina fartyg och utbudet 
ombord. Koncept som inte fungerar, av-
vecklar man snabbt och tar in något nytt. 
Det gäller för inredningsarkitekterna att 
designa en flexibel grund som lätt kan 
ändras.

Tidigare rörde sig passagerarna mer 
i stim, från taxfreebutik till matsal och 
vidare till bar och nattklubb. Vart man  
än gick på gamla färjor var det trångt.  
I dag försöker man sprida ut människor 
över fartyget. Man strävar även till att 
planera fartygen så att man får ett mer 
flexibelt användande av utrymmena. Det 
som förr enbart var en nattklubb, kan  
i dag användas som konferenslokal, bio 
eller teatersalong.

Du vet hur 
det är att 

komma in i 
nattklubben  

på dagen i 
en gammal 

färja – det 
känns som 

om man 
stannat för 

länge på  
en fest.

Färgstarka Café Xpresso ombord på M/S Viking XPRS. Det gäller för inredningsarkitekterna att skapa 
en tidlös design som håller när fartyget sätts i trafik tre-fyra år efter de första skisserna.  

Foto: Tillberg Design

Havsblå nyanser ombord 
M/S Viking XPRS som trafi-
kerar linjen mellan Helsing-
fors och Tallinn.

Foto: Dick Lindberg
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– Du vet hur det är att komma in i natt-
klubben på dagen i en gammal färja, det 
känns som om man stannat för länge på 
en fest, förklarar Fredrik Johansson.

I stället för att använda material som 
bara fungerar i en nattklubb när det är 
mörkt, kan man med hjälp av mer  
neutrala material och olika ljussättning 
skapa ett mer flexibelt utrymme.

Nya lösningar
Tillberg Design skissar hela tiden på nya 
lösningar. Framtidens färja har mer öppna 
planlösningar och kontakt med havet, 
kanske även med himlen via takfönster. 
Då kan man placera publika utrymmen 
högt uppe i fartyget, som får naturligt 
dagsljus uppifrån. En promenad eller 
gågata i mitten av fartyget gör det till en 
sluten konstruktion. Med öppna siktlinjer 
mot hav och himmel blir känslan ombord 
en helt annan. 

Även om interiörer är arkitektbyråns 
specialitet, arbetar de även med att förnya 
exteriören på fartyg. Fredrik Johansson 
tycker inte att en färja måste se ut som 
den alltid har gjort. 

– Ser man en riktigt snygg bil, så vill 
man gärna ta en åktur i den. Om man 
skulle sjösätta en båt som folk vänder sig 
om efter, så tror jag att det kunde ha en 
liknande effekt – man undrar om den är 
lika fantastisk inuti som utanpå.

Tillberg Design presenterade i fjol i 
samband med ett jubileum (Passenger 

Shipping Association 50 år) en ritning 
på en färja med inbyggt fördäck, som ger 
fartyget en mer slimmad form. Det ökar 
också tonnaget utan att man behöver 
förlänga eller bredda fartyget. Andra har 
skissat på liknande lösningar, men det är 
ännu ingen som vågat ta upp det och göra 
något av det.

Öppet mot havet
Vi är givetvis nyfikna på Viking Lines 
nybygge som går under namnet Viking 
ADCC, med beräknad leverans i början 
av 2010. Tillberg Design ruvar på hem-
ligheten om hur fartyget kommer att se 
ut och Fredrik Johansson formulerar sig 
försiktigt för att inte avslöja för mycket. 
Viking Line har valt att inte gå ut med så 
mycket information i pressen, men vi får 
några glimtar.

Viking ADCC följer linjen med  
öppenhet mot havet och skärgården, och  
karakteristiska åländska drag kommer att 
synas ombord. Fartyget får till exempel 
en bar med åländsk fartygshistoria som 
tema, som arkitekterna skapat en modern 
inramning till.

– Det finns starka inslag av åländsk  
natur, fartygshistoria och ett par för 
Åland viktiga personer kommer att presen- 
teras ombord på ett lite spännande och 
nyskapande sätt, sammanfattar Fredrik  
Johansson konceptet för nybygget. ■
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Shipping and 
Oil Services

ALLT INOM TEKNIK FÖR MARINA OCH INDUSTRIELLA KRAV!
Vi erbjuder tjänster för rederier, hamnar, byggentreprenörer och industri m. .: 

stålkonstruktioner, rörinstallationer, rostfritt, aluminium, SAPA glasfasader, Crawford skjutportar. 

Ortens mest kompletta teknikaffär inom hydraulik, pneumatik, svetsutrustning m.m.

www.holmbergs.ax
info@holmbergs.ax

tel. 018 23 555

Fredrik Johansson är del-
ägare i Tillberg Design AB 
med hemort Höganäs på 
svenska västkusten. 

Foto: Ann-Sofi Sund

Franskinspirerade Bistro 
Bella ombord på M/S Viking 
XPRS. Inredningen ombord 
ska tåla hårt slitage och 
helst inte ha några vassa 
hörn.  

Foto: Tillberg Design
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OMBORD PÅ FäRJAN 2 STyR  
kÄR-gåRden
Sara och Niklas från Västerås har bestämt sig för att säga 
ja till varandra. Men inte hur om helst. Ett vanligt bröllop i 
kyrkan är inte tillräckligt. De vill säga JA så att alla Kanal 5:s 
tittare kan vara med. Cinderella visar sig vara den perfekta 
platsen med Stockholms skärgård som kuliss. Sara ringde 
produktionsbolaget STO-CPH och ställde frågan, och hon 
fick ett första JA. Resten var upp till Sara och Niklas.

