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INTERNATIONELLT Att  
jobba i Asien. Sidorna 10–11.

LÄSARRESA Medelhavet 
under segel. Sidorna 16–18.

MAKTKAMP Sanningen om 
bråket i Alandia. Sidorna 16–18.

Karriärbyte
Skolkocken Marika Karlström 
ska bli sjökapten.
Foto: Therese Andersson    
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RELIABLE SUPPLY
AVAILABILITY ON DEMAND
SAFE OPERATIONS

The 

LNG 
fuel provider

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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ÅLAND STÅR OCH FALLER MED SJÖFARTEN. Tack vare passagerartrafiken 
är landskapet Åland att betrakta som en förort till Stockholm och Mälardalen. 
Till det finländska fastlandet pågår trafiken ständigt. Åland, Mariehamn, Lång-
näs och Eckerö är knutpunkter på många sätt. Det åländska skatteundantaget 
är något som hela den finländska import- och exportindustrin vilar tungt på. 
Tack vare färjorna kan fraktkostnaderna för hela Finland hållas på en konkur-
renskraftig nivå.

• Den på Åland baserade internationella sjöfarten sysselsätter totalt – inom 
och utanför Åland – ca 6.100 ombord- och landanställda med en årlig 
bruttolönevolym på mer än 240 miljoner euro. Det är pengar som går in i 
samhället i form av konsumtion och investeringar. (Åsub)

• Av de totalt omkring 6.100 anställda är nästan 1.500 bosatta på Åland, 
och av sektorns totala bruttolöneutbetalningar går omkring 60 miljoner 
till Åland. Rederiarbetsplatserna står för ca 11 procent av ålänningarnas 
sysselsättning och ca 13 procent av deras samlade löneinkomster (nästan 
20 procent av den privata sektorns lönekaka).

• Åland är norra Östersjöns största rederikluster. Åländsk sjöfart har under 
senare år blivit allt mer internationaliserad även på andra sätt.

EFTERSOM INGENTING är så bra att det inte kan bli bättre måste vi som 
bor på Åland och ägnar oss åt sjöfart fråga oss på vilket sätt vi kan bli ännu 
bättre. Hur vi kan göra ännu mer. Shippingen ser i dag inte längre ut som 
den var i går. Det finns färre rederier men fler fristående konstruktörer, 
designers, konsulter och många fler som på olika sätt bidrar till shippingk-
lustret. Inom digitalisering finns på Åland några av världens mest avance-
rade systemleverantörer inom en rad olika områden.

ÅLANDS SJÖFART HAR TILL UPPGIFT att berätta och synliggöra alla dessa 
specialister som skapar exportintäkter och gör skillnad inom en bransch som 
helt saknar gränser. Konkurrensen är stenhård och bara den som förmår an-
passa sig överlever. Sjöfartshistorien är fylld av fantastiska rederier som inte 
längre finns.

I DET HÄR SAMMANHANGET är Viking Line och Rederi Ab Eckerö fö-
regångare. Medan andra aktörer gått under och försvunnit kämpar dessa 
båda åländska storbolag vidare. När det gäller sjöfartsutbildningen tvingas vi 
konstatera att den halkat efter i förhållande till utvecklingen. Kompetensen 
är fortfarande hög men borde marknadsföras bättre. Inom Högskolan på 
Åland finns guldkorn inom utbildningen och en så gott som 
garanterad plats på arbetsmarknaden i framtiden. M/S 
Michael Sars som ni kan läsa mer om i denna tidning 
är ett unikt skolfartyg som borde användas mycket 
mer.

ETT ANNAT ÅLÄNDSKT BOLAG som gått från 
klarhet till klarhet är Alandia Försäkring där det 
just nu blåst upp till oväder. Läs mer om detta 
på sid 16. Ålands Sjöfart har kartlagt händelserna 
som lett fram till dagens situation. 

Ålands Sjöfart har sedan år 1939 berättat om åländskt 
näringsliv i allmänhet och åländsk sjöfart i synnerhet. 
ÅLANDS SJÖFART SKA OBEROENDE AV UTOMSTÅENDE 
ORGANISATIONER GRANSKA SJÖFARTEN och dess kring-
liggande verksamheter utifrån god journalistisk sed 
– sanningsenligt, sakligt och kritiskt. Tidningen är i publi-
cistisk mening obunden till myndigheter, organisationer, 
utomstående företag och enskilda personer. Redaktionen 
bör vinnlägga sig om att sakligt och kritiskt bedriva jour-
nalistik.

ÅLANDS SJÖFART
Jörgen Pettersson, Publisher
+358 457 3135 640, jorgen.pettersson@aland.net

Åländsk sjöfart kräver mod, insikt och kraft

Vikingline.com

Visste du att . . .
Viking Lines fartyg släpper varken avfalls- eller läns-
vatten ut i havet. Allt förbrukat vatten pumpas i land.
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streck mellan olika praktikplatser samtidigt 
som hon jobbade som lättmatros på M/S 
Cinderella. Det lyckades och i dag har hon 
papper för såväl däck som maskin.

– Det har faktiskt gått väldigt bra allt så 
här långt men visst har det varit tufft. Sär-
skilt i början då precis allt var nytt. Det har 
varit extremt mycket att ta in och lära sig.

DET ALLRA FÖRSTA praktikjobbet fick 
hon ombord på M/S Misana som körde 
pappersrullar, containers och trailers från 
Finland till Belgien, England, Tyskland 
och Ryssland. Det var åtta veckor i början 
av 2017 och kylan var ständigt närvarande. 
Första uppdraget bestod av att surra lasten 
i lastrummet för att sedan torka bort allt 
smältvatten från trailers ur surrningshålen 
i stora lastrummet.

– Det gav mig ett annat förhållningssätt 
till snöslask, ler hon.

Vid sidan av det väntade sedan traditio-
nellt matrosarbete som att knacka rost och 
sköta dagligt underhåll. På Misana fick hon 
också däcksbehörigheten som senare ledde 
till jobbet på Cinderella.

Inför höstens studier som inleds med 
praktik på både M/S Exporter och M/S Ej-
dern är det så småningom dags för inträng-
ande studier i derivata och fördjupning 
i navigation samt stabilitetsberäkningar.

– Och ja, jag vet redan nu att det kom-
mer att vara både utmanande och svårt, 
säger hon.

INNAN MARIKA KARLSTRÖM tog be-
slutet att lämna sitt fasta jobb som kock 
för en rätt oviss framtid i ett helt annat 
yrke bollade hon sina planer med några 
arbetskamrater som hon i olika samman-
hang träffade på; maskinchefen Kristian 
Törnroth samt sjökaptenerna Lars Berthén 
och Ove Eriksson. De sade, ovetande om 
varandra, ungefär samma sak när hon frå-
gade dem om karriärbytet från kock till 
kapten verkligen var en god idé:

– Att det alltid finns arbete till sjöss om 
man inte är rädd för att jobba. Och att jag 
på inga villkor skulle sluta efter att jag fått 
vaktstyrmansbehörigheten. De var otroligt 
noga med att man ska gå hela vägen till 
färdig examen.

Marika följde rådet, bytte bana, och in-
leder i höst sitt tredje läsår på Högskolan 
på Åland.

– Om jag fortfarande tycker om att laga 
mat? Njae, när jag gör det blir det mest 
korv och makaroner åt mig och pojkarna...

– Vad jag gör om tio år? Då är jag för-
hoppningsvis styrman med fast arbete på 
något fartyg.

Fast målet sträcker sig längre än så och 
mynnar ut i att själv vara den som bestäm-
mer.

– Jag vill bli befälhavare på någon av 
skärgårdsfärjorna efter att jag varit ut i 
världen ett antal år.

FOTO: Therese Andersson

Efter nitton år som ansvarig för matlagningen vid Brändö skola 
och caféinnehavare bestämde sig Marika Karlström, 46, för att 
byta yrke. Men till skillnad mot de allra flesta andra som går i 
samma funderingar gjorde Marika slag i saken. I höst inleder 
hon sitt tredje läsår vid Högskolan på Åland med målet att bli 
sjökapten.

MARIKA KARLSTRÖM från 
Brändö, Torsholma, är ett le-
vande exempel på att det aldrig 
är för sent att börja med något 

helt annat. Med en bepansrad vilja och ett 
tydligt mål är hon nu bara halvannat år från 
drömmen att ta sin sjökaptensexamen. Det 
har absolut inte varit lätt, tvärtom, men 
hon ångrar inte en sekund.

Marika har examen från yrkesskolans 
kocklinje och hotell- och restaurangsko-
lans servitörutbildning. Efter det jobbade 
hon som servitör på Rederi Ab Slite och 
Ålandsfärjan med några kortare inhopp på 
Birka och Eckerö.

När det var aktuellt att välja utbildning 
efter grundskolan fanns visserligen styr-
mansbanan i tankarna men stannade där.

– Det var på sätt och vis en barndoms-
dröm men jag vågade inte ta steget, kan-
ske för att det inte var särskilt vanligt med 
kvinnor till sjöss på den tiden, säger hon 
i dag.

EFTER SERVITÖRSVIKARIATEN fick hon 
1998 fast jobb som kock på Brändö skola. 
Åren gick och sönerna Tobias (1997), Nik-

las (1999) och Lars (2001) föddes. Marika 
Karlström jobbade på i bespisningen men 
släppte aldrig drömmen att en dag göra 
något annat.

– Planen var att stanna kvar tills barnen 
blev stora. Vad jag skulle göra istället hade 
jag inte riktigt klart för mig.

Livet flöt på och tillvaron var bekväm 
men kanske inte så utmanande. Barnen 
blev större och 2012 satsade Marika till-
sammans med brodern Jonny Karlström 
på eget företag i form av entreprenaden 
på cafeterian ombord på M/S Viggen som 
går mellan Brändö och Osnäs. Skolbespis-
ningen fick hon tjänstledigt från i två år. 
Caféknäcket varade drygt tre år och under 
den tiden hade planerna på yrkesbyte tagit 
allt fastare former. Det kändes inte längre 
som ett alternativ att återvända till skolan 
och fortsätta laga mat till andra – hon var 
utled på sitt jobb och ville till sjöss. Fast 
steget från tanke till handling var både 
långt och skrämmande.

Marika Karlström hade trots allt ingen-
ting att klaga på i jobbet som gick ut på 
att hålla ett femtiotal personer (elever och 
lärare) med mat varje dag..

– Det var självständigt arbete, barnen 
och lärarna var snälla och ingen klagade 
på maten.

Ändå valde hon att släppa taget, första 
året som tjänstledig men sedan sade hon 
resolut upp sig.

FÖRSTA STEGET i den nya karriären var 
att läsa upp fysiken vilket skedde via NTI 
som erbjuder Komvux-studier på distans. 
Kontakterna till NTI fick hon via Komvux 
i Mariehamn.

– Där var man oerhört hjälpsamma och 
gjorde det enklare att hitta rätt.

Tack vare sina tidigare examen behövde 
Marika inte gå Sjömansskolans grundut-
bildning för sjötjänstgöring.

– Jag var självklart livrädd. Att säga upp 
sig var som jag tror det är att hoppa bun-
gyjump. Man hoppar och hoppas att re-
pet håller.

Det var en omställning på många plan. 
Som kock på Brändö skola hade hon en 
tydlig plattform och ägnade sig åt ett yrke 
hon behärskade in i minsta detalj. Om sjö-
manslivet visste han bokstavligen ingenting 
annat än att hon hellre vill jobba längre 
perioder för att sedan vara lika länge ledig.

– Jag har aldrig varit helt bekväm med 
8-16 kneg, säger hon.

MED DE AVKLARADE NTI-studierna i 
fickan, de tog åtta månader med kvarts-
studier, fortsatte färden till Högskolan 
på Åland där hon började hösten 2016 på 

kaptenslinjen som lockade tolv studerande.
Av dessa återstår i dag bara två men tack 

vare tre nya är man fem elever i höst. En 
som anslutit är John Strandvall från Jurmo 
och tidigare en elev som såg Marika Karl-
ström som den snälla tanten som lagade 
god mat i skolan. Nu är de klasskamrater 
på väg mot kaptensexamen.

Marika är med god marginal äldst på 
klassen men tycker inte det märks ens på 
minsta vis.

– Jag blir exakt lika behandlad som alla 
andra. Fast visst var det nervöst som tu-
san de första dagarna men i dag ångrar jag 
absolut ingenting. Jo förresten, kanske att 
jag inte började tidigare!

I dag har hon också sällskap av alla tre 
söner i Mariehamn; Tobias går parallellt 
med modern i Högskolan fast på maskin-
sidan, Niklas börjar första året i år medan 
”minstingen” Lars går andra året på for-
donsmekaniska i yrkesgymnasiet.

NÄR MARIKA KARLSTRÖM inte ägnar 
sig åt studier är hon enda kvinnan som 
skjuter älg på Brändö. Hon tog jaktkort 
2005, sköt sin första älg två år senare och 
har i dag fällt sammanlagt åtta av skogens 
konungar samt ett vildsvin och ett antal 
hjortar, rådjur och småvilt.

– Jag gillar jakt och tar varje tillfälle då 
jag kan vara med, säger hon.

I fjol var det lite si och så med extra tid. 
Marika var ivrig att få ut sin vaktmanna-
behörighet för maskin och låg i som ett 

"Det är stoltare våga sitt tärningskast 
än att tyna med slocknande låge. 
Det är skönare lyss till den sträng som 
brast, än att aldrig spänna en båge."
Verner von Heidenstam, Nobelpristagare i litteratur 1916.

Detta handlar om modet att vara beslutsam och aldrig 
någonsin släppa taget om sina drömmar. Marika Karl-
ström stod vid grytorna på Brändö skola i 19 år men 
drömde om ett liv till sjöss. Detta är berättelsen om 
hennes val och beslutsamhet.

sig för att bli sjökapten

Marika Karlström tillsammans med sönerna Tobias och Lars vilka båda numera studerar i 
Mariehamn. Tobias går även han i högskolan medan Lars startar andra året på fordonstek-
niska i höst. Foto: Stefan Norrgrann.

Skolkocken beslöt  
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Det är såklart nödvändigt att segla om man verkligen vill leva. 
Ombord på lyxkryssaren Sea Cloud II finns allt du kan tänka dig 
när det gäller livskvalitet i form av upplevelser, intryck, klokskap 
och äventyr. Häng med ombord på ett unikt fartyg!

FÖR EN TIMME eller så lämnar 
befälhavaren Kathryn Whitta-
ker över ansvaret för fartyget Sea 
Cloud II till lotsen Olli Taipale 

som gått ombord strax utanför Kobba klin-
tar. Fast hon förlorar inte koncentrationen 
ens för en sekund. Har man ansvaret för 
ett av världens lyxigaste segelfartyg är ar-
betstiden 24/7.

Ålands Sjöfart följer med lotskuttern, som 
är stationerad i Korrvik i Mariehamn, ut 
till Sea Cloud II en av de obegripligt vackra 
sommarmorgnar som bara går att hitta i 
den åländska skärgården. Jag har tagit rygg 
på lotsen Olli Taipale som är en av rätt få 
med lotspapper till Mariehamn. Vi klättrar 
ombord med hjälp av en lejdare som ser 
ofarlig ut men ändå utgör en utmaning för 
en landkrabba.

Målet är bryggan där lotsen Taipale ska 
ta över fartyget och manövrera henne till 
kaj genom hamninloppet som kan vara 
knixigt; inte minst på grund av en inten-
siv trafik.

– Farleden är kanske inte så svår men 
logistiken och samspelet mellan olika far-
tyg är utmanande, särskilt i rusningstid, 
säger Taipale.

