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Beredd i Brofjorden
Flexibilitet och att ständigt vara standby 
ingår i arbetsbeskrivningen när man jobbar 
på bogserbåt. Vi hängde med besättningen 
ombord på Boss ut en vanlig arbetsdag.  

Hon vill förändra bilden av en sjöman
Vid sidan av jobbet på Styrsöbolagets färjor driver Emily Gyllenspetz ett företag som 
säljer kläder och annat med illustrationer hon själv gjort av kvinnor till sjöss. 

– Om något inte syns inom populärkulturen så finns det inte. Representation är 
 viktigt, säger hon. 

248
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En hållbar arbetslinje
Vi behöver prata om den 
otrygghet som länge spridits i 
de etablerade systemen under 
namnet Arbetslinjen och hur 
den kan reformeras, skriver 
Petra Sviberg i sin krönika.

Nöjd med eldriften
För två år sedan elektrifierades 
M/S Lotten, en av färjorna som 
trafikerar Hammarby sjöstad. 
Skyddsombudet Anton Lind-
qvist säger att det förbättrat 
arbetsmiljön ombord. 

18
Valspecial: vad vill de?
Hur ser riksdagspartierna på 
svensk sjöfarts framtid och 
hur vill de stärka branschen? 
Sjömannen ställde fem frågor 
till partiernas representanter i 
riksdagens trafikutskott.

Varsel om arbetsbrist
Förhandlingar pågår mellan 
de fackliga organisationerna 
och Tallink Silja, sedan rederiet 
varslat 265 anställda om 
arbetsbrist då man chartrar ut 
och byter flagg på Galaxy.

4
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No shipping, no shopping

LEDARE

» Min största farhåga 
just nu är kompetens
försörjningen 

 ikt Biskop Brask år 1517 är jag tyvärr "nödd och tvungen” att än en gång kommentera   
      ett par mycket tråkiga saker. Det ena är en tråkig nyhet som kom nyligen, och det andra   
      är ett återkommande besked som sagts inom sjöfartsbranschen många gånger förr.

Den första tråkigheten är att vi troligen kommer att förlora ytterligare ett fartyg. Och inte 
vilket fartyg som helst – utan färjan M/S Galaxy på Tallink Siljas linje mellan Stockholm och 
Åbo. I skrivande stund pågår förhandlingar och det ser inte så ljust ut. Tyvärr blir det säkert en 
hel del uppsägningar när ett såhär personalkrävande fartyg försvinner. 

Jag beklagar beslutet som rederiet har tagit och vad det får för följder för våra medlemmar 
som kommer att förlora sina jobb. Vi ska försöka göra det bästa av situationen och göra allt 

för att just våra medlemmar ska kunna behålla sina jobb i Tallink Silja. 

Så som sjöfolket har blivit drabbat, och ställt upp, under drygt två års helvete med 
pandemi. Aldrig eller sällan har vi ens fått ett tack eller visats uppskattning för de 

eftergifter vi som kollektiv varit ”nödda och 
tvungna” att gå med på under de senaste 29 

månaderna... Dessa besked kommer inte att 
göra att många söker sig till branschen.

Jag är ingen domedagsprofet och jag 
brukar ändå ha förhoppningen att det 
kommer att bli bättre. Men ibland sviktar mina förhoppningar ganska kraf-

tigt. Just nu är min största farhåga kompetensförsörjningen inom sjöfarten. 
Ett  gemensamt krafttag efterlyses mellan fack, rederier och staten. Just staten 
borde verkligen förstå och vara riktigt j-a skärrade när det gäller försörjnings-

frågan i Sverige, ifall ”ryssen kommer”, när vi till 99 procent måste förlita oss 
på att andra länder hjälper oss i ett akut läge. Sverige har ett fartyg som ska 
”försörja oss” vid ett eventuellt krig. Mer är det i princip inte.

Det är inte många dagar kvar till riksdagsvalet, och våra respektive partier som 
vi är medlemmar i vill att vi ska springa röven av oss för att knacka dörr, dela ut 

valsedlar och annat. Den 12 september är det fyra år tills politikerna återkommer 
till oss väljare och vill att vi ska hjälpa dem i nästa valrörelse. Men om inget radikalt 
händer så har vi inga svenskflaggade fartyg kvar och ingen som vill jobba till sjöss... 

Det finns fantastiska enskilda ledamöter i alla partier. Men när saker sedan enkelt 
skulle kunna skickas vidare upp för beslut, så är det som att springa rakt in i en vägg.