Tv-teamet från STO-CPH är på plats från att det blivande 
brudparet anländer till Stadsgårdskajen i Stockholm med 
limousine till att bröllopsdansen sker på Cinderellas dans-
golv. Normalt sett vet inte inspelningsteamet vad de kom-
mer att möta. Varje inspelning är unik. Men i det här fallet, 
när det handlar om bröllop, har mycket förberetts innan. 
Det var ett proffsigt inspelningsteam som följde brudparet 
och övriga passagerare ombord. Ålands Sjöfart& Handel 
var med.

 Skyltarna möter oss redan i Viking  
Lines terminal i Stockholm, ”tv-inspel-
ning av Färjan 2 sker under denna kryss-
ning”. Det känns som om passagerarna 
hurrar inombords och tänker – Yes, vi 
kom på rätt avgång! För det är ingen  
tvekan, Cinderellas blivande passagerare 
vill gärna fångas av kameran, och få synas 
i tv. 

Reality-såpan Färjan har nu avslutat 
sin andra säsong, och säsong tre börjar 
redan spelas in. Bakom Färjan står STO-
CPH, ett produktionsbolag med många 
framgångsrika tv-serier i portfolion. 
Programmen ”Bygglov” och ”I en annan 
del av Köping” för TV4 är två av pro-
duktionsbolagets verk, tillika Boston Tea 
Party med radarparet Filip och Fredrik 
för Kanal5.

Alla är vinnare
Johan Kallerman, tidigare producent av 
Bygglov för TV4, arbetar med Färjan 
sedan denna säsong. Han berättar att idén 
till Färjan var lika enkel som genial.

– Bolagets utvecklingsavdelning satt 
och spånade och kom på att vi skulle göra 
tv-serien Rederiet – fast på riktigt. Så 
enkelt var det, säger Johan med ett leende.

Producenten, gör en sista genomgång av kör- 

schemat tillsammans med inspelningsledaren, 

innan filmteamet går ombord på Cinderella.

Resans huvudpersoner Sara och Niklas från Västerås, har 
anlänt till Stadsgårdskajen med limousine. Filmteamet gör 
de första tagningarna med det blivande brudparet och  
försöker samtidigt hålla nyfikna medpassagerare borta.

Åländske kaptenen Jan-Tore lägger ut från hamnen i Stock-

holm under överinseende av kameramannen. Jan-Tore är 

realityseriens stöttepelare som har insett baksidan med  

kändisskapet – nu blir han till och med igenkänd i skidbacken 

på semestern.

Facebook och 
känslan styr 
filmteamet
Folk gör nästan allt för att få  
vara med i tv. Behovet att  
synas och myten om kändis-
skapet har blivit en lyckad 
kombination för Viking Line 
och Kanal 5 genom samar-
betet i reality-såpan Färjan. 
Ålands Sjöfart & Handel 
mönstrade på Cinderella och 
följde tv-teamet från produk-
tionsbolaget STO-CPH under 
ett dygn – och ett par som vill 
gifta sig i tv.

text & foto: Erica Norman
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Viking Line fick frågan och insåg snabbt potentialen i 
programmet som marknadsföringskanal, och nappade på 
erbjudandet från Kanal 5/STO-CPH. Sedan dess har flera 
av Viking Lines anställda, mer eller mindre frivilligt, blivit 
kändisar och kryssningarna med Cinderella lockar pass-
agerare som aldrig förr. Framgången har blivit en win-win 
situation för samtliga inblandade parter. Kanal 5 har drygt 
en halv miljon tv-tittare per avsnitt, produktionsbolaget en 
bra idé som håller att vidareutveckla och Viking Line får 
fler passagerare. Då är det helt rätt att tala om succé.

Planering bakom allt
Det vi ser i tv, cirka 45 minuters effektiv tv-tid, har före-
gåtts av noggrann planering. I grova drag motsvarar en 
minut i tv tio timmars förberedelser. Eller med andra ord, 
ett tv-team gör i snitt sju kryssningar där varje kryssning 
resulterar i cirka fyra timmars material för att få ihop till 
ett program. Därutöver kommer förberedelserna. Johan 

Kallerman hymlar inte med att arbetet med Färjan är det 
svåraste han upplevt under sin mångåriga bana som pro- 
ducent av framgångsrika serier. Tv-teamet arbetar hela 
tiden med ett dynamiskt material som de har få möjligheter 
att kontrollera – människor går och kommer som de vill.

– Det svåraste är logistiken kring inspelningen, att vi 
faktiskt skall ha de personer ombord i personalen som vi 
följer när vårt tv-team har inspelningstid. Helt plötsligt 
har kanske någon av nyckelpersonerna bytt skift och då 
har vi problem. Och dessutom måste vi ju ha en bra story 
att följa vilket är beroende av de passagerare som faktiskt 
är ombord vid det aktuella tillfället, vilket vi som regel inte 
heller kan styra, säger Johan Kallerman.

Andra problem är svårigheten att filma personer som 
aldrig stått framför en kamera. Och att man inte kan 
arrangera händelser och personer i förväg – med några 
undantag.

Intensiva förberedelser innan vigseln börjar.  