Den infaller mellan ungefär två och tre 
varje dag då färjorna som går på Marie-
hamn och Åbo ska in till Mariehamn. Ska 
man samtidigt lotsa ut eller in ett segelfar-
tyg gäller det att hålla tungan rätt i mun.

UPPE PÅ BRYGGAN väntar befälhavaren 
Kathlyn Whittaker iklädd oklanderlig vit 
uniform med fyra streck på axeln. Hon är 
hemma från Kanada och har seglat befäl-
havare en ganska kort tid. I själva verket 
är angöringen i Mariehamn hennes andra 
vilket på inget vis märks.

Med fast hand och ett leende tar hon in 

Sea Cloud II till Birkakajen där bussar och 
mottagningskommitté väntar.

– Om det var nervöst, kanske lite… Fast 
jag har ju gjort detta ett tag och vet hur 
det går till, säger hon.

Uppdraget som kapten ombord på Sea 
Cloud II liknar inte riktigt ”vanliga” befäl-
havarjobb. Ombord finns cirka etthundra 
gäster som rör sig i stort sett fritt runt 
hela fartyget. Bryggan är, med undantag 
för hamnmanövrar, öppen vilket betyder 
ständiga frågor och samtal. Sea Cloud II 
är dessutom ett i alla avseenden riktigt 
segelfartyg där maskindrift bara sker när 
alternativen inte finns.

– Så fort vi får chansen hissar vi segel, 
säger Kathlyn Whittaker.

Det sker av flera skäl. Det uppenbara är 
att spara såväl maskiner som bränsle. Vin-
den är gratis och ibland både pålitlig och 
snäll. Dessutom är segeldrift på många sätt 
själva vägen till själen.

– Oslagbart på alla sätt och en upplevelse 
man bär med sig länge, säger Whittaker.

EN AV GÄSTERNA som finns ombord när 
Ålands Sjöfart hälsar på beskriver med nå-
got fuktigt i blicken känslan av att tidigt 
på morgonen, i bara badrocken, gå ut på 
däck för att möta de första solstrålarna.

– Det är varmt, fullkomligt tyst och ändå 
rör vi oss framåt. Går man fram till re-
lingen eller ännu hellre fram i fören, är 
det bara havets ljud som hörs när vi kly-
ver vattnet. Det kan låta klyschigt men jag 
tror jag aldrig känt sådan frid som just då.

Detta genomsyrar hela fartyget Sea 
Cloud II, från brygga till maskin, via res-
tauranger, städpersonal, maskinister och 

så vidare. Allt känns fridfullt, familjärt och 
genuint. Dessutom erbjuds det goda sam-
talet och de intressanta insikterna vid de 
gemensamma samlingarna i baren varje 
kväll.

Ombord finns minst en föreläsare vars 
uppgift är att undervisa och underhålla 
och se till alla passagerare inte bara njuter 
och vilar. Det krävs ett piggt intellekt för 
en sund kropp och därför handlar föreläs-
ningarna om allt från historiska händelser 
till konsthistoria, litteratur, musik eller 
något annat – i stort sett vad som helst. 
I vår satsar åländska Axtours tillsammans 
med Ålands Sjöfart på en exklusiv kryss-
ning med shippingtema.

ATT SEA CLOUD II tagit för vana att be-
söka Mariehamn varje sommar kan Åland 
tacka Christer ”Kecke” Mörn för. Han 
är rederidirektören som förutseende och 
kreativt var med och utvecklade rederiet 
Sea Cloud Cruises och även var dess chef 
i många år då bland annat Sea Cloud II 
projekterades och byggdes. I dag är han 
mer en ”caring uncle”, en sådan som med 
varsam hand och goda råd gör det enklare 
i livet, i det här fallet för rederiet som han 
assisterar med att hitta rätt sorts grupper 
från den skandinaviska marknaden.

 Fortsätter på sidan 8. 

Unikt tillfälle: Segla på Medelhavet
ÅLÄNDSKA RESEARRANGÖREN AXTOURS erbjuder ett unikt tillfälle att följa med Sea Cloud II på ett äventyr 
från Cadiz i södra Spanien via Malaga, Mallorca och Barcelona. Resan startar den 23 april i vår med flyg från 
Arlanda till Jerez. Fartyget lägger ut från Cadiz följande eftermiddag och sedan väntar en storstilad välkomst-
middag och avfärd.

Första stoppet sker i Malaga efter att vi först hört seglen hissas och maskinerna tystna. I Malaga erbjuds  
inspirerande vandringar och besök och ombord arrangeras insatta föredrag ombord med tydlig sjöfartsvinkel. 

Innan hemresan från Barcelona den 1 maj har vi fyllt tiden med spännande dialoger, tankeväckande monologer, 
överdådiga middagar och upplevelser att tänka tillbaka på. Ålands Sjöfarts publisher Jörgen Pettersson deltar 
i resan och berättar om sjöfarten från förr tills i dag och i morgon och mycket mer. Just det, vi har dessutom 
hunnit vila ut och förbereda oss för den skandinaviska våren som väntar därhemma.

För dig som gjort det mesta och vill se mer, detta är ett unikt läge. Läs mer om resan på www.axtours.ax!

Att segla är att leva
Häng med Axtours och Ålands Sjöfart på en resa till Medelhavet

Kapten Kathlyn Whittaker från Kanada hör 
till dem som behärskar fartyg som drivs 
fram av såväl maskin som segel. Ombord 
på Sea Cloud II får hon användning av 
båda färdigheter.
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Höjdskräck är ingen bra egenskap om man ska jobba till sjöss på Sea Cloud II. Genom 
att resa med ombord får man se denna spektakulära uppvisning med egna ögon.

Blått vitt man ser då seglen hissats mot bakgrund av en molnfri himmel. På däck hörs 
inget annat än fräsandet från havet. Närmare själva kärnan i livet är svår att nå.

Den här dagen i Mariehamn passar Kecke 
också på att tillsammans med gäster hälsa 
på i fartyget under liggetiden i Marie-
hamn. Synen som väntar besökarna gör 
ingen besviken. Ombord på Sea Cloud II 
är ALLT toppklass.

Medan kapten Whittaker och lotsen 
Taipale med gemensamma krafter kör 
fartyget från Marhällan till kaj går jag en 
tur runt fartyget. Det andas kvalitet och 
tillgänglighet. Biblioteket med utsikt förut 
är en plats där det känns lättare att läsa, 
baren är öppen och inbjudande, restau-
rangplatserna ombonade och all personal 
lättpratad. Vill man hellre tillbringa tid 
på däck finns gott om platser för både 
sittande och mer liggande vila.

DET ÄR LÄTT ATT hemfalla åt sjöfarts-
romantik när man står på teakdäcket 

ombord på Sea Cloud II och ser ut över 
masterna som inte är prydnadsföremål 
utan riktiga verktyg.

Inne i den åländska skärgården är om-
givningen vacker men framfarten ganska 
odramatisk. Tanken svindlar på att skåda 
ut över ett oändligt hav med hissade segel 
och vattnet fräsande kring fartyget.

Hur det är vet sjökapten Kathryn Whit-
taker bättre än de flesta. Trots att hon 
vid det här laget är van vid att ta sig fram 
på naturens villkor ledsnar hon aldrig på 
känslan av att vara ett med naturen. Och 
som befälhavare över både maskin och se-
gel är valet enkelt då möjligheten uppstår.

– Segel alla gånger. Känslan att ta sig 
fram helt utan maskiner slår det mesta 
här i världen, säger hon.

Inom sjöfarten är de personliga nätverken extremt betydelse-
fulla. Shippingen står och faller på förtroenden och kontakter 
vilka inte alltid är lätta att hitta.

Därför har åländska Erika Lindholm tillsammans med likasin-
nade dragit igång YoungShip Helsinki där yngre möts för att 
diskutera morgondagen och mycket annat.

ERIKA LINDHOLM har avan-
cerat snabbt inom shipping-
världen och jobbar i dag som 
Claims Executive vid försäk-

ringsbolaget Gard med verksamhet över 
hela världen. Just nu finns hon vid bola-
gets kontor i Helsingfors där hon sköter 
försäkringsärenden av olika karaktär. 
Vid sidan av jobbet har hon också aktivt 
drivit på bildandet av YoungShip Hel-
sinki för att stärka ungas ställning inom 
sjöfartsklustret.

– Alla som känner sig kallade är väl-
komna att vara med. Vi ordnar olika 
tillställningar med målet att förkovra 
oss i branschen och lära känna varandra, 
förklarar hon.

Föreningens operativa språk är eng-
elska  och föreningens syfte är att er-
bjuda unga inom sjöfarten ett forum för 
att bygga upp sitt branschnätverk och 
utveckla sin yrkeskompetens. För att 
förverkliga YoungShips Helsinki’s syfte 
ordnar föreningen diskussioner, evene-
mang, utfärder och annan verksamhet 
för sina medlemmar. Föreningen är icke 

vinstdrivande och medlemsavgiften är 
än så länge exakt noll.

– Det viktigaste just nu är att bli fler, 
säger Lindholm.

 Föreningen grundades senaste vår av 
Paulina Salin (Transfennica), Alexan-
dra Lindahl (ESL Shipping) och Erika 
Lindholm (Oy Gard (Baltic) Ab), med 
stöd av bland andra Tiina Tuurnala 
(vd för Rederierna i Finland). I sty-
relsen sitter även ålänningarna Staf-
fan Brunnsberg och Joakim Lindblom 
(båda från Sea Lines Shipping Finland 
Oy med kontor i Mariehamn och verk-
samhet på Svarta havet).

– Vi har just nu 36 medlemmar från 
över 20 olika företag och organisatio-
ner men vi hoppas på att ännu flera vill 
gå med i YoungShip Helsinki, både land 
och sjöpersonal, säger Lindholm.

 
YOUNGSHIP HELSINKI’S medlemmar 
är mellan 20 och 40 år och jobbar inom 
sjöfartsklustret.

– Vi har representanter från rederier, 
fartygen, mäklare, försäkringsbolag och 

Här är Erika Lindholm på plats vid Sjöfartens dag i Mariehamn tillsammans 
med Paulina Salin som jobbar vid Transfennica. Lindholm jobbar som jurist 
och Claims Executive vid Gard i Helsingfors. Foto: Jörgen Pettersson.

”YoungShip International was 
formed to be the voice for 
young people in the maritime 
industry.”
YoungShip International om skälet till nätverksbygget 
som startade 2004.

De söker framtidens sjöfart
andra företag och organisationer som är 
kopplade till sjöfarten. Vi har även re-
presentanter från Trafi bland oss.

Erika Lindholm tar nätverksbygget på 
stort allvar och är sedan tidigare styrel-
semedlem i YoungShip International 
som har sammanlagt 22 avdelningar, 
från Houston till Singapore, Rotterdam 
och Oslo.

Sjöfarten är extremt internationell 
och det som händer på andra sidan 

jorden påverkar även oss i Östersjön. 
Därför sträcker sig YoungShips tentak-
ler långt.

Varje år organiseras en gemensam 
konferens för alla YoungShip medlem-
mar. I år organiserar YoungShip Cyprus 
den för första gången och konferensen 
går av stapeln 8-9 november.

– Vi hoppas på att vi blir en större 
delegation från Finland som åker, säger 
Lindholm.

Så här ser styrelsen för YoungShip Helsinki ut: Från vänster Joakim Lindblom, Staffan 
Brunnsberg, Alexandra Lindahl, Paulina Salin, Erika Lindholm och Tim Mankonen.

YoungShip Helsinki i korthet
Man blir medlem genom att fylla i formuläret på hemsidan: 
www.youngship.com/departments/helsinki

FÖRENINGEN SKICKAR UT nyhetsbrev varje månad. Information 
finns även på Facebook, Instagram och LinkedIn.

VERKSAMHETSORTEN ÄR Helsingfors men vi försöker arrang-
era evenemang på andra ställen i Finland i mån av möjlighet. Vi 
vill samla medlemmar från olika delar av landet och många från 
Åland har redan blivit medlemmar i föreningen.

HITTILLS I ÅR har YoungShip deltagit på Sjöfartens Dag, ordnat 
två afterworks i Helsingfors, skaffat gratisbiljetter till en del av 
Carus Diglitalization seminarium i Helsingfors i september och 
arrangerat bastukväll vid MEPA i oktober. I planerna finns även 
fartygsbesök senare i höst och julfest i december.

SOM MEDLEM i YoungShip Helsinki blir man automatiskt  
medlem i YoungShip International, som är YoungShip’s paraply-
organisation. Nätverket har över 3.000 medlemmar och genom 
att vara medlem i en YoungShip förening så har man möjlighet 
att delta på evenemang i de andra städerna också, vilket är 
perfekt om man är på jobbresa och har några kvällar lediga och 
vill träffa andra som jobbar med sjöfart.

TILL MITTEN AV MARS 2019 planerar föreningen ett ”Maritime 
Sustainability”-seminarium med representanter från både 
akademin och näringslivet.
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Ålands Sjöfart träffar Marika Minina och Sebastian Mansnerus 
då de är hemma i Mariehamn på ledighet. Det blir ett samtal om 
glädjen att arbeta till sjöss, om vägen dit och hur säkerheten är 
ständigt närvarande. 

M
ARIKA MININA är från Viljandi 
i Estland. Där gick hon gymna-
siet och efter det fortsatte hon 
med språkstudier på folkhög-

skola i Sverige. Sedan blev det Högskolan 
på Åland som hon lämnade som sjökapten 
2011 för att ge sig vidare ut i världen.

Till sjöss är jämställdheten stor och kvin-
nor och män lyfter lika höga löner. Betal-
ningen är baserad på vad man gör, inte vem 
man är. Trots det är andelen kvinnor till sjöss 
ganska låg vilket inte bekommer Marika Mi-
nina.

– Jag har alltid gillat så kallade killjobb, 

ända sedan jag var barn och hellre hängde i 
morfars verkstad än lärde mig sticka. Om jag 
behandlas annorlunda för att jag är kvinna? 
Nej.

Att Marika valde sjön var absolut inte själv-
klart. Ingen i hennes släkt har jobbat inom 
sjöfarten, i alla fall inte förrän Marika visade 
vägen – då började även hennes mor på Tal-
link!

Innan Marika började ombord hade hon 
”knappt sett ett fartyg” förutom på några 
resor mellan Tallinn och Stockholm då hon 
fastnade för för miljön och den speciella 
känsla ett sjöjobb innebär. Och förstås uni-
formerna som folk bar ombord.

– Det såg roligt ut och jag tänkte att gud 
vad skoj det vore att jobba ombord!

Nu gör hon det och har närmast klippkort 
på resan Mariehamn-Taiwan där bytena van-
ligen sker.

VÄGEN TILL sjökaptensexamen började 
år 2000 då Marika Minina lämnade Tal-
linn för att jobba i hotelldelen ombord på 
Estline och sedan Silja Line. Det var ett 
jobb som i stort sett motsvarade hennes 
förväntningar.

– Jag trivdes jättebra och med åren för-
stärktes känslan att jag gillar det sociala li-
vet ombord och livsstilen med att jobba en 
period och sedan vara helt ledig lika länge. 
Jag kunde inte tänka mig måndag till fredag-
livet. Efter ett tag började jag längta till att 
byta till däckssidan när jag såg vad matro-
serna hade för arbetsuppgifter och jag häl-
sade på ganska flitigt uppe på bryggan. Jag 
ville arbeta på däck och bli matros.

När beslutet var fattat styrde vägen till 
Åland som inte bara erbjöd en god sjöut-
bildning utan mycket mer. Från Tallinn till 
Mariehamn är steget inte så väldigt långt 
och Marika blev rätt snabbt ”kär i Åland” 
som hon uttrycker det och beslöt sig för att 
stanna.