Vi kan likt blixten besluta om ett NATO-medlemskap, något som både är och 
har varit otroligt känsligt och som kommer kosta oss miljarders miljarder. Men inte 
en krona till försörjningen – eller småsmulor om kanske högst 25–30 miljoner – för 
att verkställa de tre förslagen som Blå Tillväxt föreslår... det är så j-a dåligt.

För övrigt anser jag, för sista gången före valet den 11 september, att politiker 
borde lyssna mer på Blå Tillväxt och att regeringen verkställer de förslag som vi 
tillsammans i Blå Tillväxt har tagit fram. Enkla billiga förslag för att få till en 
bättre och konkurrenskraftig svenskflaggad sjöfart! 

Utan Seko stannar Sverige, utan sjöfolket stannar hela världen. Eller varför 
inte kort och koncist: NO SHIPPING NO SHOPPING!

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK.COM/SEKOSJOFOLK

KENNY REINHOLD
ORDFÖRANDE SEKO SJÖFOLK

L
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NYHETER

200 anställda på Seko sjöfolks avtals-
område varslas om arbetsbrist när Tallink 
Silja chartrar ut svenskflaggade Galaxy 
till Nederländerna och påbörjar processen 
för att byta till estnisk flagg. 

 
Tallink Silja har beslutat att chartra ut 
Galaxy till Nederländerna för en längre 
tidsperiod. Man har också beslutat på-
börja processen för att byta från svensk 
till estnisk flagg på fartyget, uppger 
rederiet i ett pressmeddelande. 

Galaxy tas ur trafik på linjen Stock-
holm–Åbo och den svenska besättningen 
varslas om arbetsbrist. Det rör sig om 
265 personer, av vilka runt 200 arbetar 
inom Seko sjöfolks avtalsområde. 

Orsaken som rederiet uppger är att 
passagerarrederiernas verksamhet drab-
bats hårt och ännu inte återhämtat sig 
efter pandemin. Även kriget i Ukraina 
uppges ligga bakom beslutet, då det fått 
konsekvenser i form av ökade bränsle- 
och råvarukostnader. 

 
Galaxy ska chartras av Nederländerna 
för att användas som flyktingboende 
från mitten av augusti och sju månader 
framåt, med möjlighet att förlänga avtalet 
ytterligare tre månader. 

Även Silja Europa, som normalt trafike-
rar linjen Helsingfors–Tallinn för rederiet 
under estnisk flagg, ska hyras ut under 
samma tid. Fartygen Isabelle och Victoria 
används redan som flyktingboende i 
 Tallinn respektive Skottland. 

– Charteravtalen är i dagsläget nöd-
vändiga för att få en stabil ekonomi för 
en längre tid framöver. Avtalet gällande 
Galaxy innebär dock för oss i Sverige 
att 265 personer i besätt-
ningen inom  Tallink Silja 
AB nu kommer att varslas 
om  arbetsbrist vilket är 
fruktansvärt tråkiga nyhe-
ter, säger Ats Joorits, vd på 
Tallink Silja AB.

 
Arbetsbristförhandlingar 
mellan Seko sjöfolk och rederiet inleddes 
den 8  augusti. Ombudsman Oskar Lind-
skog beklagar situationen djupt. 

– Varslet gällande Galaxy kom hastigt 
och kan inte beskrivas som annat än be-
drövligt. Vi beklagar djupt och ska göra 
allt vi kan för att så många som möjligt 
ska få behålla sina jobb, säger han. 

Hur många, och vilka, som i slutändan 
kommer att sägas upp återstår att se.

– Vi jobbar på att hitta avtalslösningar 

som gör att vi kan minska antalet perso-
ner som varslas och senare sägs upp. Det 
finns flera spår att gå på. Vi har några 
förslag och rederiet har visat sig öppna 
för att se över olika lösningar. Det ser inte 
helt nattsvart ut, säger Oskar Lindskog. 

 
Med tanke på personalbristen i branschen 
tror han att de som sägs upp har stor 
chans att hitta nya jobb i andra rederier, 

eller på arbetsplatser iland.
– Men oavsett detta, så 

ser vi en ytterst negativ 
trend för denna typ av 
personalintensiva färjor, där 
Galaxy är ännu en färja som 
försvinner från svensk flagg 
eller läggs ner, säger Oskar 
Lindskog och fortsätter:

– Åbo-linjen har haft svårt med pas-
sagerare en längre tid och konkurrensen 
om frakt har hårdnat överlag. Ökade 
bränsle priser blev kanske spiken i kistan. 