Fungerar ljuset? Var ska brudparet stå? Vilken är  

den bästa kameravinkeln? Inget lämnas åt slumpen  

– vigseln kan inte tas om. 

Den färgstarke skärgårdsprästen blir inspekterad av filmteamet innan vigseln. 

Ska man gifta sig i TV måste sminket sitta rätt. Sara 

blir sminkad av Jimmy, som inte bara är makeup-

artist. Han är anställd på Viking Line också. Passerar 

du taxfree på Rosella i sommar kanske du kan få ett 

personligt sminktips av honom.

Ett glatt filmteam efter att Cinderella har lämnat hamnen i 
Stockholm. Allt satt som det skulle!

– Programkonceptet faller om vi arrangerar för  
mycket. Då står folk och väntar på att bli regisserade, 
vilket inte är meningen, säger Johan Kallerman.

B-plan för varje kryssning
Inför varje resa har produktionsteamet en idé, en tanke 
och ett mål med vad man vill ha ut av resan. Man har 
i förväg kontrollerat bokningarna för att ta reda på 
vilka speciella grupper som ska med, eller om någon av 
stamgästerna kommer ombord. Ändå händer det ibland 
– att inget händer som är värt att filma. Då tas B-planen 
i bruk. Man fortsätter således att berätta historierna om 
de personer som arbetar ombord, till exempel kryss-
ningsvärden Per eller nattstäderskan Kristina.

– Vi skriver inget detaljmanus i förväg, utan vi ser vad 
vi har för grundmaterial att fortsätta arbeta med. Och 
det kan vara så att en person som vi tror att blir bra på 
tv, blir helt tyst framför kameran, och då är det bara att 

söka en ny. Inspelningsledaren har därför ett mycket 
stort ansvar, menar Johan Kallerman.

Programmet produceras samtidigt som det sänds, vil-
ket gör att tempot är högt och besluten tuffa. Vilket ma-
terial håller, vad skall klippas bort, hur drivs historierna 
vidare, hur hålls spänningen uppe? Redan tre dagar 
efter inspelning ligger ett första utkast för granskning. 
Fyra timmars inspelning har då grovredigerats till en  
timme. Därefter sker ytterligare redigeringar och musik- 
läggning. Speakerröst läggs på. Ytterligare finjuste-
ringar görs, där teamet hela tiden frågar sig själva: Får 
vi ut det vi vill? Förmedlar vi den känsla vi vill skapa? 
Klipper vi på rätt ställe? Håller historien?

Men programmet är inte klart även fast produktions-
teamet är nöjda. Då är det dags för Kanal 5 och Viking 
Line att göra entré. Kanal 5 ser enbart tv-mässigt på 
materialet, blir detta bra tv? Viking Line ser på  
programmet med glasögon som vårdar varumärket  

En stunds vila, sedan är det på med utrustningen igen och 

ut i nattlivet på Cinderella för att fånga intressanta personer 

och människoöden på bild.

Inte ens bröllopsvalsen sker utan ett kamerateam 
närvarande. Det som på tv verkar som en solo- 
dans är i verkligheten en dans tätt följd av ett kamera  
– och ljudteam. 
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”NG LI” - lockar vi fler personer ombord på våra båtar? 
Några kompromisser och redigeringar sker kanske. 
Därefter ljudfix och färgkorrigering. Klart för sändning.

”Det är så svenskt”
Men vad är då hemligheten bakom denna framgång?

– Det är 100 procent igenkänning som gäller, säger 
Johan Kallerman. Folk tänker, det där har jag också 
gjort. Jag menar, hur många svenskar har inte kryssat på 
en Finlandsbåt någon gång? Så enkelt är det.

Hans kollega Mia Österberg, som arbetar med  
castingen, det vill säga att hitta rätt personer till rätt 
plats, håller med.

– Det är fint, alla är välkomna både bland personalen 
och bland passagerarna, det är Sverige i ett nötskal. 
Det är så svenskt! Man kan identifiera sig med de olika 
personerna som skildras.

Bakom framgången ligger således också förmågan att 
följa rätt personer ombord, både bland personalen och 
bland gästerna. När inspelningen planeras kontrollerar 
Mia Österberg schemat över vad som händer ombord 
den speciella dagen. Är det möhippor med, spelmans-
grupper, något utöver det vanliga?

– Vi söker de där personerna som gör det till en unik 
resa, som också kan vara en bra karaktär. Jag tittar på 
bokningsschemat, kanske kontaktar jag någon person 
innan avfärd, jag följer de olika Cinderella-grupperna 
på Facebook och sedan står jag på terminalen för att se 
vilka som går ombord, berättar Mia.

Mia Österberg arbetar med castingen till Färjan 2, det 

vill säga hon hittar intressanta personer som filmtea-

met kan följa på resorna. Rätt person är A och O för 

att programmet skall bli bra.

Trots att åtta av de nio länder som gränsar 
till Östersjön är EU-medlemmar har det hit-
tills saknats en strategi från EU:s sida för hur 
vi ska hantera miljöhotet mot Östersjön och 
hur vi uppnår ökad tillväxt i regionen. Därför 
har regeringen tagit initiativ till att en plan för 
Östersjön ska utarbetas på EU-nivå. Den 10 
juni presenterade kommissionen sitt förslag 
och ambitionen är att strategin ska antas på 
EU-toppmötet i oktober, under det svenska 
ordförandeskapet.