På vägen till drömjobbet i Fjärran Öst-
ern har Marika testat olika fartygsbryggor. 

2011–2013 seglade hon till exempel styrman 
på legendariska kryssningsfartyget M/S Bir-
ger Jarl. Tidigare hade Marika praktiserat på 
såväl Godby Shippings, Wallenius’ och Bores 
lastfartyg.

När sejouren på Birger Jarl var till ända 
skickade hon in sina papper till Star Cruises 
och sedan gick det snabbt.

– Jag fick ett mejl med frågan om jag hade 
möjlighet att åka till Malaysia och mönstra 
på. Det hade jag och svarade ja och bifogade 
en kopia på passet och certifikaten.

På den vägen är det och Marika är nu inne 
på sitt tredje år ombord som andre styrman 
på The Taipan och Superstar Aquarius.

OMBORD på Superstar Aquarius och i 
Star Cruises flotta finns att antal ålän-
ningar och skandinaver i befälsställning 
men Marika Minina är enda från Balti-
kum på däckssidan.

– Jag stortrivs med jobbet ombord, det är 
snyggt och välstädat överallt, fartyget är i 
gott skick och arbetsuppgifterna känns både 
meningsfulla och inspirerande.

I tjänsten ingår att gå vakt på bryggan, pla-
nera rutter och ansvara för säkerhet, livbå-
tar, branddörrar och så vidare. Under gång 
är man vanligen tre personer på bryggan, två 
styrmän och en utkik. Mestadels går man på 
autopilot men trots det gäller det att ständigt 
hålla uppsikt.

– Det kan ibland vara grymt med trafik där 
vi går, särskilt på Hongkong och i Singapore, 
säger hon.

Att gå i land och jobba är i dag inget alter-
nativ för Marika.

– Jag förstår inte folk som trivs med det. 
Det här är bästa jobbet som finns och jag inte 
ens funderar på att byta. Jag vill knappt åka 
hem när det är bytesdags!

Ombord finns i stort sett allt som kan 
tänkas på ett modernt fartyg. Internet är ut-
märkt vilket gör det enkelt att vara i kontakt 
med släktingar och vänner på hemmaplan.

Just nu är Marika Minina en av få kvinnor 

Slites konkurs blev 
början på något nytt

S
TAR CRUISES i Malaysia startade 
sin verksamhet med två fartyg 
1993. Då köptes M/S Kalypso 
och M/S Athena från Rederi Ab 

Slites konkursbo och förvandlades till ca-
sinofartyg för den asiatiska marknaden. 
Sedan dess har rederiet vuxit och är nu-
mera en del av Genting Group som hör till 
världens största kryssningsrederier.

SEDAN STARTEN 1993 har massor av 
ålänningar och andra skandinaver arbetat 
ombord på fartygen. I dag möter vi sjökap-

ten Marika Minina, 38, och brandmannen 
Sebastian Mansnerus, 29, från Mariehamn 
som stortrivs på M/S Superstar Aquarius, 
ett av Star Cruises fem fartyg. Minina job-
bar som Second Officer medan Mansnerus 
är Safety Officer ombord. Deras arbetspass 
spänner över cirka åtta veckor med lika 
länge ledigt.

– Det är det bästa jobb som finns. Jag vill 
knappt åka hem, säger Marika.

– Jag stortrivs också också . Det är otro-
ligt givande att jobba med folk från hela 
världen, säger Sebastian.

Marika och Sebastian 
stortrivs i Star Cruises

i befälsställning i Star Cruises flotta. Än så 
länge finns ingen kvinnlig befälhavare men 
såklart jobbar Marika på och strävar vidare 
till högre befattningar en dag.

– Jag jobbar hårt och är redo när möj-
ligheten dyker upp, säger hon.

 
SEBASTIAN MANSNERUS är född och 
uppvuxen i Mariehamn och valde Ålands 
vårdinstitut som första utbildning. Sedan 
tänkte han bli sjöbefäl och gav det tre år 
innan det blev banbyte igen och Rädd-
ningsinstitutet i Finland där han gick till 
brandman och vidare till ordinarie tjänst 
vid Räddningsverket i Mariehamn.

Där kom Sebastians sjöfartsinsikter till 
god nytta i samarbetet med Ålands sjösäker-
hetscentrum som erbjuder en lång rad olika 
utbildningar av vilka några är direkt kopp-
lade till brandsäkerhet – både i teorin och i 
praktiken.

 
ARBETET OMBORD på Superstar Auqa-
rius kretsar för Sebastians del kring sä-

kerhetsfrågor. Ingenting får gå fel och allt 
tränas, från avancerade livbåtsmanövrar till 
hur passagerarna spänner fast flytvästen.

Trots stort fokus på säkerhet är det inte så 
vanligt med Safety Officers ombord. Men 
Star Cruises har gått in för den lösningen vil-
ket Sebastian Mansnerus gillar.

– Det passar mig perfekt och jag tror mina 
kollegor ombord också uppskattar det. De 
säger att det känns tryggt, säger han.

Han är fortsättningsvis anställd av Rädd-
ningsverket men använder semestrar och 
tjänstledighet till kryssningsjobbet. I själva 
verket står han och väger mellan vad han ska 
göra framöver; i längden kan det bli slitsamt 
med två krävande jobb.

 
SUPERSTAR AQUARIUS gör mestadels 
längre kryssningar på Kina, Japan och Tai-
wan – en enda resa kan sträcka sig över 
800 sjömil.

Ombord finns alltid fyra brandgrupper 
med tio man i varje. Det är flest represen-
tanter från maskin och chiefen är brand-

chef.
– Jag är sidekick till dem och bidrar med 

råd och tips, säger Sebastian Mansnerus.
Övningarna sker ofta och regelbun-

det med minst en stor brandövning varje 
vecka. Det har sina sidor för både Sebastian 
och Marika att jobba med säkerhet under 
så rigorösa former som i Star Cruises.

– Det är kanske konstigt men så fort jag 
kommer ombord på ett fartyg måste jag 
kolla in livbåtarna, ler Marika.

Sebastian tillägger att brandexperter är 
väldigt uppskattade ombord, även de som 
inte har gedigen sjöfartsbakgrund. Här 
förtjänar också ett alldeles eget åländskt 
initiativ nämnas:

– Ålands sjösäkerhetscentrum är känt 
överallt och håller oerhört hög standard 
på sina utbildningar, säger han.

 
ARBETSLIVET OMBORD på Superstar 
Aquarius är inrutat och förutsägbart, 
något annat kommer inte på fråga när 
det handlar om tusentals människors sä-

kerhet. På den lediga tiden finns ändå gott 
om aktiviteter att ägna sig åt i form av till 
exempel ett välutrustat gym. När fartyget 
ligger i hamn finns också möjlighet att gå 
i land och bekanta sig med nya platser.

TILLVARON ÄR också rätt ombytlig, inte 
minst vädermässigt. Från ingenstans kan 
väderomslag dyka upp och ställa till det. 
Som den där dagen i en kinesisk hamn:

– Allt var precis som vanlig och i väder-
prognoserna fanns inget ovanligt. Då blev 
det plötsligt helt kolsvart samtidigt som 
det började blåsa och hagla när vi hade 
livbåtsmanöver. Vi hann som tur var av-
sluta övningen just innan men solstolarna 
flög omkring och det blev kaos för ett tag, 
berättar Marika.

En stor del av tiden ombord går åt till att planera och genomföra olika räddningsmanövrar.  Inför varje kryssning genomförs en passagerardrill för att alla ska veta vad som sker om 
olyckan är framme. Än så länge har det inte hänt. Till höger ses Marika Minina och Sebastian Mansnerus i full färd med att instruera sina medarbetare.

Marika Minina är född i Tallinn och utbildad i Mariehamn. I dag jobbar hon ombord på 
Superstar Aquarius och siktar ännu högre i karriären.
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Det åländska fartygsregistret växer och består i dag av drygt 
120 fartyg. Registret som sköts av Rainer Åkerblom vid Sta-
tens ämbetsverk är populärt bland mindre finländska redare.

REDERI AB NATHALIE har 
köpt ett fjärde fartyg till sitt 
rederi som har huvudkontoret 
i Åbo. Det senaste nyförvärvet 

är torrlastfartyget RMS Ruhrort som 
togs över av de nya ägarna i Tallinn 
den 14 september. Fartyget ska nu på 
dock och genomgå klassning innan 
hon under namnet RMS Carelie går in 
i ny trafik.

RMS Carelie ska registreras i Ma-
riehamn och huvudsakligen skötas av 
finländsk besättning. Fartyget är byggt 
1993 i Holland och kan lasta 2.503 
DWT.

I RABN:s regi ska RMS Care-
lie långtidschartras till tyska Rhenus 
Maritime Services som är en del av 
internationella jättekoncernen Rhenus 

Group med 29.000 anställda på 610 
platser i världen vilka omsätter 4,8 mil-
jarder euro per år!

RMS Carelies huvudsakliga trafik-
område blir mellan Saimen i Finland 
och olika europeiska hamnar.

– Det är första gången på många år 
som ett finländskt fartyg kör reguljära 
resor mellan Saimen och Europa. Vi 
ser detta avtal som ett viktigt stra-
tegiskt steg och vi är glada över att 
kunna erbjuda tonnage för denna linje, 
säger vd  Antti Partanen.

Rederi Ab Nathalie är ett privatägt 
rederi i Åbo, grundat av sjökaptenerna 
Antti Partanen och Johan Liljeström år 
2009 då första fartyget, Nathalie, köp-
tes. I dag har RABN cirka 40 personer 
anställda.

RMS Ruhrort ska bli 
åländskt och byta namn  
till M/S RMS Carelie. 
Fartyget ägs av Åbobase-
rade Rederi Ab Nathalie.

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 publice-
rar 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

JOBB & KARRIÄR

Här finns dina 

nya kolleger

RABN tar nytt 
fartyg till Åland

Framtidsplanera 
din livssituation
För dig som är ägarkund erbjuder vi fram 
till årsskiftet en halvtimmes kostnadsfri framtids-
planering tillsammans med våra bankjurister. 
Under mötet går våra jurister igenom din livssituation och 
ger dig en personlig rekommendation om vilka familjejuridiska 
tjänster som du kan ha behov av.

Efter mötet väljer du själv om du vill gå vidare med din personliga 
rekommendation av juridiska handlingar. Handlingarna upprättas 
mot kostnad enligt gällande prislista. Arvodet kan du betala med 
din intjänade OP-bonus. 

Stämmer t.ex. något av följande påståenden in på dig?

• Du är gift och har barn och önskar att din make/maka ska ärva 
   dig före barnen. 
• Du är sambo och önskar att din sambo ska ha möjlighet att bo 
   kvar i er bostad om du avlider.
• Du vill påverka vem som ska sköta dina angelägenheter om du 
   blir sjuk och inte längre klarar av det själv.
• Du är intresserad av att minska på arvs- och gåvoskatten.

Boka då din kostnadsfria framtidsplanering med våra bankjurister 
för dig som är ägarkund på 010 257 2901

Erbjudandet om en halvtimmes 
kostnadsfri framtidsplanering 
gäller t.o.m. 31.12.2018.
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I fortsättningen är Kinas sak även vår! I varje fall nästan. Bygget 
av Viking Lines nya fartyg för rutten Stockholm-Åland-Åbo är i 
gång och en större grupp Vikingar är på plats för att se till att 
fartyget verkligen blir det bästa som världen hittills skådat!

AMBITIONERNA ÄR skyhöga 
när Viking Line drar igång 
bygget av sitt nya fartyg som 
ska ska bli ett av världens mest 

klimatsmarta passagerarfartyg. De första 
stålplåtarna skars den 3 september och 
i början av år 2021 ska jungfruresan gå 
från Stockholm, en rutt man sedan ska 
fortsätta trafikera ett trettiotal år framö-
ver. Det är långa tidsrymder att tänka på 
när det gäller fartygsbyggen.

Arbetet sker på det kinesiska varvet 
XSI, Xiamen Shipbuilding Industry Co 
Ltd. ybyggnadsprojektet har föregåtts av 
omfattande planerings- och utvecklings-
arbete med syftet att skapa ett fartyg 
som representerar en helt ny och unik 
fartygsgeneration. I arbetet har man en-
gagerat ett flertal finländska och europe-
iska leverantörer.

DET NYA FARTYGET ska få en unik och 
öppen design där skärgårdsutsikten är i 
fokus. Tack vare stora panoramafönster 
kommer resenärerna att sitta på första par-
kett och få uppleva skärgården på ett helt 
nytt sätt, lovar vd Jan Hanses.

– Vi vill visa våra resenärer arkipela-
gen som de aldrig sett den förr. Bolagets 
rötter härstammar från skärgården och 
det vill vi gärna att syns i vår verksam-
het. Ombord finns inget som skymmer 
sikten, havets närvaro är total. För att 

fortsätta värna om vår unika havsmiljö 
använder vi oss av nya innovationer. 
Med miljö och komfort i första rummet 
tar morgondagens reseupplevelse form, 
tillägger Hanses.

DEN SVENSKA ARKITEKTBYRÅN Kon-
cept Stockholm har valts att inreda Viking 
Lines nya fartyg. Valet stod mellan flera 
välrenommerade arkitektkontor där Kon-
cept Stockholm stack ut med sin mycket 
attraktiva kombination av skandinavisk 
lätthet och lekfullhet.

För Viking Line är det viktigt att ar-
kitekterna bidrar till en lockande re-
seupplevelse som fungerar för såväl 
kryssningsresenärer, barnfamiljer, konfe-
rensgäster som den omfattande frakttra-
fiken mellan länderna.

I projektet har man även tagit i beak-
tande de internationella gästerna, som 
kanske aldrig tidigare upplevt skärgårds-
vyer som denna rutt erbjuder.

DET NYA FARTYGET är till sin storlek 
större än Viking Grace, världens första 
stora LNG-drivna passagerarfartyg, men 
beräknas förbruka ca tio procent mindre 
bränsle. Optimering av energi och miljö-
anpassade lösningar har legat i fokus under 
hela projektet och fartyget kommer att bli 
ett av världens mest energieffektiva fartyg.

Egentligen hade Kaj Jansson inte alls tänkt bygga fler fartyg 
efter succén med Finferries elhybrid Elektra.
Fast man kan ju alltid ändra sig och nu är Jansson i gång med 
att bygga sin tionde färja – för första gången i Kina!

FÅ, OM NÅGON, har ett cv som 
ens kommer nära Kaj Janssons 
när det gäller fartygsbyggen. 
Huvuddelen handlar om Viking 

Line men när han efter 36 år gick i pen-
sion (2009) växlade han absolut inte ner. 
Snarare tvärtom.

Först gick Jansson in som rederi- och 
projektchef (2010–2014) vid Ålands 
landskapsregering och lyckades bringa 
reda i en organisation som för länge 
sedan passerat bäst-före-datum. Sedan 
fortsatte han som projektledare för stat-
liga Finferries som byggde ett unikt hy-
bridfartyg i Polen.

– Vi behövde den bäste och därför 
ringde jag Kaj, förklarade Finferries vd 

Mats Rosin.
Resultatet blev på många sätt enastå-

ende och Elektra har sedan dess vunnit 
flera internationella pris och utmärkel-
ser.

ELEKTRA BLEV den nionde färjan som Kaj 
Jansson ledde bygget av. Eller egentligen 
åtta och en halv… Först var det Turella, 
sedan följde Rosella, Mariella, Amorella, 
Isabella, Cinderella, XPRS och så slutligen 
Spanienbygget som aldrig fullföljdes.