Nästa förhandling mellan Seko sjöfolk 
och rederiet är i skrivande stund planerad 
till den 26 augusti. 

Galaxys sista avgång från Åbo till 
Stockholm kommer enligt rederiet att bli 
den 11 september. 

Text Klara Johansson

Varsel om arbetsbrist  
när Galaxy byter flagg

» Vi jobbar 
på att hitta 

avtalslösningar
OSKAR LINDSKOG, OMBUDSMAN
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M/S Galaxy tas ur trafik 
på linjen Stockholm–Åbo.
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För att minska risken för att skyddsombud 
ombord är partiska för arbetsgivarsidan, 
ska Transportstyrelsen ta fram förslag på 
regler som gör det möjligt att ha regionala 
skyddsombud inom sjöfarten.

– Ett mycket glädjande besked, säger 
Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold.

Transportstyrelsen fick uppdraget av 
regeringen i juni. 

– Anställda på svenska fartyg ska ha 
schysta villkor och en trygg och säker 
arbetsmiljö. Därför vill vi införa möjlig-
heten att utse regionala skyddsombud 
inom sjöfarten som är oberoende av 
 arbetsgivaren. Så kan vi stärka arbets-
miljön för alla som jobbar på fartygen 
och locka fler till den svenska sjöfar-
ten, säger infrastrukturminister Tomas 
 Eneroth i ett pressmeddelande.

Skyddsombud ska finnas på fartyg med 
minst fem anställda. De ska utses av de 
ombordanställda exklusive befälhavare, 
teknisk chef eller medlem i skyddskom-
mitté som utsetts av arbetsgivaren. 

Denna form för skyddsombud kan 
vara problematisk, påpekar regeringen, 
eftersom det finns risk att befälhavaren 
har ett indirekt inflytande över valet. För 
att skapa en tryggare arbets situation för 
sjömännen anser regeringen att det bör 
finnas möjlighet att utse ett skyddsombud 

utanför kretsen av arbetstagare på arbets-
platsen: ett regionalt skyddsombud.

Seko sjöfolk gläds åt regeringens besked.
– Detta är något som vi har efterfrågat 

länge och påpekat att det behövs. Precis 
som regeringen påpekar så finns med nu-
varande system en risk att befälhavaren 
ombord indirekt har inflytande över valet 
av skyddsombud. Det är mycket gläd-
jande att regeringen lyssnat på oss och nu 
ger Transportstyrelsen det här uppdraget, 
säger ordförande Kenny Reinhold.

Han fortsätter: 
– Vi hoppas att Transportstyrelsen 

utreder frågan på ett bra sätt och kom-
mer fram till ett fungerande förslag som 
kan träda i kraft så snart som möjligt. Vi 
hjälper gärna till med input, kunskap och 
synpunkter uti  nfrån vårt perspektiv.

Möjligheten att utse regionala skydds-
ombud är enligt facket ett första steg mot 
en god arbetsmiljö även till sjöss. Seko 
sjöfolk har i flera år drivit frågan om att 
förutsättningarna för god arbetsmiljö 
idag är betydligt sämre om du jobbar till 
sjöss än på land.

– Det här är ett mycket bra första steg. 
Vi saknar dock fortfarande viktiga bitar 
som behövs för att nå hela vägen. Vi vill 
att facken ges rätt att utse skyddsombud 
även till sjöss, och att Arbetsmiljöverket 
tar över tillsynsansvaret för arbetsmiljön 
till sjöss, säger Kenny Reinhold.

I uppdraget till Transport styrelsen 
ingår att lämna författningsförslag och 
konsekvensutredning. Uppdraget ska 
redovisas senast 1 februari 2023. l

Regionala skyddsombud 
på gång inom sjöfarten

MIKAEL LINDMARK som står på 
sjunde plats på riksdagslistan för 
Socialdemo kraterna i Göteborg inför 
valet i höst.

Vad händer i höst? 
– Ja du. Idag har vi [Socialdemo-

kraternas Göteborgsdistrikt] fyra 
platser i riksdagen. Gör vi ett riktigt 
jäkla bra val i höst så kan vi få fem 
eller sex, och då står jag plötsligt som 
första reserv. Om någon av de som 
står före mig får ett annat politiskt 
uppdrag som slår högre, till exempel 
blir minister, så kommer jag in.