 Timingen kunde inte vara bättre. Med utvidgningen 
blev fyra nya baltiska stater EU-medlemmar. Det bety-
der att fler än 100 miljoner människor lever och verkar 
i östersjöregionen, och utgör en stor del av EU:s viktiga 
interna marknad. Det ger oss stora möjligheter och 
fördelar och har betydelse för ekonomin och tillväxten, 
såväl på Åland som i östersjöregionen i stort.

Samtidigt står länderna och regionerna runt Öster-
sjön idag inför stora gemensamma utmaningar. En 
sådan är hur vi hanterar de akuta och allvarliga miljö-
problem som drabbat Östersjön. De senaste åren har 
algblomningen, övergödningen och försurningen blivit 
allt mer allvarlig, och situationen för Östersjön allt mer 
kritisk. Dessutom skulle säkerheten i Östersjön kunna 
förbättras genom till exempel sjöövervakning. Vi vill 
därför att EU tar ett större ansvar för östersjöområdet. 

Den finansiella krisen har gjort frågan om hur vi ökar 
tillväxten och slår vakt om jobben och välfärden bränn-
het. Hur gör vi östersjöregionen till en starkare motor 
för tillväxt, för välfärdens och jobbens skull? Många av 
de baltiska ländernas är små och exportberoende. Det 
finns fortfarande skillnader mellan östersjöländerna 
utvecklingsmässigt och ekonomiskt. Vissa av länderna 
rankas som några av de mest konkurrenskraftiga i  
världen, medan andra områden utvecklas i en impone-
rande fart men fortfarande utgör några av de fattigaste 
i EU. 

Jag är övertygad om att detta är utmaningar som går 
att möta. Det handlar inte om att begära mer EU-medel 
utan att utnyttja de resurser som redan finns avsatta på 
bästa möjliga sätt, till gagn för hela regionen. I strategin 
lanseras ett antal konkreta projekt och åtgärder som 
östersjöländerna åtar sig att driva, till exempel:

 •	 Skapa	frivilligstyrkor	som	kan	bekämpa	marina 
  utsläpp i Östersjön.
	 •	 Göra	östersjöregionen	till	ett	pilotområde	för	 
  integrerad sjöövervakning.
	 •	 Minska	gödselanvändningen	och	läckaget	av	 
  fosfater från jordbruket .
	 •	 Göra	det	enklare	för	unga	att	starta	egna	företag.

Den svenska regeringen är starkt engagerad för att få 
en strategi för Östersjön på plats inom en snar framtid. 
Det kommer bli en av de frågor som Sverige prioriterar 
under ordförandeskapet. Jag tror att en sådan strategi 
kan bli ett viktigt instrument i kampen för en renare 
Östersjön och en konkurrenskraftig östersjöregion. ■

SVerigeS plan 
FÖR ÖSTERSJÖN

av Cecilia Malmström (fp)  
EU-minister, Sveriges Regering

Det viktiga, menar Mia Österberg, när man arbetar 
med casting är att karaktären har ett eget driv. Att de 
är verbala och har glimten i ögat. Och det är viktigt att 
de agerar och framställs värdigt. I säsong 2 av Färjan 
har tv-teamet tagit ett större ansvar för att personer 
inte skall visas från en ofördelaktig sida, i det fall de blir 
överförfriskade ombord.

– Vi vill att man skall skratta med och inte åt en 
person, varför vi tar ansvaret ett steg längre i de fall som 
personerna vi följer bland passagerarna gör bort sig. 
Vi vill att man ska känna värme för det som är annor-
lunda, och därför måste vi ibland tänka längre och se på 
konsekvenserna av en persons agerande, berättar Mia 
Österberg.

Blickar mot maskin
Just nu pågår castingen bland Cinderellas personal till 
säsong 3. Mia Österberg har gjort flera resor där hon 
träffat och pratat med många bland de ombordanställda. 
Utmaningen ligger nu i att utveckla Färjan inför den 
tredje säsongen så att intresset bland tittarna hålls uppe, 
och förhoppningsvis ska man förbättra programmet ännu 
mer.

– I första säsongen satte vi formen för programmet. Nu 
har vi höjt tempot, det är mer innehåll, fler klipp. I nästa 
säsong får vi ta det ett steg till, säger Johan Kallerman.

Och Mia Österberg tillägger:
– Vi vill skildra lite mer bakom kulisserna i säsong 3, 

kanske däck och maskin. Vi får se vad och vem det blir. ■

– Vi gör den gamla och populära tv- 
serien Rederiet, fast på riktigt, säger 

den erfarne producenten Johan  
Kallerman. Johan har tidigare bland 

annat producerat Bygglov för TV4.
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En av Ålands främsta söner är borta

Sjöfartsrådet Gunnar Eklund avled 23 maj 2009 vid 92 års ålder.  
Han föddes 6 november 1916 i det lilla hemmanet Bryggars i Kyrkoby,  

Eckerö – i ett hem utan särskilda sjöfartstraditioner. Det var således 
inte självklart att vid 15 års ålder börja som däckskarl ombord  

på skärgårdsångaren Åland II. Men därmed var yrkesvalet gjort.

 Tre resor på tre år till Australien t/r i mitten av 
1930-talet med Gustaf Eriksons fyrmastade stålbark 
Pamir gjorde Gunnar från däckskarl på Åland II till 
timmerman och donkeyman på de sju världshaven. År 
1942 var Gunnar ombord på GE:s S/S Argo när den 
torpederades av ryssarna och gick till botten med nio 
man vid Utö. Gunnar Eklund klarade livet med blott en 
hårsmån tillgodo, men säkert präglad av denna händelse 
för resten av sitt liv.