– Jag hade inte inte tänkt bygga fler 
fartyg men detta gick inte att tacka nej 
till. Det här med elektricitet är mycket 
intressant för skärgårdsfärjor, sade Kaj 
Jansson då han tog sin an Elektra.

MÅNDAGEN DEN 3 SEPTEMBER 2018 
blev den officiella dagen då Viking Line 
skar den första plåten till det som i de-
cember 2020 ska vara den modernaste 
färja som världen hittills skådat. Platsen 
var Xiamen i Kina och på den officiella 
bilden satt en profil som är lätt att känna 
igen. Tidigare tekniske direktören, rede-
richefen och projektledaren Kaj Jansson!

Hallå där Kaj, du skulle ju inte bygga 
fler färjor?
– Haha, kanske det, men nu blev det 
så här. Jag har ju hängt ihop med Vi-
king Line en stor del av livet och ska nu 
hjälpa till så mycket jag kan.
Ska du vara på plats under själva 
byggtiden också?
– Nej, min roll är att vara rådgivare vil-
ket inte kräver ständig närvaro. Jag hjäl-
per till från hemmaplan och åker ner då 
det behövs. Hittills har det inneburit sex 
sju resor.

KINABYGGET BLIR den tionde färjan som 
Kaj Jansson är med och bygger. Det är 
första gången han jobbar i Kina.

– Jag har ju sprungit runt på ett antal 
varv och lärt känna dem men det här är 
första gången jag jobbar med ett.

Kaj Jansson var även med då Viking 
Line byggde sina färjor i Split i dåva-
rande Jugoslavien med Amorella (1988) 
som först ut. Jansson ser flera paralleller 
mellan då och nu.

– Det var ett oerfaret varv när det 
gällde färjor men det resulterade i ett 
oerhört fint arbete och starka fartyg. 
XSI i Xiamen har byggt båtar i 160 år 
men ännu ingen bil- och passagerarfärja. 
Deras inställning är att detta ska bli ett 
märke för framtiden, ambitionsnivån 
är mycket hög och planerna ser väldigt 
proffsiga ut.

Bygget av Vikings nya  
fartyg är startat i Kina

Nu bygger 
Kaj sin 
tionde färja

Viking Lines vd Jan Hanses tycker på knappen som skär den allra första plåten till bygget 
som ska resultera i ett helt nytt Viking-fartyg.

Fakta om det nya fartyget:
• Levereras i slutet av 2020.
• Beräknad trafikstart i början av 2021 på linjen 

Åbo–Åland–Stockholm.
• Passagerarkapacitet 2.800 resenärer.
• Hytter 922.
• Besättning ca 200 personer.
• Längd 218 meter, bruttodräktighet 63.000 ton.
• Fraktkapacitet 1.500 meter.
• Isklass 1 A Super.
• Byggs på varvet Xiamen Shipbuilding Industry Co, 

Ltd i Kina.
• Samarbetpartners: Wärtsilä, ABB Marine, Kone, 

Koncept Stockholm, Deltamarin, Almaco med flera.

Så här såg det ut när bygget började i Xiamen i Kina. Bilden symboliserar tillsammanskap där yrkeskunskap från Mariehamn 
sitter sida vid sida med den kinesiska tillverkaren. Nere till höger kan Viking Lines fartygsnestor Kaj Jansson skönjas. Bild: Viking Line
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Ömsen på Alandia-aktierna kan det te 
sig lustigt att samma bolag i dag vill slopa 
hembudsklausulen eftersom den upplevs 
som ett hinder i utvecklingen av Alandia. 
Sedan dess har förhållandet mellan de från 
början 67 ägarna varit kyligt. Det grundar 
sig på många olika saker men mynnar i 
sista ändan ut till hunger efter mera makt 
och/eller pengar vilka är två storheter som 
i finansvärldens ordbok betyder ungefär 
samma sak.

TORSDAGEN DEN 12 APRIL 2018 samla-
des aktieägarna i Försäkrings Ab Alandia 
till ordinarie bolagsstämma i kontoret på 
Ålandsvägen i Mariehamn. Utanför dåna-
de grävskopor som byggde om den slitna 
vägen och inne i styrelserummet utspe-
lades en batalj om makt och aktier. Med 
på mötet fanns Dan-Erik Woivalin, vd för 
Ömsen, Roger Lönnblad, investeringsdi-
rektör vid Rettig samt styrelseordförande 
för Alandia, Leif Nordlund, med fullmakt 
från Gotlandsbolaget, Ben Lundqvist, sty-
relseordförande i Viking Line och vd för 
Lundqvist Rederierna, Conny Nyholm, 
finanschef vid Ålands landskapsregering, 
Eva Mikkola-Karlström, vvd för Godby 
Shipping, Laura Langh, vd för Langh 
Group, Joakim Håkans, vd för Alfons 
Håkans, Jan Hanses, vd för Viking Line, 
Björn Blomqvist, koncernchef för Rederi 
Ab Eckerö samt Alandias vd Tony Karl-
ström. Ordförandeskapet sköttes denna 
förmiddag av advokat Jorunn Skogberg 
från DKCO. Stämman hade i likhet med 
alla bolagsstämmor föregåtts av intensiva 
förhandlingar och möten. Ömsen hade 
på förhand meddelat Rettig-gruppen att 
man tillsammans med Ålands landskapsre-
gering och Gotlandsbolaget motsätter sig 
ett slopande av hembudsklausulen och att 
man med stöd av rösträttsbestämmelser 
och aktiebolagslagens minoritetsskydd 
därför kunde stoppa förslaget. Så blev 
det också när det var dags att rösta om 

hembudsklausulen. Genom att forma 
en så kallad absolut minoritet (Ömsen, 
Gotlandsbolaget och Ålands landskaps-
regering) blev det ingen förändring vil-
ket gjorde företrädarna för Rettig, Viking 
Line och Eckerö näst intill fly förbannade 
i den mening man kan bli det på bolags-
stämmor. I det massmediala efterspelet 
skräddes inte orden från majoritetens 
sida och Ömsen fick klä skott för att man 
”försökte stoppa utvecklingen”. De tre 
minoritetsägarna gjorde att majoriteten 
inte kunde driva igenom sin vilja att göra 
förändringar i bolagsordningen.

STÄMMAN SOM STOPPADE planerna 
på att slopa hembudsklausulen skulle få 
omedelbara följder inom Ömsen som av 
majoritetsägarna i Alandia betraktades 
som huvudmotståndare. När Ömsen höll 
bolagsstämma den 26 april, två veckor ef-
ter Alandia-stämman, satt plötsligt och för 
första gången Viking Line Abp på plats, 
representerade av Ben Lundqvist och Jan 
Hanses. Detta var oväntat på många sätt. 
Dels har Viking Line haft som policy att 
inte blanda sig i lokala affärer och dels 
hade detta aldrig förankrats i Viking Li-
nes styrelse som annars är känd för att 
inte dra sig för att bena även i detaljer. 
Under stämman föreslog Wiklöf Holding 
Ab:s koncernchef Nils Lampi tre helt nya 
namn för förvaltningsrådet – utan att först 
ha förankrat detta med Ömsens valbered-
ning som arbetat fram ett förslag enligt 
strikta instruktioner vilka bottnar i storle-
ken på premieinbetalningarna. Förslaget 
att välja in Viking Lines informationsdi-
rektör och medlem i ledningsgruppen 
Johanna Boijer-Svahnström, pensionerade 
Ålandsbanken-direktören Birgitta Dahlén 
och Arkens vd Ann-Louise Djupsund rös-
tades ner av stämman med god marginal 
men fick stöd av bland annat Viking Line 
och Posten vilket är intressant. Posten 
är landskapets bolag men gick i det här 

fallet på en annan linje än Ålands land-
skapsregering. Det kan alltså vara mer än 
en tillfällighet att Postens styrelseordfö-
rande heter Nils Lampi… Underligt kan 
det också te sig att Boijer-Svahnström 
föreslogs ta en plats i förvaltningsrådet; 
I Viking Lines regler står att styrelsen 
ska godkänna uppdrag utanför den egna 
sfären när det gäller ledningspersoner. 
Detta hade styrelsen inte gjort vilket ger 
sken av mer ett hugskott (från Lund-
qvist och Hanses) än förankrad strategi. 
Dahlén hade accepterat sin nominering 
efter telefonsamtal från Ålandsbankens vd 
Peter Wiklöf, förutom brorsson till An-
ders Wiklöf även medlem i Viking Lines 
samt Alandias styrelser. Detta hade skett 
utan att ekonomierådet Trygve Eriks-
son, ordförande i Ömsens valberedning, 
hade underrättats på förhand. Följaktligen 
gick även han om inte i taket så nästan. 
Trots debaclet i omröstningen hördes Ben 
Lundqvist teaterviska när röstningen var 
avklarad: ”Nu fick de för att de jävlades på 
vår stämma”, med tydlig adress till den så 
kallade minoriteteten i Alandia.

DET SOM HÄNDE på Ömsens bolags-
stämma var ett tydligt samarbete mellan 
å ena sidan Viking Line Abp:s styrelse-
ordförande Ben Lundqvist och kommer-
serådet Anders Wiklöf. Det är i det här 
sammanhanget inte ointressant att de två 
kamraterna tillsammans äger 42 procent 
av lokala mediehuset Ålandstidningen. 
Wiklöf är dessutom 70-procentig ägare i 
Nya Åland och drar sig sällan för att dela 
med sig av hur tidningarna ska agera i 
olika frågor. Därför dröjde det heller inte 
länge innan ledarsidan på Ålandstidningen 
valde att ta ställning i konflikten genom 

att ställa sig på sina storägares sida. Anders 
Wiklöf är vid sidan av tidningsägare i allt 
väsentligt Ålands mest inflytelserika af-
färsman med kontroll över Ålandsbanken 
samt en stor del av dagligvaruhandeln 
i landskapet. Dessutom är hans bolag 
största leverantör av taxfree-produkter till 
såväl Viking Line som Rederi Ab Eckerö.

SLAGET VAR EFTER Ömsenstämman, 
ur Alandias storägares perspektiv, för 
ögonblicket förlorat, men det låginten-
siva kriget fortsatte. I juni avslöjade An-
ders Wiklöf att han avsåg köpa en aktie 
i Försäkrings Ab Alandia av Viking Line 
Abp för 7.500 euro; drygt tolv gånger 
mer än aktien värderades till i samband 
med bolagiseringen tre år tidigare. Öm-
sen hänvisade till hembudsklausulen och 
ville själva köpa aktien. Inte för det priset 
utan för ett pris som skulle fastställas av 
en skiljedomstol. 

 Fortsätter på nästa sida. 

Det har blåst upp till oväder inom det åländska näringslivet och 
i stormens öga finns den åländska sjöfartens kronjuvel Alandia 
Försäkring som förvandlades till ett aktiebolag år 2015.

På ena sidan står åtminstone minoritetsägarna Ålands land-
skapsregering, Ålands ömsesidiga försäkringsbolag (Ömsen) 
och Gotlandsbolaget med 27,5 procent av rösterna.

På den andra finns bland andra finlandssvenska familjebo-
laget Rettig, börsbolaget Viking Line, Rederi Ab Eckerö och 
enmanskoncernen Anders Wiklöf som tillsammans äger 62,4 
procent av aktierna i Alandia.

Bråket handlar om makt, pengar och inflytande i Alandia 
Försäkring – ett av Nordens ledande sjöförsäkringsbolag med 
huvudkontor i Mariehamn och för ögonblicket 130 högkvalita-
tiva arbetsplatser.

Ålands Sjöfart har kartlagt de händelser som lett till dagens 
situation där striden står mellan en variant av Homo Economi-
cus som tar hem vinster där sådana finns att hämta och mer 
ideologiskt drivna ägare som hävdar att hela Ålands bästa är 
viktigare.

F
ÖRSÄKRINGS AB ALANDIA fyller 
80 år i år. Från grundandet 1938 
fram till 2015 var det ett ömse-
sidigt bolag som ägdes av alla de 

kunder (läs åländska redare) som valde 
att försäkra sina fartyg för att skydda sina 
affärer.

SKÄLET TILL BOLAGSFORMEN var lo-
giskt. Eftersom sjöfarten till sin natur är 
något där vinsterna kommer och går i takt 
med oförutsägbara konjunkturer ansågs 
det mest rättvist att bedriva verksamheten 
så solidariskt som möjligt. Historien har 
givit de grundande fäderna och mödrarna 
rätt. Ibland har segelfartygskungen Gus-
taf Erikson varit störst, ibland frifräsare 
som Finlands störste tankerredare Algot 
Johansson, någon gång rororederier och 
under senare år passagerarjättarna Viking 

Line och Rederi Ab Eckerö. Över tid är 
det alltid något segment inom branschen 
som gått dåligt och något annat som gått 
bra. Mot den bakgrunden kan man också 
ifrågasätta ombildandet till aktiebolag ba-
serat på en ögonblicksbild; historiskt sett 
hade ju förmögenheten byggts upp tack 
vare ömsesidigheten och solidariteten.

I DAG ÄR DET aktiebolagslagen som styr 
verksamheten. I en noga planerad och 
skickligt upplagd manöver, iscensatt av 
de för stunden största försäkringstagar-
na, förvandlades Redarnas Ömsesidiga 
Försäkringsbolag (RÖF) år 2015 från ett 
ömsesidigt bolag till ett aktiebolag. Sedan 
dess har verksamheten på flera sätt för-
ändrats i grunden. I år har man sålt två 
av sina tidigare tre ben (pensions- och 
livförsäkringar) och satsar nu fullt ut på 

sjöförsäkringar där Alandia är bland de 
marknadsledande i Norden – vid sidan 
av Skuld och Gard – tack vare ett trovär-
digt varumärke och urstarka personliga 
nätverk hos bolagsledningen gentemot 
internationella kunder. Stärkta av fram-
gångarna har Alandia även riktat blick-
arna mot den större shippingvärlden och 
särskilt Grekland där några av världens 
största redare finns. Under dessa år har 
bolagets storägare även med hjälp av ge-
nerösa dividendutbetalningar dränerat en 
tidigare urstark balansräkning.

KRITIKERNA TILL BOLAGISERINGEN 
beskriver renodlingen av Alandia med 
att ”klä upp bruden” inför ett stundande 
giftermål. Målet är, enligt dem, att de nu-
varande storägarna avser sälja det numera 
renodlade sjöförsäkringsbolaget Alandia 
till någon internationell aktör med stor 
kassa; som exempel kan nämnas Skuld, 
Gallagher, Munich Re, AON, Gard och så 
vidare. Ifall en sådan försäljning skulle ske 
menar minoriteten att faran är överhäng-
ande att Alandias huvudkontor flyttar bort 
från Mariehamn. Själva skälet skulle i så 
fall vara pengar, i dag värderas Alandia till 
knappt 150 miljoner euro vilket bransch-
bedömare anser vara lågt. Hittar man rätt 
köpare kan förtjänsten bli substantiell. 
Om en sådan försäljning sker är också ris-
ken betydande för att Alandia Försäkring 
inte längre utvecklas från Åland.

EFTER BOLAGISERINGEN 2015 be-
stod Alandia av 194.624 aktier värderade 
till 616 euro per styck vilket landade i 
ett värde på 120 miljoner euro för hela 
bolaget, något branschfolk beskrev som 
”reapris”. De som tjänade mest på bolagi-
seringen var Viking Line Abp och Rederi 
Ab Eckerö. Viking räknade hem nästan 
28 miljoner euro på ombildningen med-
an Eckerö fick något mindre. Tack vare 

denna ”dopning” presenterade rederierna 
hyggliga vinster år 2014 då det var möjligt 
att ta hem ombildningen i redovisningen. 
Översiktligt handlade det om att värdet 
i Alandia flyttades från den ömsesidiga 
kassan till ägarnas balansräkningar. Om-
bildandet var inte helt smärtfritt. Några 
av de tidigare delägarna tyckte det var 
bra som det var och hade gärna sett en 
fortsättning på ömsesidigheten. Bland 
farhågorna fanns till exempel det stän-
diga hotet om take-overs, vardagen i varje 
marknadsekonomi. Aktier kan säljas och 
köpas vilket numera torde vara bevisat. 