Vill du det?
– Jamen tänk att få sitta i Sveriges 

riksdag! Det är klart man vill det om 
man är politiskt intresserad. Tänk att 
få vara en av de 349 personer som 
kan påverka och förbättra för övriga 
tio miljoner.

Skulle det märkas att vi i så fall får 
en sjöman i riksdagen? Skulle du 
fokusera på sjöfartsfrågor?

– Det beror på var man hamnar.
Jag har fått skriva en önskelista på 
utskott jag vill hamna i och då satte 
jag trafikutskottet högst. Skulle jag 
hamna någon helt annanstans får jag 
väl göra det bästa av det och väva in 
sjöfart när det går. 

Vilka frågor intresserar dig?
– Arbetsmarknadsfrågor generellt, 

arbetsmarknad och arbetsvillkor i ett 
större perspektiv. En av mina visio-
ner är att hela EU ska komma över-
ens om någon form av sociala villkor 
för arbetare i hela EU. Inte bara fina 
ord utan att det blir verklighet. Ett 
land ska inte kunna göra rovdrift på 
ett annat, som är vanligt idag. 

Vad tänker du om att, om du kommer 
in i riksdagen, sluta på Seko sjöfolk? 

– Det vore förstås tråkigt. Seko 
sjöfolk är som en andra familj för 
mig med all tid och engagemang man 
har lagt ner genom åren.

Text Klara Johansson 

Hallå där...

» Detta har vi 
efterfrågat länge

KENNY REINHOLD
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Arkivbild. Personerna och fartyget på 
bilden har inte med texten att göra. 
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SJÖFARTSPOLITIK

Samtliga riksdagspolitiker som deltog 
i Blå Tillväxts seminarium vill ha fler 
svenskflaggade fartyg. Under seminariet 
diskuterades vad som behövs för att nå dit.   

Blå Tillväxt är ett samarbete mellan fack 
och arbetsgivare inom sjöfarten. Under 
Almedalsveckan i Visby i juni höll man 
seminariet Har vi råd att inte satsa på 
sjöfarten? där fem politiker deltog.

Det blev ingen debatt. Partierna är 
helt överens i många sjöfartsfrågor. 
Alla vill ha fler svenskflaggade fartyg. 
Flera av politikerna påpekade att 
konflikten i Ukraina belyst behovet av 
att ha en svensk handelsflotta för landets 
försörjningsberedskap. 

Daniel Bäckström (C) från försvars-
utskottet sa att sjöfarten kommer vara en 
viktig fråga det närmaste året, inte minst 
i diskussioner kring försvarsberedningen. 

– Vi pratar både logistik och vad 
som händer i ett läge där de icke 
svenskflaggade fartygen lämnar; vad blir 
kvar och hur ser försörjningstryggheten 
på personalsidan ut, sa han. 

Teres Lindberg (S) från trafikutskottet 
sa att hennes parti brinner för schysta 
villkor och ordning och reda i branschen.

– Den utflaggade delen har vi 
väldigt svårt att reglera. Sjöfarten är 
en internationell bransch och generellt 
komplicerad. Det är otroligt viktigt för 
oss att svenska sjömän har möjlighet 
att jobba på svenskflaggade fartyg, 
annars kan vi inte ställa de krav och 
regler som vi vill ska finnas på svensk 
arbetsmarknad, sa hon. 

Även Jessica Thunander (V) från trafik -
utskottet lyfte schysta arbetsvillkor som 
argument för fler svenskflaggade fartyg. 

Inom finansutskottet där Janine Alm 
Ericson (MP) sitter pratar man ganska 
lite om sjöfart eftersom utskottet har ett 

mer övergripande perspektiv. Men inom 
hennes eget parti pratar de desto mer, 
och Janine Alms intryck är att svenska 
sjöfartsföretag ligger långt fram när det 
gäller miljöinvesteringar.

– Sjöfarten är en otroligt viktig bransch 
för klimatomställningen och här gäller 
det att ge branschen bra förutsättningar. 
Stora investeringar kräver stabilitet och 
långsiktighet. Man behöver veta vad man 
har att förhålla sig till under lång tid, sa 
hon.

Helena Gellerman (L) från trafikutskottet 
har tittat på kostnaderna för politiska 
åtgärder inom sjöfart och jämfört dem 
med andra branscher. Hon hänvisar 
till en sammanställning som gjorts av 
regeringens nationella samordnare för 
inrikes sjöfart och närsjöfart. 