Giftermålet 1943 med Ellen Dahlsten från Knutsboda 
i Lemland hade sjöfartsanknytning. Hennes pappa var 
kustfartsskeppare. Följande år föddes dottern Marie-
Louise och 1946 sonen Nils-Erik. Klanen Eklund var 
nu etablerad i världen.

År 1946 blev Gunnar Eklund sjökapten från naviga-
tionsskolan. Resorna till Australien, resor i USA och i 
resten av världen gav honom unika utsikter och insikter 
i den stora världens möjligheter och om hur utveckling 
kunde skapa välstånd och framgång.

År 1957 fick sjömanslivet som befälhavare inom GE-
koncernen ett allvarligt avbrott. Lungorna krånglade 
och Gunnar Eklund fick läggas in på hospitalet. 

Läkarens besked var entydigt: Gunnar Eklunds sjö-
mansbana var slut. 41-åringen måste finna sig en ny väg 
i livet. Då föddes ”en man och hans linje”.

Gunnar Eklund beslöt att satsa på bilfärjetrafik mellan 
Sverige och Åland. Historien om den framgångssaga 
som färjetrafiken mellan Finland och Sverige är och däri 
också den samlade historien om Vikinglinjen är ännu 
oskriven. Men folket i branschen vittnar om Gunnar 
Eklund som mannen bakom den utveckling av fartygen 
som gjort SF-Line och Vikinglinjen till ett av världens 
mest framgångsrika och stabila rederier.

Gunnar Eklund fick dock nystarta två gånger för att 
förverkliga sin idé, för att följa sin linje.

Första gången fick han med sig skeppkamraten från 
Pamir och studievännen Henning Rundberg på att 
starta Vikinglinjen. Listan över bolagets stiftare visar 
att en hel del kamrater från sjölivet ställde upp för den 
pålitlige Gunnar Eklund. Av de etablerade inom åländsk 
shipping var det skeppsredaren Edgar Erikson, hans 
mångåriga chef, som gav ekonomiskt och särskilt mora-
liskt stöd. Efter att S/S Viking köpts gick också legend-
ariske Algot Johansson in 1 juni 1959 startade trafiken.

Tyvärr för Gunnar Eklund ville de 
andra efter den tuffa men lyckosamma 
starten med ss Viking satsa på annan 
sjöfart och inte enbart på färjtrafik inom 
Vikinglinjen. Gunnar Eklund kom att 
känna sig överflödig och motarbetad.

Lyckligtvis hade Gunnar Eklund och 
fru Ellen mod och kraft att starta på nytt. 
År 1962 var det förberett för omstart. 
Många av dem som backat upp honom i 
Vikinglinjen ställde upp på nytt som  
finansiärer. Nya vänner och släktingar 
kom också med. Men alldeles särskilt 
ställde skeppsredaren Fraenk Lundqvist 
nu upp. Både ekonomiskt och moraliskt. 
Gunnar Eklund hade verkligen en stor 
trovärdighet.

Ålandsfärjan Ab körde igång med S/S 
Ålandsfärjan, före detta Brittany, den 20 
juni 1963. Kontoret i gamla Socis leddes 
av fru Ellen och Gunnar själv reste runt i 
Sverige och sålde sin produkt. Om det var 
brist på diskare ombord på båten fick den 
unge sonen Nils-Erik rycka in och hjälpa 
till.

Bolagets första nybygge blev M/S 
Kapella år 1967 i Jugoslavien. Marella 
och Aurella följde. Aurella var den första 
storfärjan för 1.500 passagerare och 420 
personbilar. Hon levererades tio år efter 
trafikstarten. Och så har det fortsatt:  
Turella, Rosella, Mariella, Amorella,  
Isabella, Cinderella och Gabriella. Jag 
tycker att namnet Ellen/Ella lyser fram  
i alla dessa stolta fartygsnamn.

Av de samseglande tre rederierna i  
Vikinglinjen, som startade sin gemen- 
samma marknadsföringsverksamhet år 
1966, är det bara ett som överlevt, sjö-
fartsrådet Gunnar Eklunds skapelse, 
Ålandsfärjan Ab, senare SF-line och idag 
Viking Line Abp.

För att se storheten i Gunnar Eklunds 
livsgärning måste den mätas i historiens 
ljus. Åland var mycket fattigt efter andra 
världskriget. En tredjedel av våra ung- 
domar emigrerade på 1950-talet till  
Sverige, det rika landet i väster. Åland 
tömdes snabbt på sitt starkaste blod.

År 1959 markerar startpunkten för en 
lång och obruten tillväxtperiod i Ålands 
ekonomi. Det nya trafikkonceptet kom 
att betyda mycket för hela den åländska 
samhällsekonomin. Det nya med denna 
trafik var inte möjligheten till taxfree- 

försäljning, sådan hade funnits sedan 
början av 1950-talet på rutten Stockholm-
Mariehamn-Åbo, utan snarare sättet 
att organisera trafiken så att nytto- och 
nöjestrafik fördes samman i ett integrerat 
koncept med fasta tidtabeller. Medver-
kande faktorer för den kraftiga expansio-
nen var ändrad semesterlagstiftning, först 
i Sverige och senare i Finland, med längre 
sammanhängande ledighet för breda 
löntagargrupper, införd femdagars arbets-
vecka och också den stora emigrantvågen 
från Finland till Sverige med åtföljande 
frekvent återbesöksresande.