NÄR RÖF BOLAGISERADES förvand-
lades tidigare försäkringsandelar, vilka 
baserades på inbetalda premier, till aktier. 
Den största försäkringstagaren Viking 
Line ville av bokföringstekniska skäl 
(det ansågs opraktiskt med intressebolag 
i balansen varför det var viktigt att hålla 
andelen under 20 procent) inte behålla 
alla de aktier de tilldelades. Viking Line 
sålde därför en större post till åländska 
försäkringsbolaget Ömsen som redan från 
början definierade Alandia som en god 
investering för såväl det egna bokslutet 
som för de över 19.000 ålänningar som är 
kunder hos Ömsen. Investeringsbolaget 
Rettig (Helsingfors) som fanns bland de 
tidigare försäkringstagarna och därmed 
var aktieägare utnyttjade hembudsklausu-
len och snuvade Ömsen på aktierna under 
något som kan liknas vid en ”kupp”. Sedan 
dess har Rettig vuxit ytterligare och sitter 
i dag på 25 procent av Försäkrings Ab 
Alandia utan att ha ett enda fartyg i sin 
verksamhet. Det ”långsiktiga” innehavet 
i Bore Ltd avyttrades häromåret till hol-
ländska Spliethoff. Ömsen tog sig senare 
in i Alandia genom att köpa upp bolag 
som redan var ägare till Alandiaaktier och 
äger i dag 12,4 procent av Alandia. Mot 
bakgrund av att Rettig lyckades snuva 

Åländsk huggsexa om 
herraväldet i Alandia

Styrelsen för 
Försäkrings 
Ab Alandia
Roger Lönnberg, ordförande, 
Jan Hanses, vice ordförande, 
Björn Blomqvist, Eero Holma, 
Laura Paasio, Peter Wiklöf.
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Kom och hör vd Tony
Karlström om Alandia

Vad handlar egentligen bråket mellan aktieägarna i Alandia 
Försäkring om? Varför sålde Rederi Ab Eckerö hellre till ett lägre 
pris än till ett högre? Är detta början till slutet för åländska  
Alandia Försäkring med huvudkontor vid Ålandsvägen?

D
ET ÄR INTE alldeles enkelt att 
hänga med i alla svängar och 
bland alla invektiv och stäm-
mokupper som utgjort den stora 

snackisen i det åländska näringslivet det 
senaste halvåret.

SVAREN ÄR MED mycket stor sannolikhet 
det vanliga: Follow the money.

VI SOM SITTER PÅ läktarplats har kun-
nat följa en av allt att döma klassisk kamp 
mellan krass ekonomisk verklighet och mer 
lokalt ansvarskännande ägarkultur. Vilken 
av de två sidorna som är den rätta finns det 
inget svar på, sist och slutligen handlar det 
om tyckande och vilja att ta risker. An-
ders Wiklöf har genom sitt inköp i Alandia 
gjort en slags ”corner” där hans portfölj på 
många sätt är avgörande för vad som nu 
händer. Mycket tyder på att det finns en 
underliggande plan som några få känner 
till. Det är egentligen enda förklaringen 
till varför Eckerö-koncernen tackade nej 
till ett högre bud för att istället sälja till 
Wiklöf Holding. Man väljer ett lägre bud 

i dag för att skörda ett högre lite senare.

DET HANDLAR OCKSÅ om synen på ett 
bolag. Är Alandia Försäkrings välbefin-
nande viktigare än ägarnas eller är det 
tvärtom?

STÖRSTA ÄGARNA i Alandia – Rettig, Vi-
king Line och Rederi Ab Eckerö vill slopa 
hembudsklausulen som i dag utgör ett slags 
teoretiskt skydd mot fientliga uppköp. Den 
garanterar att gamla ägare alltid har rätt att 
köpa ut nya ägare. Den sätter också stopp 
för att bolaget kan säljas till utomstående 
eller icke-önskvärda ägare. Denna regel är 
emellertid rätt enkel att runda vilket först 
Ömsen och nu i sommar Wiklöf Holding 
bevisat. De köpte helt enkelt upp andra 
bolag som redan var ägare i Alandia. An-
ders Wiklöf har också tydligt deklarerat att 
han inte gillar hembudsklausuler.

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET Alandia 
som vuxit ur ömsesidighet förvandlades 
2015 till ett aktiebolag vilket ställde dör-
ren till maktkamper på vid gavel. Viking 

Line och Rederi Ab Eckerö är förvisso 
djupt rotade i den åländska myllan och ex-
tremt viktiga för hela landskapets fortsatta 
framlevnad. Men rederierna är samtidigt 
verksamma i en svårt konkurrensutsatt 
verklighet och måste ständigt hålla järn-
koll på såväl balans- som resultaträkning. 
Detta gäller särskilt Viking Line som under 
senare år dragits med besvärande svaga 
vinster samtidigt som man står inför stora 
investeringar.

REDERI AB ECKERÖ har tjänat bättre på 
sin kärnverksamhet men måste också samla 
i sina lador inför nyinvestering i tonnage. 
Dess koncernchef Björn Blomqvist har 
blivit allt tydligare med att beg-marknaden 
för lämpliga fartyg är rätt begränsad var-
för man kommer allt närmare ett beslut 
om nybygge för linjen mellan Eckerö och 
Grisslehamn. De två rederierna har helt 
enkelt inte råd att grotta ner sig i detaljer 
som om Alandiabolagen ska vara i åländsk 
ägo eller inte. Man kan därmed inte lasta 
en varg för att den äter lamm.

LIKA LITE KAN man peka finger mot 
Ömsen som vaktat sin placering i Alandia 
och försökt försäkra sig om att bolaget, 
till varje pris, förblir åländskt. Det är inte 
underligt. Ömsesidiga Ömsen ägs av i stort 
sett varje ålänning varför allt som är bra för 

Åland är bra för Ömsen. På ett liknande 
sätt har Ålands landskapsregering resone-
rat liksom Gotlandsbolaget som är finan-
siellt starkt och djupt rotat i lokalsamhället 
Gotland. Om en främmande storägare tar 
över Alandia ligger det helt klart i farans 
riktning att verksamheten, eller delar av 
den, lämnar Åland. Det har under denna 
sommar drabbat liv- och pensionsgrenarna 
i det gamla Alandia. LokalTapiola tog hand 
om livdelen medan fastländska Veritas nu-
mera sköter de åländska pensionerna.

NÅGRA OBSERVATIONER är ändå oer-
hört intressanta att lyfta. Vad är egentligen 
skälet till att det är så viktigt för Rettig, 
Viking Line och Rederi Ab Eckerö att få 
bort hembudsklausulen? Svaret kan vara 
att man identifierat en internationell stor-
spelare som kan tänka sig att köpa aktierna 
men som i dag inte finns bland de gamla 
ägarna. Att det skulle handla om ett belö-
ningsprogram till Alandias ledningsskikt, 
vilket man hävdat, känns genomskinligt. 
Det finns många andra sätt att sköta sådant 
på. Vill man försöka sälja Alandia är det 
viktigt att ha minst 2/3-delars majoritet, 
annars är ingen intresserad. Lika litet är 
antagligen intresset bland försäkringsjät-
tarna att tvingas hantera liv- och pensions-
försäkringarna som nu är sålda. Efter som-
marens affärer är därmed manegen krattad 

Någon skiljedomstol behövdes emellertid 
aldrig. Wiklöf Holding skulle istället an-
vänds samma teknik för att bli ägare som 
Ömsen tidigare gjort.

DEN 20 AUGUSTI höll Försäkrings Ab 
Alandia en extra bolagsstämma för att i 
formell mening godkänna försäljningen 
av olycksfalls- och reseförsäkringarna till 
Lokal-Tapiola. Med på stämman var en-
treprenören Henry Höglund, Björn Blom-
qvist, Malin Skogberg, ekonomichef vid 
Eckerö, Roger Lönnberg, Jan Hanses, 
bunkerhandlaren Dick Ekström, vd Tony 
Karlström, stämmoordförande Dan Karls-
son samt två i sammanhanget nya gäster: 
Anders Wiklöf tillsammans med sin wing-
man Nils Lampi. Wiklöf skämtade, sin 
vana trogen, till det lite:

– Är det för att man inte vill ha mig här 
som stämman är så här tidigt? sade han.

Inom det åländska näringslivet är det 
sedan gammalt känt att Anders Wiklöf 
ogärna stiger upp särskilt tidigt om morg-
narna och den här stämman inleddes kl 
10.00.

Skälet till att Wiklöf och Lampi kom till 
stämman var en färsk affär där Wiklöf Hol-
ding Ab efter en inledande kontakt i juli 
köpt ekonomiskt pressade pargasrederiet 
Isbjörn Ab från Ronja Marin-gruppen och 
dess ägare Anders Isaksson. Inte så mycket 
för rederiverksamheten som för det faktum 
att i bolagets balansräkning fanns elva ak-
tier i Alandia och därmed en inträdesbil-
jett till bolaget. Man gjorde alltså exakt på 

samma sätt som Ömsen tidigare gjort när 
Rettig lade beslag på de aktier som tidigare 
sålts av Viking Line och Eckerö – man tog 
köksvägen till salongerna. I sammanhanget 
outade Anders Wiklöf samtidigt vad han 
tyckte om hembudsklausulen om vilken 
han inte tyckte. När det gäller synen på 
hembudsklausulen finns olika synpunkter; 
ena sidan hävdar att den är onödig medan 
den andra sidan menar att den är en garant 
för framtiden. En sak är dock 100-procen-
tigt klar. Det är enklare att sälja till vem 
man vill om en klausul saknas.

EFTER KÖPET av Isbjörn Ab var det tyst 
kring Alandia fram till den 14 september 
då årets hittills största åländska aktieaffär 
nådde offentligheten. Rederi Ab Eckerös 
dotterbolag Eckerö Shipping hade sålt 
samtliga sina 13.018 aktier, motsvarande 
6,7 procent av rösterna, i Alandia till Is-
björn Ab. Köpeskillingen är inte kommu-
nicerad men antas ligga på cirka 750 euro 
per aktie eller totalt nästan tio miljoner 
euro. Att budet till Viking Line hade varit 
tio gånger större känns mot denna bak-
grund inte helt seriöst.

Det handlar alltså om en synnerligen 
djärv affär även för Wiklöf Holding. Om 
inte Alandia och dess 130 anställda fort-
sätter att prestera blir investeringen miss-
lyckad.

– Vi anser att Alandia är ett bra åländskt 
bolag med goda framtidsmöjligheter och 
tyckte det var intressant att gå in som ägare 
och vara med på den resan, kommenterade 

Nils Lampi affären i Ålands radio.
Enligt vad Ålands Sjöfart erfar hade Re-

deri Ab Eckerö förhållit sig svala till ett 
”väsentligt mycket högre bud”, från en 
annan aktieägare, på Eckerö-aktierna för 
att istället sälja till Wiklöf Holding – möj-
ligen för att bibehålla den borgfred man 
uppnått tillsammans med Rettig och Vi-
king Line. Uppgifter gör dessutom gäl-
lande att Eckerös plan från början var att 
sälja hela innehavet vilket senare justerades 
till den del som ägdes av Eckerö Shipping 
Ab. Aktieposten får ändå avsevärda konse-
kvenser beroende på vilken sida den nye 
ägaren väljer.

ÄGARFÖRÄNDRINGEN ÄR långt ifrån 
teoretisk. Till följd av rösträttsbegräns-
ningarna i Alandias bolagsordning har de 
största ägarna inte kunnat rösta med samt-
liga sina aktier. Därför kunde minoriteten 
hålla majoriteten stången på vårens bolags-
stämma. Nu är det hindret undanröjt vilket 
öppnar för en extra bolagsstämma, en ny 
omröstning och ett annat resultat.

Metaforiskt uttryckt är därmed kriget 
om den absoluta majoriteten i Alandia 
avgjort. Ömsen, Gotlandsbolaget och 
Gotlandsbolaget kan inte längre stoppa 
planerna på att ändra bolagsordningen. 
Hembudsklausulen, som en gång gav Ret-
tig möjlighet att bli bolagets största ägare, 
kan röstas bort liksom bestämmelsen att 
Alandias hemort är Mariehamn.

Därmed kan Rettig, Viking Line, Re-
deri Ab Eckerö samt Wiklöf Holding Ab 

fullfölja sina planer för Alandia, vilka de 
än kan vara.

MEDAN ALLT DETTA PÅGÅR försöker de 
anställda vid kontoret sköta verksamheten 
vilket är utmanande när ägarna styr och 
ställer i exempelvis balansräkningen. Det 
handlar inte minst om kreditvärdigheten, 
det mått som styr i stort sett allt i försäk-
ringsbranschen. Efter omfattande arbete 
lyckades Alandia i januari i år höja betyget 
från BBB + till A - (A minus) med ”sta-
bila utsikter” av kreditvärderingsinstitutet 
Standard & Poor. Detta är nödvändigt för 
den fortsatta tillväxten och ställer krav på 
att balansräkningen och risktagandet hålls 
i skick. Det är ingen vågad gissning att alla 
anställda håller tummarna för att de värsta 
striderna bland ägarna skulle lägga sig. 
Krafterna behövs i konkurrensen.

Fotnot: Homo Economicus är en ratio-
nell, strängt kalkylerande, nyttomaxime-
rande individ. Termen beskriver ett tredje 
utvecklingsled efter Homo Erecticus och 
Homo Sapiens och har i nationalekono-
min definierats som ”en arbiträr defini-
tion av en man, som är en varelse som 
oundvikligen gör det som han kan få den 
största möjliga mängden nödvändigheter, 
bekvämligheter och överflöd av pengar 
samt den minsta mängden arbete och fysisk 
självförnekelse.” (Wikipedia)

Många frågor när elefanterna dansar

KOMMENTAR
Jörgen Pettersson, Publisher för Ålands Sjöfart. Tel. +3584573135640, epost: jorgen.pettersson@aland.net

M
EDAN EN INTENSIV STRID 
utspelas bland ägarna i Alandia 
Försäkrings Ab har personalen 
i bolaget att koncentrera sig på 

att sköta de dagliga affärerna. Hur har det 
gått?

FREDAGEN DEN 12 OKTOBER kl 11.30-
13.00 kommer Alandia Försäkrings vd 
Tony Karlström till Ålands Sjöfart rf:s 

sjöfartslunch på Indigo och berättar om 
verksamheten som pågår varje dag i värl-
dens alla hörn. Till lunchen är alla med 
koppling till sjöfarten bjudna. 

Anmälningar till lunchen ska skickas till 
maritimt.natverk@regeringen.ax senast 
tisdagen den 9 oktober. 

Välkomna!

inför den slutliga (?) föreställningen.

DET ÄR FÖRSTÅS vanskligt att spekulera 
men det ligger i farans så kallade riktning 
att den nu stärkta majoriteten i snabb ord-
ning kallar till en extra bolagsstämma i 
Alandia Försäkrings Ab och en gång för 
alla gör sig kvitt hembudsklausulen. Sedan 
är aktierna fria att sälja till precis vem som 
helst, var som helst. Behövs det kan man 
även ändra andra paragrafer i bolagsord-
ningen.