– Vi pratar om tio miljoner här och 
tjugo miljoner där. Jämför detta med 
kostnaderna för väg och järnväg där vi 
pratar om hundratals miljarder. Det blir 

JA! till fler svenska fartyg

Från vänster: Teres 
Lind berg (S), Janine 
Alm Ericson (MP), 
Daniel Bäckström 
(C), Helena Geller
man (L) och Jessica 
Thunander (V).

Grön pinne för ja, röd pinne för nej. Alla politiker i panelen vill ha fler fartyg med svensk flagg. Till vänster moderator Pia Berglund. 

TEXT OCH FOTO  Klara Johansson



Inflaggning kan ge 
1 450 nya jobb

helt absurda diskussioner ur mitt perspektiv, sa hon.
Parterna inom Blå Tillväxt driver tre huvudfrågor: 

ta bort eller förändra stämpelskatten, utvärdera 
tonnage  skatten och återställ nettomodellen. I ett till-
kännagivande som riksdagen gav regeringen i maj ingår 
att se över både tonnageskatten och stämpelskatten.

Helena Gellermans parti vill ta bort stämpelskatten.  
– Den bestraffar rederier som gör klimatinveste-

ringar på sina fartyg eftersom de får betala en högre 
stämpelskatt. Det ger helt fel signaler, sa hon. 

Av samma skäl vill hon återställa netto modellen som 
sänktes från 100 till 99 procent i samband med att 
 tonnageskatten infördes.

– Det viktiga är inte de kanske 20 miljoner det handlar 
om utan signalen det ger. Har man tagit en procent så 
kan man ta två och tre och så har vi en slippery slope. 
Att ge full finansiering igen är ett viktigt incitament för 
att vi tror på sjöfarten.  

Även S, MP och V säger ja till återställd nettomodell. 
C har inte bestämt sig.

Om de politiska partierna är så överens, varför händer 
det så lite? Moderator Pia Berglund ställde frågan till 
panelen som inte riktigt höll med. 

– Politik tar tid tyvärr, sa Jessica Thunander (V). Men 
vi har fått igenom  isbrytarna i nationell plan och att 
Sjöfarts verkets finansiering och struktur ska ses över. Det 
ska göras en översyn av tonnageskatt och stämpelskatt. Så 
det har ändå rört sig en del. Vi har även differentiering av 
farledsavgifter ur miljö- och klimatsynpunkt, en fråga som 
jag tycker är jätteviktig att fortsätta driva.

Teres Lindberg (S) påpekade att det varit en annor-
lunda mandatperiod, med stort fokus på pandemin och 
sedan kom Ukrainakrisen. Många frågor har fått stå 
tillbaka. Hon nämnde tonnage skatten som infördes 2017 
efter många års påtryckning från branschen.

– Det vart ju inte riktigt som vi ville med tonnage-
skatten, den skulle ha gett högre effekt. Men hela 
riks dagen har ställt sig bakom att göra en översyn och 
arbeta fram bättre villkor och regler – där är vi på! Man 
kan önska mer, men det är inte så att vi inte gjort något. 

Regeringen sa redan när tonnageskatten kom att den 
skulle utvärderas. Att det hittills dröjt tror Teres Lind-
berg kan bero på att departementet tyckt att inflaggning-
en varit för liten. Nu tror hon att arbetet kan komma i 
gång förhållandevis snabbt.

– Att riksdagen är överens signalerar att frågan är 
viktig. Oavsett vilken regering vi får efter valet så är jag 
ganska övertygad om att man kommer ta frågan på allvar. 

Blå Tillväxt-samarbetet får mycket beröm av riksdags-
politikerna. Att fack och arbetsgivare kommer i samlad 
tropp och berättar vad branschen behöver underlättar 
för politikerna.

–När man blir uppvaktad av den ena parten som säger 
”gör så här” och så kommer nästa och säger ”nej så kan 
ni inte göra” – då är politik jobbigt. Men när branschen 
samlas blir det lätt för oss att förstå vad som behöver 
göras, sa Teres Lindberg. l

Branschsamarbetet Blå Tillväxt gav under Almedalsveckan en 
sneak peek på en ännu icke publicerad rapport. Enligt rapporten 
kan inflaggning ge stora positiva ekonomiska effekter.

I rapporten, som beställts av Blå Tillväxt, kartläggs åtgärder 
för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft.

– Förslagen man tittat på är att Sverige ska använda en 
större del av det tillgängliga utrymme som finns under EU:s 
regelverk för utformning av konkurrensförutsättningar för sjö-
farten, förklarade Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson när 
han under Blå Tillväxts seminarium presenterade rapporten. 