Sjöfartens transportutbud måste ses 
som grundförutsättningen för i stort sett 
all näringsverksamhet på Åland. Samtidigt 
har sjöfartens produktionsvärden skapat 
andra näringar som med sjöfarten som bas 
har kunnat skapa sig en egen växtkraft. 
Utan sjöfarten som bas hade vi inte haft 
självgående Ålandsbanken i dag, med stor 
verksamhet utanför Åland. Detsamma 
kan sägas om Alandia-Bolagen och deras 
export av försäkringstjänster. Antalet 
avknoppningar från shippingkunnandet i 
den åländska företagsfloran är stort också 
utanför finans- och försäkringsbranscher-
na. Skeppshandel, reselogistik, penning-
automatspel på internet, teknikexport … 
Listan är lång.

Det livsverk som Gunnar Eklund skapat 
och den linje som han drivit har för Åland 
varit av närmast ovärderlig betydelse. Det 
välstånd som detta samhälle kunnat bygga 
upp och utveckla under alla decennier  
sedan år 1959 är till väsentliga delar  
baserat på den kraft som Gunnar Eklund 
utvecklat i det arbete som varit hans över-
tygelse. Det livsverket kom att växa sig så 
stort att det blev en del av en åländsk stor-
maktstid inom shipping, att det kom att få 
betydelse för varje åländskt hem, att det 
kom att skapa växtrum för många andra 
entreprenörer inom andra branscher  
kring sjöfarten, att det kom att locka 
många duktiga invandrare till Åland som 
stort förstärkt vårt samhällsbygge, att det 
kommer att leva länge än som en klippa 
av röd granit att bygga vårt landskaps 
framtid på.

En av Ålands största genom tiderna har 
lämnat ett stort tomrum efter sig, men 
samtidigt en livsgärning som för alltid 
skall finnas i våra och våra efterkomman-
des hjärtan. TACK – Gunnar Eklund! ■

av Roger Jansson 
Foto: Ålandstidningen/Sebba Södergård

in memoriam
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på minnets redd

Turbinångaren S/S Viking var först, och sedan har så många som 35 fartyg 
ingått i Vikingflottan. Dessutom har 23 fartyg varit chartrade, främst under 
sommarsäsongerna. Fartygen har haft olika moderrederier, såsom Rederi 
Ab Solstad inom Sallybolaget, Ålandsfärjan AB, sedermera SF Line och  
Rederi AB Myrsten. Många av fartygen har varit föregångare inom Viking 
Line och alla har varit unika på sitt sätt. Ålands Sjöfart & Handel bjuder på 
en bildkavalkad med några av de minnesvärda fartyg som passerat under 
dessa 50 år.

S/S Viking
S/S Viking inledde trafiken den 1 juni 1959 och trafikerade fram till år 1970, då hon avlöstes av nya Viking 1. Här seglar S/S Viking röd-
målad som hon blev år 1966 då marknadsföringsbolaget Viking Line Marketing bildades.

S/S ålandsfärjan
S/S Ålandsfärjan ligger i 
Västra hamnen i Marie-
hamn. Det var under en tid 
då folk kunde sitta i slänten 
och titta på fartygen och 
flanera runt i hamnen.  
S/S Ålandsfärjan köptes 
av det nybildade bolaget 
Ålandsfärjan AB med  
Gunnar Eklund i spetsen. 
Fartyget trafikerade från 
den 20 juni 1963 fram till 
våren 1972.

M/S kapella
M/S Kapella kör för full maskin. Hon tillhörde 
SF Line AB och var det första nybygget under 
Viking Lines regi. Hon sattes i trafik den 30 april 
1967 och trafikerade fram till sommaren 1979 
då hon avlöstes av nybygget M/S Turella.

M/S Viking 3
M/S Viking 3 var en av Papenburgarna. Fartygs-
typen togs fram av Rederi Ab Myrsten och Jos 
L Meyer varvet i Papenburg. Första ut var M/S 
Apollo år 1970, som tillhörde Myrsten. Därefter 
kom ytterligare fem stycken byggda för Rederi 
AB Sally och Myrsten. Fartygen var välbyggda 
och många av dem seglar ännu. M/S Viking 3 
trafikerade från den 16 april 1972 fram till våren 
1976 då hon såldes till Vasabåtarna. Trafiken 
i Östersjön lämnade hon dock så sent som år 
2007 då hon som M/S Roslagen gått i trafik för  
Eckerö Linjen i många år.

av Lars-Erik Eriksson  
bilder: Viking Lines arkiv

FArTygS  
MINNEN
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Holkkitie 14 C 10, 00880 H:fors
Förfrågningar: Tel. (09) 6840 700 Fax (09) 
6840 7010 • mail@inbux.fi

ABB turboladdare
Försäljning Tel.  010-22 2000
 Fax  010-22 26379

Service Tel.  010-22 26477

ABB Oy
Turbocharging
Box 20
00751 HelSingForS

HELSINGFORS

NAVIDEC OY
Sperry Marine	 •	Decca, Sperry Plath   
  navigationsutrustning
Sailor	 •	VHF, GMDSS,   
  Satcom, Iridium
Leica AP		 •	GPS, DGPS
Transas Marine 	•	ECS, ECDIS
Anritsu 	 •	Radars