OM DET SOM HÄNT är bra eller dåligt är 
omöjligt att svara på. Alandia Försäkring 
är som alla andra bolag beroende av män-
niskorna som jobbar där och hur väl de 

sköter affärerna. Hittills har man lyckats 
väl och mot alla odds etablerat ett fram-
gångsrikt sjöförsäkringsbolag från kontoret 
vid Ålandsvägen.

Än så länge har alltså ingen vunnit. Mi-
noriteten i form av Ömsen, Ålands land-
skapsregering och Gotlandsbolaget har av 
allt att döma förlorat sin ställning som en 
absolut minoritet men får liksom alla andra 
aktieägare, om Alandia säljs till en inter-
nationell jätte, betalt för sina aktier och 
gör i så fall, antagligen, en hygglig vinst.

Är risken stor för att Alandia försvin-
ner från Åland?
Åtminstone är risken betydligt större om 
hembudsklausulen är borta än när den är 

där. Alandia har skapats, vuxit och för-
ändrats på Åland. Här har också makten 
hittills funnits, så gott som cementerad. 
Efter den dramatiska sommaren behöver 
det inte längre vara fallet. Nu är Alandia ett 
bolag precis som alla andra med de risker 
och möjligheter sådant medför.

Några lärdomar att dra?
Egentligen inte. Alla bolag arbetar utifrån 
sina egna förutsättningar och aktier är han-
delsvara. Det är lätt att dra paralleller till 
Chipsaffären år 2004. Kritikerna hävdade 
då att de nya ägarna och finanskonglo-
meratet Orkla skulle slakta och lägga ned 
vilket än så länge inte blivit verklighet. 
Det har visserligen varit nära ögat men 

tack vare skickligheten hos personalen och 
kvaliteten på råvarorna har Orkla istället 
fortsatt investera i produktionen som gör 
att arbetsplatserna finns kvar vilket sist och 
slutligen är själva kärnfrågan. 

Fotnot: Begreppet ”Follow the Money” 
härstammar från den så kallade Watergate-
affären på 1970-talet då amerikanske pre-
sidenten Richard Nixon tvingades avgå. 
Frasen beskriver att i slutet av dagen är 
det alltid pengarna som styr och den skyl-
diga hittar man oftast genom att följa vart 
pengarna gått.

Be a part of the summit. www.shipping-summit.com
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Kapten Dahlström 
leder en trotjänare
I våras genomförde Viking Line en större organisationsföränd-
ring när det handlar om ledarskapet i koncernen. I fortsättningen 
agerar en av befälhavarna på de sju färjorna fartygschef med 
slutligt ansvar inte bara för säkerhet och navigation utan även 
försäljning och kundupplevelser. En av de berörda är Mariellas 
befälhavare Stefan Dahlström, en utåtriktad och social sjökapten 
som hellre river murar än bygger dem.

M/S MARIELLA är på många sätt 
Grand Old Lady i Viking Li-
nes flotta. Sedan leveransen 
från Wärtsilä i Perno 1985, 

då hon var världens största bil- och pas-
sagerarfartyg, har hon punktligt trafike-
rat Stockholm-Mariehamn-Helsingfors. 
Mariella var även det fartyg som först av 
alla kom fram till platsen där M/S Estonia 
sjönk den 28 september 1994.

– Det här, säger maskinchefen Chris-
ter Mattsson från Jomala, är ett mycket 
välbyggt fartyg. Arbetet med att bygga 
den tog två år istället för som i dag, tio 
månader.

Under ytan tar det sig uttryck i gedi-
get hantverk, som till exempel kopparrör 
med blyinfästningar och ett skrov som är 
i skick som nytt.

Ålands Sjöfart åker med Mariella mel-
lan Stockholm och Mariehamn en stekhet 

sommardag 2018.
Sjökapten Stefan Dahlström är fartygs-

chef ombord på Mariella och leder därmed 
FLG (Fartygsledningsgruppen) där även 
intendenten, överstyrman, maskinchefen 
och pursern ingår.

Denna dag ska FLG som möts en till 
två gånger per månad diskutera den lång-
siktiga planen för fartyget. Inte ens fartyg 
lever för alltid och det gäller att ständigt 
försöka se runt nästa hörn för att stå redo 
för framtida utmaningar.

– Detta arbete pågår ständigt i samar-
bete mellan fartyget och kontoren i land, 
säger Dahlström.

STEFAN DAHLSTRÖM, 46, är hemma 
från Dragsfjärd som 2009 slogs samman 
med Kimito och Västanfjärd till den nya 
kommunen Kimitoön. Sedan elva år till-
baka bor familjen i Pemar, en bit utan-

för Åbo. Dahlström har arbetat med det 
mesta ombord på Viking Line; 2002 blev 
han styrman för att därefter fortsätta som 
överstyrman och lots innan han 2012 fick 
frågan från huvudkontoret, på rekom-
mendation av tidigare befälhavaren Owe 
Englund, om han var intresserad av att ta 
över på Mariella brygga.

– Det kändes väldigt självklart att tacka 
ja. Det är det här jag alltid velat göra, sä-
ger Dahlström.

Sin sjökaptensexamen tog Stefan Dahl-
ström i Åbo. Det kom möjligen som en 
liten överraskning för fadern som också 
var sjöman – närmare bestämt maskinchef!

– Fast han hade nog sett det komma. 
När jag var med honom ombord som barn 
tyckte jag om att starta maskinen men så 
fort det var klart sprang jag upp till bryg-
gan, minns Stefan Dahlström.

Vägen till kommandobryggan på Ma-
riella gick via rederier som Bore och 
Engship men sedan 2002 är det passage-
rarfärjor som gäller.

MARIELLA MÅ HÖRA till de äldsta far-
tygen i den röda flottan. Ändå har tiden 
absolut inte stått stilla. För något år sedan 
installerade man till exempel HAM-teknik 
på fartygets fyra Pielstick-maskiner. Detta 
minskar mängden kväveoxider i avgaserna. 

Luften som används i förbränningsproces-
sen fuktas med hjälp av havsvatten och 
därmed sänks förbränningstemperaturen 
och lägre temperatur ger i sin tur minskade 
mängder kväveoxider.

Jakten på energitjuvar pågår dessutom 
ständigt och tar sig uttryck i LED-lampor, 
frekvensstyrning, släckta lampor på bildäck 
(efter avgång) och mycket mer.

Även bunkerförbrukningen är alltid ak-
tuell och har resulterat i att Mariella sedan 
något år tillbaka är testplattform för det 
svenska företaget Qtaggs avancerade au-
topilot Ecopilot.

– Vi ställer in vilken tid vi ska vara 
framme så sköter systemet resten, förkla-
rar Stefan Dahlström som hittills tycker 
systemet fungerat bra, såväl inomskärs som 
ute på havet.

DET RÅDER INGA TVIVEL om att Stefan 
Dahlström trivs med jobbet ombord på 
Mariella. Visserligen är arbetstiden 24/7 
under jobbveckorna men friheten att 
styra sin egen arbetsdag finns ändå där 
och medger ibland även egen tid i form 
av löprundor.

Att vara befälhavare på ett stort fartyg är 
mycket mer än att köra båt. Det handlar 
om säkerhet, omfattande behörighetskrav, 
juridik, arbetsskydd, miljöfrågor och så vi-

dare. Varje månad ingår möten med vd Jan 
Hanses kring ekonomi och mycket mer. 
Ingenting händer automatiskt utan krä-
ver avväganden, ombyggnader och initia-
tiv från såväl landorganisationen som från 
alla ombordanställda. Försäljningssiffror 
är något som väldigt mycket kretsar kring 
och där är intendenten en nyckelperson.

– Vi strävar alltid till att bli effektivare 
och använda resurserna på bästa möjliga 
sätt.

När Ålands Sjöfart hälsar på är det mitt 
under brinnande högsäsong, i ekonomiskt 
avseende rederiets bästa tid. Alla avgångar 
är fulla och det gäller att skapa trivsel om-
bord.

Efterfrågan på resor gör också att Mariella 
vid ankomsten till Helsingfors inte som 
annars ligger stilla en hel dag. När pas-
sagerarna lämnat fartyget tar man genast 
ombord nya och kör över till Tallinn, något 
som visat sig extra populärt denna sommar.

– Vi har klart större volymer än i fjol på 
den rutten, säger Stefan Dahlström.

OMBORD PÅ MARIELLA finns fortfarande 
en befäls- och en manskapsmäss där alla 
äter. Detta skulle Stefan Dahlström gärna 
ändra på och gjorde ett försök för något 
år sedan.

– Men det visade sig att brandfasta skott 
skulle gjort det extremt dyrt att bygga om 
varför vi avstod, säger han och väljer istäl-
let att allt som oftast äta med manskapet.

– Jag trivs att vara med folk och tycker 
ledarskap ska vara öppet och transparent.

Bland de dagliga utmaningarna som en 
befälhavare har att tampas med finns till 

exempel ovissheten kring angöringarna på 
Åland då det blåser upp. Höststormarna är 
oförutsägbara och hamnen i Mariehamn 
trång.

– Ibland går det helt enkelt inte att av-
göra innan vi är framme. Vindriktningen 
är avgörande och sedan spelar lastmängden 
och deplacementet in. Det är många fakto-
rer som inverkar, säger Stefan Dahlström.

FÖR DAGEN består fartygsledningsgrup-
pen (FLG) uteslutande av män. Pursern 
Eva Nordberg, Åbo, är på ledigt. Maskin-
chefen Christer Mattsson understryker 
ändå att arbetet till sjöss är ”etthundra-
procentigt jämställt”.

– När det gäller lönen spelar det ingen 
roll vilket kön du råkar vara. Här är be-
talningen baserad på arbete och ingenting 
annat.

Av tonen på mötet att döma är stäm-
ningen god ombord. Det styrks inte minst 
av att rotationen bland de anställda är mini-
mal. Runt bordet där FLG-medlemmarna 
sitter ryms sammanlagt 150 års erfarenhet! 
Av de över 200 anställda ombord (per skift) 
är över hälften 50+ år gamla.

– Om man är social och trivs bland folk 
är detta en bra plats att jobba på, säger 
pursern Lasse Virta.

– Det allra bästa? Kanske när man går 
ut från Mariehamn en tidig morgon och 
möter soluppgången på Åland hav. Det 
finns nog ingen vy som slår det, säger Ste-
fan Dahlström.

 Fortsätter på nästa sida.

Mariellas fartygsledningsgrupp samlas för att diskutera strategier. Från vänster intendent 
Jussi Maunola, Helsingfors, befälhavare Stefan Dahlström, överstyrman Carl-Henrik 
Järvinen, Karis, pursern Lasse Virta, Åbo och maskinmästare Christer Mattsson, Jomala. 
Sammanlagt sitter de på 150 års erfarenhet av sjöfart!

Kallskänkan Henna Kalliokoski från Lahtis 
fixar till läckra skaldjur, något som seglat 
upp som en riktig storsäljare de senaste 
åren.

I trettio år har kökschefen Harry Iman lagat 
mat ombord på Viking Line. Bland tren-
derna han lagt märke till finns en klart ökad 
efterfrågan på vegetariska anrättningar.

"När det gäller lönen spelar det ingen
roll vilket kön du råkar vara. Här är 
betalningen baserad på arbete och 
ingenting annat."

M/S Mariella. Foto: Viking Line.

Befälhavaren Stefan Dahlström ombord på M/S Mariella en vacker sommardag 2018. Alla 
avgångar är fulla och humöret på topp. Dahlström är sedan i våras fartygschef med ansvar 
för både ekonomi och framdrift.
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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

MED DE ORDEN lämnar Åland Sjöfart 
ledningsgruppen och tar rygg på sä-
kerhetschefen Mika Nykänen från Åbo 
som har bråda tider med fullsatt fartyg. 
I hans arbetsuppgifter ingår att hälsa alla 
passagerare välkomna ombord och se-
dan se till att allt löper på. I det ingår till 
exempel att se till att brandvaktsrundan 
sköts. Varje timme, dygnet runt under 
drift, går någon den 1,6 kilometer långa 
rundan genom hela fartyget och checkar 
av brandpunkter med ”pinnen” där alla 
iakttagelser registreras.

Färden går upp och ner för trappor och 
genom långa korridorer. Nykänen rör sig 
snabbt och vant trots hettan som denna 
sommar i alla avseenden varit utmanande. 
Nere på bildäck är temperaturen sällan 
under fyrtio grader.

– Hur vi klarar det? Genom att dricka 
typ sex liter vatten per dag!

Mika Nykänen hälsar vänligt på alla 
vi möter och noterar allt som händer. I 
dag är det inte så mycket, det går lugnt 
till ombord.

– Fast det är klart. Nog skulle det räcka 
till en bok om jag skulle berätta allt jag 
sett genom åren, ler han. 

I taxfree-butiken träffar vi Tage Wen-
nerström från Pargas som jobbat ombord 
i mer än trettio år. Det han inte vet om 
köpbeteenden är knappast värt att veta. 
Sommarens storsäljare är vanlig vatten 
tillsammans med kläder och skor som bli-
vit allt populärare vid sidan av mer tradi-
tonella njtuningsvaror.

På försäljningssidan noterar man en stän-
dig minskning av cigaretter och röktobak 
medan snus blivit allt populärare.

– Inte så konstigt. Jag såg någon un-
dersökning som slog fast att var fjärde 
finländsk 18-åring snusar. Trots att det är 
förbjudet i Finland! Det är idiotiskt och 
borde vara tillåtet, säger Wennerström.

FÖR DAGEN är det Harry Iman, Borgå, 
som chefar i fartygets hjärta – byssan. Han 
har 28 år inom Viking Line och är egent-
ligen chefskock men just nu kökschef och 
därmed ansvarig för att det alltid finns 
tillräcklig med proviant ombord.

– Allra populärast är fortfarande ox-
filé i olika former samt lax. Bland sådant 
som kommer allt starkare finns skaldjur, 
säger Iman.

Under de år som Harry Iman lagat mat 
ombord har utvecklingen varit dramatisk 
på många olika sätt.

– Vi är i dag betydlig färre i personalen 
än tidigare. Arbetet är tuffare och tajtare.

Det har trots det stundtals varit svårt 
att hitta personal till både byssa och ser-
veringen. I sommar har det emellertid 
fungerat hyggligt.

– Vi har klarat det rätt bra men det gäl-
ler att vara tidigt ute, långt före högsä-
songen slår till, säger Iman som hyllar á 
la carten men påminner om basen i det 
mesta – buffén.

– Den drar in mest pengar till rederiet 
och får dessutom alltid mycket beröm av 
gästerna!

Floormanager Tage Wennerholm från Pargas ser till att taxfree-butiken är ren och snygg 
och tilltalande. Fazer blå hör till storsäljarna liksom konjak för finländarna och whisky för 
svenskarna.

Anniina Meriluoto från Helsingfors ser till 
att alla matgäster får bästa tänkbara ser-
vice. Det är bråda tider när Ålands Sjöfart 
hälsar på ombord på Mariella. Drygt 200 i 
besättningen ska se till att uppemot 2.500 
passagerare trivs ombord.

Trots högt tempo och mycket att stå i är 
det gott humör som råder i byssan. Airi 
Tuorila, Forssa, till vänster och Tiina Anti-
kainen från Uunila hackar lök och mycket 
mer.

In Mariehamn
Thursday 9 May

2019
www.sjofart.ax

Vi går vår egen vägVälkommen till oss på Ålandsbanken Företag

På Företagssidan har vi inlett ett samarbete med Euro-

peiska investeringsfonden (EIF). Samarbetet har som 

målsättning att underlätta fi nansieringen för små och 

medelstora företag, som vill utveckla och hållbarhets-

anpassa sin verksamhet. EIF hjälper till med garanti som

underlättar säkerhetsbiten, vilket i sin tur gör att Ålands-

banken kan erbjuda en förmånligare totalränta. 