Konkret handlar det om att utveckla den svenska tonnage-
skatten så att fler typer av sjöfart, och sjöfart som i högre 
utsträckning bedrivs på Sverige, kan inkluderas. Man pekar 
också ut stämpelskatten som enligt rapporten bör avskaffas 
eller kraftigt justeras. 

Enligt rapporten skulle effekterna 
av ökad inflaggning bland annat bli 
säkerställd sjöfartskompetens och 
utbildningsförmåga och fler jobb.

– Vi har räknat på en inflaggnings -
effekt på mellan 25 och 40 procent 
och det ger mellan 700 och 1 450 
extra svenska jobb ombord. Utöver detta kommer det att upp-
stå ytterligare arbetstillfällen på rederikontor och verksamheter 
som levererar tjänster till sjöfarten, sa Anders Hermansson.

Fler svenskflaggade fartyg skulle också stärka försörj nings-
beredskapen. 

– Skulle vi få denna inflaggning av fartyg skulle det markant 
bidra till att stärka den svenska försörjningsberedskapen. Vi 
skulle också se till att utmed den svenska kusten går det svenska 
fartyg med de bäst utbildade besättningarna och de bästa tek-
niska förutsättningarna ombord, och därigenom öka säkerheten 
och minska påverkan på miljön, sa han.

De ekonomiska effekterna av inflaggning skulle enligt rapporten 
ge ökad omsättning i sektorn på 2,7–5,4 miljarder kronor per år 
och en beräknad ökning av BNP på 1,5–3 miljarder kronor.

– Slutsatsen som vi inom Blå Tillväxt kan dra av rapporten 
är att de här åtgärderna är statsfinansiellt lönsamma. De skulle 
också leda till att statens samlade skatteintäkter från sjöfarten 
faktiskt ökar, sa Anders Hermansson.

Rapporten ska publiceras i augusti. l 

Mikael Lindmark  från Seko sjöfolk, Oscar Lindgren från Sjöbefäls
föreningen och Anders Hermansson från Svensk Sjöfart. 

» Det vart ju inte riktigt som vi 
ville med tonnageskatten

TERES LINDBERG (S)

» Åtgärderna är 
statsfinansiellt 

lönsamma
ANDERS HERMANSSON



OMBORD



Boss besättning 
är alltid beredd 

Flexibilitet och att ständigt vara standby ingår i arbets
beskriv ningen när man jobbar ombord på en bogserbåt. 
Samtidigt finns det långa perioder av lugn då det gäller att 
dels hämta energi, dels se till att få allt annat jobb ombord 
gjort. Vi hängde med besättningen på bogserbåten Boss ut 
en vanlig arbetsdag.

TEXT  Ylva Bowes FOTO Dick Gillberg

»
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– Hymer, du kan lyfta tio, tack!
– Boss, du kan öka till fyrtio!
Bogserbåten Hymer ligger med fören pressad mot 

sidan på oljetankern Seacod. Koncentrationen uppe 
på bryggan är total, alla i besättningen har fokus på 
 fartyget framför dem och instruktionerna som kom-
mer från lotsen via radion.

I aktern på oljetankern är bogserbåten Boss förank-
rad och drar långsamt och stabilt tankfartygets akter 
ut från kaj, samtidigt som Hymer ligger och pressar 
mot babord för. Oljetankern har lagt till med aktern ut 
mot öppet hav, och måste få hjälp av bogserbåtarna  att 
vända innan den kan börja ta sig ut för egen maskin.

Några timmar tidigare samma dag, i mässen 
ombord på bogserbåten Boss, råder  lugnet. 
Det piskande regnet och de regntunga skyar-
na inåt land har förvandlats till blå himmel 
och en mild bris ute i havsbandet. 

Befälhavare Magnus Dahlgren studerar 
paddan som är uppsatt på väggen i mässen. 
Där tickar hela tiden tider fram på fartyg 
som kommer att behöva bogser assistans de 
närmaste dagarna. 

– Operativavdelningen i Göteborg lägger kontinuer-
ligt ut tider som vi ser här så att vi kan planera dagen, 
berättar han. 

Just den här dagen är det oljetankern Seacod som 
preliminärt ska avsegla från raffinaderiet på andra 
sidan viken klockan 14.30. ”Preliminärt” är ett 
nyckelord när man jobbar på en bogserbåt. Tider kan 
snabbt ändras, flyttas fram eller dyka upp hastigt. Då 
gäller det att vara beredd. Men hos besättningen på 
Boss märks ingen stress.