Försäljning och service:
Helsingfors:	Tel.	020-7418830	•	Fax	020-7418831

email: navidec@hki.inet.fi
Åbo:	Tel.	020-7418830	•	Fax	020-7418832

Adressannonser

HANGö

Oy Axel Liljefors Ab LTD
Skeppshandel
esplanaden 134, Box 92, Fin-10901 HAngÖ
Fax 019-24 82 301 • Tel. 019-24 86 495
e-post: office@liljefors.fi

Marine Coatings
ProteCtive Coatings

Worlds biggest
paint manufacturer

Oy International Paint Ab
Malmarintie 20 (PL 104)
01301 vantaa, Finland

tel. +358 (0)207 501704
Fax +358 (0)207 501507

M/S Viking 5
Rederi Ab Sally med Algot Johansson i spet-
sen ville utöka Viking Lines trafikområde och 
startade därför en linje mellan Helsingfors och 
Stockholm. Den 9 juli 1974 inledde nybygget 
M/S Viking 5 sin nya rutt och trafikerade fram 
till den 28 september 1980 då hon avlöstes av 
ett nytt fartyg, M/S Viking Song.

M/S Viking 6
För att snabbt hitta en parhäst åt M/S Viking 5 
köptes en begagnad bilfärja från Alaska. Farty-
get var byggt år 1967 för Stena Line men såldes 
efter några månader till Alaska för trafik mellan 
Alaska och Kanada. Fartyget Vickersham över-
togs i Seattle och döptes om till M/S Viking 6.  
Fartyget målades om i Viking Lines röda färg 
och är ensam om att ha passerat Panama-
kanalen med texten Viking Line målat på sidan. 
Viking 6 sattes i trafik för Viking Line den 16 juli 
1974 och seglade fram till juni 1980 då hon 
ersattes av nybygget M/S Viking Saga.

M/S Viking Saga
År 1980 på sommaren sattes systerfartygen 
M/S Viking Saga och M/S Viking Song i trafik på 
Helsingfors–Stockholm. Dessa nybyggen var  
ett stort lyft för linjen och nytänkande genom- 
syrade arkitekturen av dessa fartyg. Här en bild 
på M/S Viking Saga som kom att trafikera fram 
till den 29 april 1986 då hon ersattes av Myr-
stens nybyggda M/S Olympia.

Nr 5/2009 av 
Ålands Sjöfart & Handel,
utkommer 28 sept. 2009

M/S Viking 4
M/S Viking 4 trafikerade från den 16 juni 1973 på 
den nystartade linjen Åbo–Mariehamn– Stock-
holm där hon hade M/S Marella som parhäst. 
M/S Viking 4 såldes i augusti 1980 då M/S Viking 
Sally hade avlöst henne.
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Ivar Lundh & Co. AB
• Skeppsmäklare
• Tankbefraktning
• Finansiering
• Klarering även i Södertälje

Box 27177, SE-102 52 Stockholm
Tel. +46 8 555 726 00
Fax +46 8 555 726 01
E-post: ilco@ilco.se  •  www.ilco.se

Vikingagränd 6
Tel. 018-27 011
Telefax  018/22200
• Transporter, spedition, förtullning

Södragatan 13, AX-22100  
Mariehamn, Finland

Tel. +358 18 528 282
Fax +358 18 528 281

e-mail: info@godbyshipping.fi
www.godbyshipping.fi

Tel. +358 18 13120 • Fax +358 18 17220
e-post: info@lillgaard.aland.fi

www.lillgaard.aland.fi

Skeppsbron 16
Se-111 30 Stockholm, Sweden

Phone +46 8 24 03 10, Fax +46 8 20 46 10
e-mail: simsonship@simsonship.com

www.simsonship.com

SVERIGE

Oy Backman - Trummer Ab
Tel. 06-323 9111 – Telex 74228

Fax 06-323 9150
industrigatan 1, 65170 VASA

e-mail: info@batru.fi

SKePPSMÄKlAre, SPeDiTÖrer
linJeAgenTer

VASA

OY M. RAUANHEIMO AB
PB 254, 67101 Karleby

tel. 06-8265 300, fax 06-8265 320
STuVeri, SPeDiTion SKePPSMÄKleri

kARLEBy

Ab Kristinestads Stevedoring Oy
Hamnen, 64100 Kristinestad

Skeppsklarering, Stuveri, Spedition
06-2211 196, fax 06-2211 331

infokrs@kristinestadsstevedoring.fi

kRISTINESTAD

lahelantie 399, Fi-04360 Tuusula  
tel. (09) 827 4060, fax. (09) 827 4061
magnus.forsen@gefco.fi, www.gefco.fi

BjØRGE ASA
• integrerade automationssystem 
• gas- och brandalarmsystem

HERNIS Scan Systems AS
• videokameraövervakningssystem

KROHNE Skarpenord AS 
• last- o. barlastövervakningssystem

MOSER-BAER AG 
• tidsystem  

SCANA ASA Marine Area
• fjärrövervaknings- och styrsystem
• hydrauliska ventilstyrningssystem
• växellådor och propellersystem

ZEATEC AB
• interna kommunikationssystem

SkEppSföRNödENHETER
Tavastvägen 155 B, FIN-00560 Helsingfors
Tel. (09) 2727 510, Fax (09) 2727 5151