 Det är nu ett utmärkt läge att se över verksamheten 

och passa på att göra investeringar som stärker ditt före-

tags konkurrenskraft.

 Välkommen in till företagsgänget så hjälper vi till att 

förverkliga dina idéer.

Vi värnar om den åländska entreprenörsandan.

Anmälan och flera kurser >> aboamare.fi

novia.fi

Examensutbildning på engelska
Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations at Novia UAS. 
The Master’s degree programme starts in February 2019. Contact Micael Vuorio, Head  
of Degree Programme +358 44 762 3413, micael.vuorio@novia.fi for more information.

Application 1.10 - 31.10.2018 through www.studyinfo.fi. 

Medical First Aid STCW 4-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Medical Care STCW 4-2 (Refresher) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pilot Examination, Pilotage Training Courses. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Polar Code Training, Basic, Advanced and Combined level. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
GOC Refreshment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DP Induction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 KursspråkKurser under hösten 2018

axxell.fi

Utbildning inom sjöfart

aboamare.fi
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De kom från Tyskland, Storbritannien, England, Kina och så 
vidare. Sommaren 2018 förde inte bara med sig historiskt väder 
och en påminnelse om klimatförändringen. Till Åland kom även 
8.800 kryssningsresenärer som vid femton tillfällen tog i land i 
Mariehamn. Nästa sommar växer antalet besök till 24!

DEN INTERNATIONELLA kryss-
ningstrafiken känner inte till 
begreppet konjunkturned-
gång. Tvärtom. Färska siff-

ror visar på ständig tillväxt och ett ökat 
intresse även för mindre besöksmål med 
en tydlig historia – som Mariehamn och 
Åland.

Gunilla Karlsson från Sund har till 
uppgift att marknadsföra Åland som ett 
resmål för de stora internationella kryss-
ningsfartyg som vallfärdar till Östersjön 
under sommarhalvåret.

Hennes och alla övrigas långsiktiga 
arbete börjar bära frukt. I somras hade 
Åland 15 anlöp för att nästa sommar 
räkna in 24.

– När jag började satte man målsätt-

ningen till 30 besök, det kan vi klara. 
I somras fungerade allt väldigt bra. Vi 
fixade både bussar och guider till alla 
och gästerna var väldigt nöjda, säger 
Karlsson.

I MITTEN AV SEPTEMBER kom en gäs-
tande grupp kryssningsoperatörer till 
Åland för att bekanta sig med landskapet. 
Lovorden haglade:

– Vi har ett perfekt samarbete med 
Mariehamns Hamn vilket även märks 
på fartygen. Vår policy är till exempel 
att aldrig ta in mer än ett fartyg per dag 
vilket gör att gästerna som finns ombord 
kan räkna med bättre service, säger 
Gunilla Karlsson.

Mariehamns Hamn erbjuder även 

samtliga gästande fartyg att lämna sitt 
grå- och svartvatten i hamnen, vilket de 
flesta gör.

I rundan över Åland ingick besök till 
Pommern (som ska stå klar i sin nya 
docka lagom till högsäsong), sjöfartsmu-
seet, hela Mariehamn, SALT, Smakbyn, 
Saltvik samt en avslutande middag på 
restaurangbåten F.P. von Knorring.

– Det blev en väldigt intensiv dag men 
jag tror de fick en bra bild av vad vi har 
att erbjuda.

En vanlig kommentar från besökarna 
är ”oj, vad lugnt ni har det. Tänk att få 
bo på en sådan här plats!”

DEN STÖRSTA NYHETEN nästa sommar 
är M/S Spirit of Discovery som är Saga 
Cruises splitternya fartyg. Hon väntas an-
lända till Mariehamn den 28 augusti med 
knappt 1.000 passagerare ombord.

Att fartyget viker in till Åland under 
vad som får betraktas som en jung-
frukryss är ingen slump. Saga Cruises 
säljer storyn om Östersjön som har allt – 
en spännande historia, rafflande konst-
verk, rent vatten, uppseendeväckande 
arkitektur och mycket mer.

– Här passar Mariehamn bra in som 
ett andningshål mellan storstäder som 
Stockholm, Helsingfors och St Peters-
burg. Vi ser en tydlig trend i att möta 
det lokala och söka kulinariska upplevel-
ser, säger Gunilla Karlsson.

En nygammal bekantskap är M/S 
Prinsendam som kommer i juli och se-
nast besökte Mariehamn 2014.. Hon 
sköts av Holland & America Line och 
tar drygt 800 gäster. Passagerarna kom-
mer från vitt skilda världar men landar 
ändå tryggt på Åland. Mariehamn kan 
inte ta emot de allra största fartygsjät-
tarna vilket inte behöver vara en nack-
del.

Detta har till exempel M/S Astor, 
Cruise & Maritime Voyages, tagit till sig 
och anländer till Mariehamn i början av 

augusti nästa sommar. 
– En annan trend i kryssningsindustrin 

är att fler rederier letar efter mindre 
fartyg som kan besöka de mindre ham-
narna. I storstäderna växer också kritiken 
mot massanlöpen vilket kan höja intres-
set för oss.

OM GUNILLA KARLSSON fick bestämma 
skulle hon gärna vilja att fler butiksinneha-
vare höll koll på när de besökande fartygen 
ligger i hamnen.

– Många av gästerna åker på utflykter 
men ännu fler väljer att stanna i Ma-
riehamn och ta de promenader de inte 
alltid kan ta ombord. Då är det mycket 
uppskattat att kunna ta en fika eller ägna 
sig åt shopping. Det krävs inte mycket 
för att skapa guldkant. Ibland kan en en-
kel skylt med orden ”Willkommen” göra 
underverk, säger hon med adress till nä-
ringsidkarna i staden.

– Allra viktigast är detta på söndagar 
då staden kan te sig ganska öde ibland.

Visit Åland är med i Cruise Baltic som 
är en gemensam organisation för besöks-
mål i Östersjön. Här följer man noga 
utvecklingen och samlar fakta kring vad 
trafiken egentligen betyder.

Den viktigaste frågan av alla är kan-
ske hållbarhet och frågan om avfallsvat-
ten som fortfarande är tillåtet att dumpa 
i havet. År 2020 är det definitivt slut. 
Cruise Baltic och Gunilla Karlsson tror 
dock det redan är över.

– Passagerare har blivit extremt med-
vetna om vad det betyder att dumpa 
avfallsvatten i hamnarna. Jag tror inte 
ett enda av de fartyg som besöker oss 
släpper ut något i havet. Dels finns det 
mottagningsmöjligheter i alla hamnar de 
besöker och dels skulle det betyda eko-
nomisk katastrof om det blev känt. Pas-
sagerarna kräver att fartygen sköter sig 
och håller noga koll på att miljöpolicyn 
efterlevs, säger Gunilla Karlsson.

Allt som är nytt kan tyckas lite läskigt. Det tar Cruise  
Baltic fasta på och har ställt samman några myter och 
sanningar kring den växande turistindustrin.

MYT: Kryssningsgäster köper nästan 
ingenting i butikerna på land.
SANNING: Mer än 95 procent av 
passagerarna väljer att gå i land. Av 
dem väljer 70 procent organiserade 
utflykter som sköts av lokala företag 
och dess chaufförer och guider. Kryss-
ningsgäster spenderar alltså ansenliga 
summor för service i land; förutom 
utflykterna kan det handla om lun-
cher, fika och vanlig shopping.

MYT: Kryssningsgästerna är för många 
och skapar föroreningar.
SANNING: Den bofasta befolkningen 
i några av de större städerna klagar 
på kryssningsturismen. Kryssnings-
gästerna står för cirka 5 % av alla be-
sökare till exempelvis Venedig och i 
andra europeiska städer är andelen 
lika stoer eller mindre. Kryssningsfar-
tyg är dock mycket synliga och därför 
lätta att skylla på. I Östersjön har vi 
lyckats förlänga kryssningssäsongen, 

vilket innebär att antalet kryssnings-
gäster inte är så koncentrerade till 
högsäsong. I Köpenhamn är som-
marsäsongen 2018 215 dagar, hela 
43 dagar längre än 2016. Eftersom 
Köpenhamn ofta är utgångspunkten 
för en kryssningsresa, gäller även för-
längningen av säsongen andra desti-
nationer i Östersjön.

MYT: Fartygsutsläpp förorenar luften.
SANNING: Globalt råder en gräns 
för utsläpp av svavel på 3,5 %. Öster-
sjön har alltid haft mycket strängare 
regler och år 2015 minskades grän-
sen i Östersjön från 1,0 % till 0,1 %. 
Omkring 25 nya kryssningsfartyg i 
orderboken kommer att drivas av 
flytande naturgas (LNG). Detta eli-
minerar svavelutsläppen med 100 % 
och reducerar NOx-utsläppen med 
cirka 75%. I slutet av 2018 finns det 
314 kryssningsfartyg i världen. Den 
kommersiella flottan är cirka 60.000...

Allt fler kryssar till Mariehamn

Sommaren 2018 bar inte endast med sig extremvärme till det redan vackra Åland. Hit kom 
också nio internationella kryssningsfartyg på femton besök. På plats för att ta hand om 
dem fanns bland andra Visit Ålands Gunilla Karlsson, hamnagenten Kim Wasström och 
guiden Sigbritt Finne. Foto: Jörgen Pettersson.

om kryssarna
Frågor och svar 

Bland de mer spektakulära besökarna i Mariehamn denna sommar fanns lyxjakten 
Africa som tillbringade någon vecka i Västerhamn. Båten ägs av IT-miljonären Tony 
Fingerroos, 34, som köpte den för 17 miljoner euro och hyr ut den för det impone-
rande priset 217.000 euro per vecka. Foto: Jörgen Pettersson.

Ombord på M/S Silver Spirit som byggdes 2009 och ägs av Silversea Cruises fanns 573 passagerare 
från sammanlagt 27 länder – bland dem 39 kineser! Fartyget anlände i början av augusti och assistera-
des till och från kaj av Ålands sjöräddningssällskaps räddningskryssare Ulabrand. 
Foto: Jörgen Pettersson.

M/S Finnswan hör inte direkt till kryssningsgästerna i Mariehamn. Hon är det nyaste 
fartyget som går linjetrafik mellan Kapellskär-Långnäs-Nådendal och passerar Åland 
varenda dag, året runt. Foto: Jörgen Pettersson.

Sommarens sista kryssningsgäst var M/S Braemer som anlände den 18 augusti, samma dag som 
Prideparaden löpte genom staden, till de 794 gästernas stora förtjusning.

Group -- member of Spliethoff  

www.bore.eu

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.

Shipping since 1897

UNGDOMAR:

MÖNSTRA OMBORD PÅ GEORG STAGE!
 
Stiftelsen bekostar årligen sjömansutbildning ombord på 
det danska skolfartyget, fullriggaren Georg Stage för två 
åländska ungdomar.

Är du mellan 17,5 och 22 år och önskar en första utbildning i 
praktiskt sjömanskap som bidrar till både sak- och social kompetens 
samt stimulerar din önskan att gå till sjöss, så är du välkommen att 
söka detta stipendium.
 
Din intresseanmälan bör vara oss tillhanda senast den 29 november.
 
För närmare upplysning om utbildning och ansökan kan du kontakta 
Heidi Oliveira, tel. 040 5849891eller Gun Erikson-Hjerling  
tel. 040 5056301.
 
Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons samt Gustaf Adolf Eriksons understödsfond 
c/o Mariehamns Rederi Aktiebolag, PB 49, 22101 Mariehamn

Den kanske vackraste gästen av dem alla som besökte Mariehamn 
var segelfartyget Sea Cloud II. Ålands Sjöfart hälsade på och kan nu 
erbjuda en unik kryssningsupplevelse för den som vill uppleva något 
alldeles speciellt på Medelhavet. Se sidorna 6–8!
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På Michael Sars lär man 
sig mer om livet till sjöss

Sergei Rumantsjev från Kumlinge manöv-
rerar ankarspelet denna första dag på prak-
tik på Michael Sars.

Leonard Andersson gick först till fartyg-
skock men tänker ny byta bana och bli ma-
skinist som sin far och andra släktingar.

Kashif Quershi från Mariehamn går första 
året på Sjöfartsgymnasiet och får denna 
dag lära sig att bland annat fira och hissa 
ankaret.

Maskinchefen Christoffer Qvarnström på 
plats i maskinrummet. Qvarnström var den 
som i tiderna upptäckte Michael Sars i Nor-
ge och såg potentialen i fartyget. 

Befälhavare för Michael Sars är Jerry Bergman från Hammarland. Han har jobbat ombord 
sedan 2010 efter att bland annat ha varit säkerhetschef på Birka Line i 15 år och före det 
kapten på roro-fartyg med mera.

M/S Michael Sars byggdes 1979 i norska Bergen som forskningsfartyg för Norska havsforsk-
ningsinstitutet. Under sin tid i Norge vistades hon mycket vid Grönland och Svalbard för att 
fiska i forskningssyfte. Fartyget är 47,5 meter långt och har 32 kojer i 19 hytter. Marschfarten 
är cirka 11 knop.Skolfartyget M/S Michael Sars är på många sätt grunden i den 

åländska sjöfartsutbildningen. Ombord på fartyget och tillsam-
mans med erfaret befäl lär sig både nya och lite längre hunna 
elever mer om det praktiska livet till sjöss.

N
ÄR ÅLANDS SJÖFART tar rygg 
på Sjöfartsgymnasiet en varm 
dag i slutet av augist är det Jerry 
Bergman som är skeppare medan 

Christoffer Qvarnström chefar i maskin. 
Peter ”Toffe” Söderback är matros och 
allt-i-allo, liksom för övrigt alla ombord 
på Michael Sars. Här löper gemenskap och 
behjälplighet som en röd tråd i allt som 
händer. När det är dags för lunch hjälps 
alla åt att duka fram och plocka bort.

MICHAEL SARS hör i dag till Ålands sjö-
säkerhetscentrum och har Högskolan på 
Åland och Sjöfartsgymnasiet som huvud-
sakliga uppdragsgivare. Men det finns ut-
rymme för utveckling och externa kunder 
också som exempelvis Ålands landskapsre-
gering som varje sommar brukar använda 
Michael Sars som transport till och logi på 
Gotland och Almedalsveckan.

Fartyget är i dag i toppskick efter flera 
och omfattande renoveringar och upp-
rustningar. Maskinrummet är helt auto-
matiserat och all utrustning på bryggan 
av senaste snitt och till hundra procent 
integrerat.

– Kan man köra den här kan man köra 

vilken färja som helst, understryker Jerry 
Bergman.

Den här dagen är det Sjöfartsgymna-
siets första klass som är med ombord. 
Det handlar mycket om praktiska öv-
ningar som ett komplement till den teo-
retiska undervisningen. Det handlar om 
underhåll och manövrar man bara kan 
lära sig genom att försöka.

I dag är det dags för ankringsövningar 
som sker väster om Lagneskär, en bit 
utanför Västerhamn där Michael Sars 
ligger till vardags. Eleverna bemannar 
ankarspelet och ser till att allt går som 
det ska med det 830 kilo tunga ankaret 
under ledning av lärarna Sten Törnblom 
och Markus Metsola som är med om-
bord.

LEONARD ANDERSSON, 21, är en av de 
som i höst inleder studier vid Sjöfartsgym-
nasiet.

– Jag har alltid velat gå till sjöss, lik-
som typ alla i släkten, säger Andersson 
som redan är sjöfartskock till utbild-
ningen.