– Nej, vi är vana. Vi har gjort det här i så många år 
nu så vi vet vad som förväntas av oss, säger Magnus. 

Det är först när det börjar närma sig som lotsen 
anropar besättningen på Boss och berättar när det är 
dags att komma över.

– Det räcker med fem minuters framförhållning, 
säger Magnus. Det är av miljöhänsyn, det finns ingen 
anledning för oss att ligga där ute och vänta längre än 
nödvändigt. 

Arbetet handlar oftast om att assistera ett fartyg 
ut från kajen, och därefter eskortera det ungefär en 
timma ut mot öppet hav. Då ligger bogserbåten kopp-
lad i aktern på fartyget.

– Syftet är att tjänstgöra som ett nödroder eller nöd-
broms för fartyget om något skulle inträffa, säger han.

Längs slingrande småvägar genom somrig grönska når 
man hamnen i Lahälla, strax norr om Lysekil, där bog-

serbåtarna Boss och Hymer är 
stationerade. I den lilla hamnen 
ligger ett mindre antal privata 
småbåtar, men det är bogser-
båtarna som dominerar bilden. 
Anledningen till att de har sin 
hemmahamn här är raffinaderi-
et som tornar upp sig på andra 
sidan sundet. Preemraff Lysekil 
är Skandinaviens största 
oljeraffinaderi och anledningen 
till den strida ström av större 
fartyg som ständigt letar sig in i 
Bro fjorden. Det är framför allt 

dessa fartyg som behöver assistans av bogserbåtarna i 
Lahälla.

Teodor Nordendorph, matros, dyker upp i mässen. 
Snart ansluter maskinchef Daniel Antonsen Tropp. För 
tillfället är även August Wahlström, elev på sjöbefälsut-
bildningen på Chalmers, med ombord och gör praktik.

– Nej, men om vi skulle sätta på lite kaffe? säger 
Teodor och dyker in i kabyssen.

Utöver matros har Teodor tagit på sig uppgiften som 
förste kock och mässman. Han håller ordning i mäss-
sen, städar, fixar och donar. Och sköter mat och fika.

– Det här är ju vårt hem halva tiden, det är klart att 
man måste hålla ordning, säger han.

Alla fyra sätter sig bekvämt till rätta i den 
rymliga mässen. Tar en paus. Slappnar av. 
Lika mycket som man måste vara ständigt 
beredd, gäller det att kunna ta det lugnt när 
tillfälle ges. Och en fikastund är ju aldrig fel.

Besättningen ombord på Boss består normalt 
av tre man; befälhavare, maskinchef och 
matros. Att bo och arbeta tillsammans i 
tvåveckorsperioder, så få personer på så liten 

yta, gör att de blir ett sammansvetsat gäng.
Alla har arbetat på större fartyg tidigare i karriären.
– Det är stor skillnad, säger Teodor Nordendorph. 

Det är mer familjärt här. Och man får hjälpas åt, vara 
lite flexibel. Även om var och en har sin expertis så 
kan man alltid hjälpa varandra med olika moment. 
Men det är ju viktigt att man klaffar, att man trivs och 
fungerar ihop.

Teodor gick till sjöss 2002. Han har jobbat på Boss 
i fyra år, innan dess var han vid handelsflottan. Han 
trivs med att jobba på bogserbåt, gillar att det är nära 
hem till familjen och att man inte är borta mer än två 
veckor i ett sträck. Det som också är speciellt med en 
liten, tajt besättning är att man rår sig själv i hög grad.

– Jag går och knackar och målar det jag vill, säger 
han. Självklart har vi en plan och vet vad som behöver 
göras, men vi har inget arbetslag på däck och ingen som 
talar om för en vad man ska göra. Det är upp till mig.

För drygt tio år sedan beslutade ägaren Svitzer att 
 bogserbåtarna skulle gå över till färöisk flagg. Det 
innebar att besättningen föll ur socialförsäkrings-
systemet, eftersom företaget inte betalar några sociala 
avgifter i Sverige. Det som skulle betalats av Försäk-
ringskassan står i stället företaget för.

– När jag har pappaledigt får jag motsvarande 
belopp  av Svitzer, berättar Teodor som ska vara 
hemma en tid med sin dotter efter sommaren.

Skulle man bli sjuk finns en privat sjukvårdsförsäk-
ring som företaget betalar. Alla tre i besättningen är 
nöjda med hur det fungerar.