E-mail: sales@tecmarin.fi, www.tecmarin.fi

www.ppgpmc.com

Fartygsmålning från

Tel. 0400-529377
E-mail: marmex@aland.net

www.marmex.ax

ÅLAND

JOhN NurMINEN NAVIS OY
Speditionsgatan 5

Fi-20200 Åbo

Tel. 010-545 4440, fax 010-545 4449
e-post: turku.agency@johnnurminen.com

www.johnnurminen.com

ÅBO

LLOYD’S rEGISTEr EMEA
Tavastgatan 30 D, 20700 Åbo

tel. 0207 918 380, fax 0207 918 381
turku@lr.org • www.lr.org

Oy Hempel (finland) Ab
Tfn 0207 590 800 Fax 0207 590 801 

e-mail: sales-fi@hempel.com  
www.hempel.fi

RAUMO

Skeppshandel 
RAUMO
Phone  +358 2 273 0580
Fax	 +358	2	822	1433
Email rauma@megroup.fi

Skeppshandel 
HElSINGfORS
Phone  +358 9 758 991
Fax	 +358	9	758	99	200
Email helsinki@megroup.fi

HELSINGFORS

Hermanstad strandväg 10  
Fi-00580 Helsingfors

Tel. +358 (0)10-830 8630
Fax +358 (0)10-830 8690

e-mail: helsinki@fi.bureauveritas.com
www.bureauveritas.fi

www.veristar.com 

AuTrOSAFE OY
Import, försäljning och service

AUTRONICA fIRE ANd SECURITY AS (Norge)
• fartygs brand- och gasalarmsystem
• fartygs brandsläckningssystem
AIRCHIME (Kanada), pneumatiska tyfoner
COLORLIGHT AB (Sverige) 
• fartygs speciella strålkastare
kONGSBERG MARITIME AS (Norge)
• temperatur- och tryckgivare (Autronica)
• trådlös temperaturmätningssystem för  

rörliga maskindelar 
• maskinrumsalarmsystem
• VDR (Voyage Data Recorder Systems)
• nivåmätningssystem för tankfartyg
• fullständiga lösningar för navigationsbrygga
MARTECHNIC GmbH (Tyskland)
• testutrustning för bränd- och smörjmedel 
pfANNENBERG (Tyskland), E2S (England)
• elektroniska ljud- och ljusalarmer 
WIkROLUX OY (Finland), armaturer och centraler 
till nödbelysningsanläggningar också med ledteknik 
Uranusgränden 4 B, FIN-01480 VANDA
Tel. 09-2709 0120  •  Fax. 09-2709 0129
e-post: autrosafe@autrosafe.fi  •  www.autrosafe.fi

LLOYD’S rEGISTEr EMEA
tel. 0207-918 300, fax 0207-918 301

LLOYD’S rEGISTEr 
QuALITY ASSurANCE

tel. 0207-918 350, fax 0207-918 301

Alexandersg. 48 A, 00100 Helsingfors
helsinki@lr.org • www.lr.org

FuLLSTÄNDIG SErVICE FÖr SJÖFArArE 
OCh VArV

• NAVIGATIONSUTRUSTNING
• MASKINRUMSUTRUSTNING
• RADIOSTATIONER

Försäljning, installering, planering och service:

VANDA:  Mesikukantie 16, 01300 VAnDA Tel. 
09-5494 2600, Fax 09-5494 2700 e-post: sales@
atmarine.fi Service efter arbetstid 040-9000 368

ÅBO: Järnvägsgatan 4, 20200 ÅBo Tel. 0208-
353 400, Fax 02-469 2828 e-post: service.turku@
atmarine.fi Service efter arbetstid 040-9000 370

www.atmarine.fi 

LIETO

Pääskykalliontie 13,  
21420 lieto  
Tel. (0)2 489 500  
Fax (0)2 489 5011  
Viking-fi@viking-life.com

Försäljning och service
•	 VIKING	räddningsflottar	och		
	 evakueringssystem	(MES,	VEC)
•	 VIKING	livvästar	och		
	 räddningsdräkter,	SOLAS
•	 VIKING	branddräkter	och		
	 utrustningar
•	 VIKING	DIVING	dykningsdräkter
•	 Försäljning	och	service	på	livbåtar	
	 och	däverter
•	 TRELLCHEM	kemikaliedräkter
•	 Påfyllning	av	CO²-flaskor

Jubileums- 
prenumerera på 

Ålands Sjöfart  
& Handel

 
Två år för 55 euro.

Mejla din prenumeration till 
prenumeration@sjofart.ax

eller ring Birgitta Andersson
tel. +358 (0)18 29 000
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Ålandsvägen 31, 22100 MARIEHAMN
Tel. 29 000, marine@alandia.com

en del av

På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd
Alandia Marine är ett sjöförsäkringsbolag med tradition. Vi startade redan 

1938 på Åland. Idag opererar vi över hela östersjöregionen. 1700 fartyg 

med ett försäkringsvärde på närmare fem miljarder euro är helt eller delvis 

försäkrade genom oss. 

Sedan starten för sjuttio år sedan har vi följt försäkringstagare i medvind

och motvind. Med tiden har vi lärt oss hur våra kunder klarar stormar på 

bästa sätt och är väl rustade när vinden mojnar och solen tittar fram.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan bygga 

en stabil framtid grundad på kunskap, engagemang och pålitlighet. 

Sjöfartens försäkringsbolag sedan 1938