– Men nu vill jag gå vidare till maski-
nist, säger han och ser framför sig tre 

fyra år i högskolan efter tre år på Sjö-
fartsgymnasiet.

Leonards mål är att bli maskiningenjör 
och sedan söka sig till fartygsjobb.

– Jag ser fram mot mycket men också 
arbetstiden. Jag jobbar hellre vecka-
vecka än varje dag i land som kock.

Conny Granlund, 57, från Lumpar-
land är äldst på klassen och njuter av 
varje minut. Han har hittills arbetat på 
olika verkstäder i hela sitt liv men är nu 
redo att byta bana.

– Jag har tänkt på detta i flera år och 
gjorde slag i saken i år, säger han.

Planen är att gå ett år för att få vakt-
mansbehörighet vilket han hoppas ska 
leda till jobb ombord på fartyg.

– Visst är det tufft att sätta sig i skol-
bänken på nytt men det är också väldigt 
inspirerande, säger Granlund som hör 
till de som begriper praktiken men sak-
nar den formella behörigheten.

I Granlunds cv finns mängder av coola 
uppdrag, bland annat då han var med 
och byggde en torpedbåt i Sverige.

JERRY BERGMAN har förmånen att i sitt 
arbete se ungdomar komma och gå. Själv 
har han gedigen erfarenhet från såväl livet 
på fartyg som tillvaron på rederikontoret. 
Frågan är därför given:

Skulle du rekommendera folk att gå 
till sjöss i dag?

– Absolut. En sjöfartsutbildning öpp-

nar hela världen för den som vill. Det 
är också ett utmärkt arbete för den som 
vill jobba någon annanstans men bo på 
Åland eller i skärgården. Sjöjobb måste 
ju inte vara ombord på fartyg, det finns 
många andra alternativ. Jag har inte ång-
rat en enda sekund, säger han.

Bergman tillägger dock att det inte 
alltid är enkelt att söka sin framtid inom 
sjöfart; om det överhuvudtag finns enkla 
karriärer.

– Man måste vara beredd på att jobba 
de första åren till en väldigt låg lön och 
kanske långt bort hemifrån. Men när 
det är avklarat kan man räkna med en 
mycket bättre tillvaro, säger han.

Maskinchefen Christoffer ”Toffe” 
Qvarnström upptäckte i tiderna att Mi-
chael Sars fanns till salu på en hemsida 
vilket så småningom ledde fram till in-
vesteringen. Att han själv skulle jobba 
ombord såg han inte komma från början. 
Toffe gick ut Tekniska läroverket 1984 
och jobbade väldigt länge i Asien på 
bland andra Dolphin Cruises. Där triv-
des han förträffligt.

– Men att vara borta så mycket från 
familjen var ohållbart i längden. det var 
skoj då men i dag uppskattar man annat, 
säger han.

FOTO: Jörgen Pettersson

Här är de elever som var med denna dag ombord på åländska skolfartyget 
M/S Michael Sars. Från vänster Louise Segersvärd, Marcus Wall, Sergei Rumantsjev, 
Benjamin West, Jerry Carp, Rasmus Roth, William Karlsson, Anton Eskills, Kashif 
Quershi, Lucas Jälkö, Mikael Svahn, Leonard Andersson och Conny Granlund.

Conny Granlund är äldst på klassen men har ändå tagit chansen för att byta bana på lite 
äldre dar.

In Mariehamn
Thursday 9 May

2019
www.sjofart.ax

MODERN CLASS FOR 
SMARTER OPERATIONS
Today’s market needs smarter solutions – and a modern classification partner. 
Find out how our modern classification solutions can turn possibilities into  
opportunities – and make your operations safer, smarter and greener.
 
Learn more at dnvgl.com/maritime
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Auditoriet var allt som oftast fullpackat med folk som är nyfikna på framtiden och på 
konkurrenterna.

Ny succé för Sjöfar tens dag
Sjöfartens dag arrangerades den 24 maj och fyllde hela  
Mariehamn med deltagare från delar av hela världen. Det  
var innehållsrikt, festligt och vänskapligt – en dag att minnas  
för resten av året.

NÄSTA ÅR är det dags igen, då 
arrangeras Sjöfartens dag tors-
dagen den 9 maj. Deltagarlistan 
är redan stor och växer för varje 

dag. Bland föreläsarna finns som vanligt 
toppkrafter i form av till exempel Ema-
nuele Grimaldi från Grimaldi Group och 
vid senaste Lloyd’s-rankingen nummer 52 
på listan över världens mest inflytelserika 
sjöfartsaktörer. Dessutom märks Peder 
Gellert som är vvd för DFDS Shipping 
Division bland de som är på plats och delar 

med sig av in- och utsikter.
Fler ansluter eftersom, håll ett öga på 

www.sjofart.ax för anmälningar och se-
naste nytt!

MINGELFOTO: Therese Andersson.

Kolla in alla bilder från den fullspäck-
ade dagen på sjofart.ax/maritime- 
daysjofartens-dag-2019/sjofartens-dag-
2018-bildextra!

Från Meriaura kom Olli Keintola och hade 
med sig Kirsi Vallenius och Thomas Friis 
från VH-Shipping.

Prima Shipping är ett finländskt rederi med 
drag i verksamheten. Från höger Johan 
Klawér, Tuula Granqvist och Ulf Skog.

Heidi Putus och Maria Heikel bjöd på kara-
meller och information om Tallink Silja.

Den finländska sjöfartsutbildningens spjut-
spets Aboa Mare var på plats i form av che-
fen Per-Olof Bonken” Karlsson samt Train-
ing Coordinator Annina Rosenqvist.

Alf Laval har mycket av det som behövs 
ombord. Därför kom Nina Norrman och 
Thomas Forsell till Sjöfartens dag.

Sjöfartens dag skapar massor av möten. Som här där Blue Future Swedens Linda Take 
träffat KMW:s Göran Gunnarsson, till vänster, och Jan-Erik Björklund.

När olyckan är framme kan det vara bra att 
känna dessa tjänstemän från If Skadeför-
säkring, f.v. Petteri Laitinen, Thomas Fors-
man, Tuomas Talvitie och Mathias Ebersson.

Sonja Koivisto representerade Bore Ltd på 
Sjöfartens dag.

Åländske shippingprofessorn Henrik Ring-
bom fanns på plats och gav Alandia För-
säkrings gäster djupare insikter i en spän-
stig bransch.

Godby Shipping är en av det åländska sjöfartsklustrets starkaste katalysatorer. Från vänster 
Mikael Fredriksson, Catty Ramsay, Gunnel Häggblom och Karl-Erik Karlsson.

Finnlines är ett offensivt rederi med huvud-
kontor i Helsingfors. Jan Laurell kom till Ma-
riehamn för att träffa kunder, kolleger och 
kompisar.

Deltamarin finns överallt där det konstrue-
ras fartyg och skapas idéer. Självklart fanns 
Nina Savijoki och Mia Elg i Mariehamn.

Arbetsplatser och sjöupplevelser erbjuds 
från Rederi Ab Eckerö. Från vänster Inger 
Eriksson, Margot Rosenqvist och Jonna 
Rehnberg.

När det gäller sjöfart måste man ständigt 
vara beredd på vad som finns bortom ho-
risonten. Från Högskolan på Åland deltog 
Anna Friebe och Viktor Lönnroth.

Sam Eklöw, till höger, är expert på säkerhet 
till sjöss och passar på att lära Jan Metsola 
från Cainby ett och annat.

Heikki Koivisto kom till Åland för att sälja 
tjänster från Winnova och Rauma Maritime 
Training Centre.

Wärtsilä är en av arrangörerna av Sjöfar-
tens dag. På plats i Mariehamn fanns bland 
andra Tomas Granholm och Johan Berg.

Detta är den dynamiska duon från Godby 
Shipping. Syskonen Eva Mikkola-Karlström 
och Dan Mikkola leder ett rederi och är upp-
hovet till Sjöfartens dags popularitet.

In Mariehamn
Thursday 9 May

2019
www.sjofart.ax

We leave nothing  
to chance



www.sjofart.ax  31 

¨Ålandsättlingen Sonja Krüger har bott i Norge i stort sett hela 
sitt liv. Där döpte hon år 1998 den nya räddningskryssaren  
Ulabrand som numera finns i Mariehamn.

DEN URSPRUNGLIGEN norska 
räddningsbogseraren Ula-
brand är sedan 2015 statione-
rad i Korrvik där den sköts av 

Ålands sjöräddningssällskap.
Ålands Sjöfart publicerade tidigare en 

artikel om Ulabrand som spreds ymnigt 
över internet och Facebook. Bland annat 
kom den till Sonja Krügers kännedom 
och hon hajade till. Det var nämligen 
Sonja som döpte fartyget år 1998 i Man-
dal by i Vest-Agders kommun! I dag bor 
Sonja i Arendal.

Sonja G. Krüger var senast till Åland 
sommaren 2015 för att hälsa på släk-
tingar. Hon föddes Erickson i USA 
men hennes far och hans familj hette 
Eriksson och härstammar från Jomala 
på Åland. Bland släktingarna och vän-
nerna som i dag finns kvar i landskapet 
kan nämnas syskonbarnen Nils-Gustaf 

Eriksson och Ann-Cathrine Lilius med 
familjer.

I år fyller Sonja 80 år och passade då 
på att besöka Åland och se Ulabrand en 
gång till. Det blev ett känslosamt åter-
seende.

– Den har varit stationerad lite för 
långt norrut i Norge för att resa dit och 
hälsa på. Jag hörde dock att fartyget 
skulle säljas men jag visste inte att den 
hamnade på Åland vilket är fantastiska 
nyheter. Nu har jag ytterligare en ”fa-
miljemedlem” på Åland!

Sonja Gjerulfsen Krüger är sedan år 
1978 medlem i Norska sjöräddnings-
sällskapet och fick därför äran att döpa 
Ulabrand. Men efter dopdagen har hon 
aldrig sett räddningsbogseraren förrän i 
somras.

Ålands Sjöfart passar på att gratulera 
Sonja Krüger på födelsedagen!

Ålands sjöräddningskryssare Ulabrand fick finbesök senaste sommar då gudmor Sonja 
Krüger kom på besök till Korrvik i Mariehamn. Sonja fyller 80 i år och ville gärna se på den 
båt hon döpte för tjugo år sedan. Foto: Jörgen Pettersson.

Åländska anor för 
Ulabrands gudmor

Snart är det vinter och skidan då slinter. Du behöver heller inte 
längre välja mellan kryssning till havs eller svarta backar. Birka 
Cruises ger dig möjlighet till båda.

KRYSSNINGSFARTYGET M/S 
Birka fortsätter den inslagna 
vägen att testa nya rutter och 
marknader och styr i vinter mot 

skidbackarna i Sundsvall (Västernorr-
lands län) efter framgångsrika utflykter 
till Höga Kusten, Luleå och Rovaniemi 
där självaste jultomten hälsade välkom-
men! Förutom sjöresan genom vintrig 
skärgård bjuds det på såväl varma bad 
som ett flytande After Ski! Enligt Birka 
Cruises är det första någonsin, i världen, 
som passagerare erbjuds en renodlad 
kryssning till skidbacken.

– Mixen av en riktig kryssningsupple-
velse och skidåkning är något helt nytt. 
Resenärerna byter den tråkiga transpor-
ten mot något lustfyllt. Betydligt bekvä-

mare och roligare än snörök på E4:an 
och slutstädning av fjällstugan, säger 
marknadschef Marcus Hammarström.

Sundsvallskryssningen är en utveckling 
av rederiets kryssningar norrut till Höga 
Kusten och Luleå:

– Vi fortsätter satsningen på närpro-
ducerade resor och ger svenska rese-
närer en chans att uppleva den vackra 
Norrlandskusten också vintertid. Intres-
set för vintersemester i Sverige ökar, det 
exotiska finns närmare än vi tror. I dag 
vill vi maximera vår tid. Vi vill ha både 
aktiviteter och avkoppling, vi vill um-
gås utan att behöva tänka på matlagning 
och annat praktiskt samtidigt som vi får 
mycket upplevelse för pengarna, säger 
Hammarström.

Nu kan du ta Birka till pisten

Ålands Sjöfart är till upplagan (15.000 ex) Nordens 
(och faktiskt världens!) största svenskspråkiga 
sjöfartstidning. Vi utkommer fyra gånger per år och 
berättar om människorna och företagen som skapar 
arbetsplatser och handel till havs och på land. 

HEMSIDAN www.sjofart.ax uppdateras när det händer bransch-
nyheter vilket är ofta! På Facebook följs vi av snart 7.000 vänner 
och följare som delar intresset för det som händer inom sjöfar-
ten. Facebooksidan är flitigt läst och interaktiviteten är hög.

Gå in och gilla Ålands Sjöfart på Facebook och försäkra dig om att 
hänga med i nyhetsflödet. 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 sjöfartsrapportör för Baltic Sea Parliamentary Conference (www.
bspc.net) där sjöfarten lever starkt. Dessutom driver han Ålandsbloggen 
på www.sjofartstidningen.se. Har du ett tips på vad vi ska berätta om, 
tveka inte – ta kontakt!

Tel. +358 457 313 5640
E-post: jorgen.pettersson@aland.net

     
ANNONSSÄLJAREN Stefan Norrgrann hjälper dig nå ut med ditt bud-
skap. Han har gedigen bakgrund inom marknadsföring och kommuni-
kation 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. Snart står julen för dörren och 
då utkommer Ålands Sjöfart med ett späckat specialnummer. Passa på 
och önska hela branschen God Jul, tag kontakt med Stefan så ser han 
till att det blir snyggt!

Tel. +358 457 323 4445
E-post: stefan.norrgrann@gmail.com.

FOTOGRAFEN Therese Andersson driver bildbyrån Blick och har gjort 
sig ett namn som en av Ålands allra säkraste porträttörer. Therese har 
förmågan att visa människan under ytan och är den som även tagit för-
stasidesbilden till denna tidning.
BÅTOLOGEN Owe Ehlén bor till vardags i Vendelsö utanför Stockholm. 
Med stuga i Geta på Åland har han också utvecklat ett intresse för nordisk 
sjöfart som han delar med sig av för Ålands Sjöfarts följare. Owe uppda-
terar Facebooksidan med fartygsrörelser, vackra bilder och historierna 
om de fartyg som vi nästan glömt.

     
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 riks-
dagar. Har du tackat nej till reklam får du tyvärr inte denna tidning i din 
postlåda på Åland. Prenumeration: 59 euro inklusive allt (4 nummer).

Vill du ha en egen prenumeration är det enklast att teckna den på:
www.sjofart.ax/prenumerera-pa-alands-sjofart
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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.

KOM IHÅG ATT anmäla till Sjöfartens dag 2019, 
torsdagen den 9 maj! Allt du behöver veta och all 
information från tidigare evenemang hittar du på 
www.sjofart.ax. Bland våra talare den här gången 
finns Finnlineschefen Emanuele Grimaldi och 
DFDS-direktören Peder Gellert.

facebook.com/alandssjofart

twitter.com/alandssjofart

instagram.com/alandssjofart

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

Global technical excellence closer 
to shipowners - closer to shipyards 
wherever you are

Move Forward with Confidence
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Tack för att du läst  
och ses snart igen!

ABB is at the forefront of the energy storage solutions for the maritime 
industry. We provide electric power and propulsion systems with hybrid 
solutions, batteries and Onboard DC Grid technology for new and 
modernized ferries to reduce the environmental footprint while improving 
the efficiency of the vessel. www.abb.com/marine

Reducing environmental footprint while improving the efficiency 
of your vessel? Absolutely.
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