– Företaget har insett fördelarna med att hålla oss 
friska, säger Daniel Antonsen Tropp. 

Vid kajkanten står ett litet rött trähus. Det är 
besättningens gym, med roddmaskin, löpband och 
cross trainer. 

– Vi är med i den lokala badföreningen som har en 
bastu här borta också, förklarar Daniel. Så vi har god 
tillgång till företagshälsovård. 

Arbetstiden är fördelad så att man gör två veckor 
 om bord, därefter har två veckor ledigt. Första arbets-
veckan har man a-skift, vilket innebär jour 24 timmar 

» Man får 
hjälpas åt, 

vara lite 
flexibel

»

Nedan: Mässen 
ombord på Boss 

är rymlig och 
triv sam. Magnus 

Dahl gren, August 
Wahlström och 

Daniel Antonsen 
Tropp tar gärna 

en för middagsfika 
ihop.

Föregående 
uppslag: Olje

tankern Seacod får 
hjälp av bogser

båtarna Boss och 
Hymer att ta sig 
ut från kajen vid 
raffinaderiet vid 
Brofjorden strax 
norr om Lysekil.
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Dags att ge sig ut på jobb. August Wahlström, praktikant från sjöbefälsutbildningen på Chalmers, lägger av förtöjningarna i aktern innan avfärd.

Teodor Nordendorph är ensam matros ombord på Boss. ”Man sköter 
sig själv, det är ingen som talar om vad man ska göra utan jag går 
och knackar och målar det jag vill”, säger han.

Magnus Dahlgren är befälhavare ombord. ”På en bogserbåt sysslar 
man ständigt med den delen av det nautiska som är stimulerande”, 
säger han. ”Det handlar mycket om manövrerande”.
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om dygnet. Det innebär brand- och säkerhetsjour om 
någon behöver nödbogseras. Besättningen har också 
brandjour och ska stötta om något händer på raffen. 

Andra veckan har man b-skift, vilket innebär ett 
något mer planerat schema. Då finns även 
möjlighet att lämna båten några timmar 
för att hälsa på familjen hemma eller göra 
något ärende. Boss och Hymer varvar så 
att en av båtarna alltid har a-skiftet. 

Hur många bogserjobb det blir på ett skift är omöj-
ligt att veta i förväg, liksom vilka tider som gäller. Det 
händer att det kommer in en oljetanker som ligger 
tre dygn ute på öppet hav – och så plötsligt kommer 
besked klockan ett på natten att den ska bogseras in 
till kaj.

Det behövs ingen särskild utbildning just för bogser-
båt, inte mer än de kurser besättningen går internt i 
företaget. Samtidigt är det ett väldigt specifikt jobb 
som kräver sin besättning.

– Det är inte alla som klarar av det, menar maskin-
chef Daniel Antonsen Tropp.

Han har en lång karriär bakom sig, och har jobbat 
med allt från att segla segelfartyg över Atlanten till 

att bygga riggar i Singapore. Som ensam maskinist 
ombord på Boss måste han vara allt-i-ett; motorman, 
elektriker, ingenjör.

– Jag basar över alla mina  befattningar, skrattar han.
En bogserbåt är byggd för kraft, inte för 

fart. Det handlar om att få ut så mycket 
kraft som möjligt, och där har givetvis 
maskinchefen en nyckelroll.

– Den här båten har en motor på 5 000 
hästkrafter, det motsvarar ungefär en  mindre oljetan-
ker, berättar Daniel. 

Han säger skämtsamt att Boss i princip består av ett 
skrov byggt runt maskinrummet. En lätt överdrift, 
men när han visar oss ner i maskinrummet är det inte 
en helt orimlig tanke.

– Halva båten är maskin, ler han.
Maskinrummet är stort, ljust och bländande rent. 

Själva maskinerna i ljusgrönt dominerar motorrum-
met, liksom två brandpumpar till de stora vattenkano-
nerna uppe på däck.

– Vi levererar 2 800 kubikmeter vatten per timme, 
förklarar Daniel. 

Systemet testkörs en gång per månad, och var tredje 

» Halva båten  
är maskin

Teodor Nordendorph har lagat spaghetti bolognese och 
en sallad till lunch. Förutom matros har han blivit Boss 
inofficiella kock. 

Utöver motorerna domineras maskinrummet av de två brandpumparna till 
vattenkanonerna på däck. 2 800 kubikmeter vatten per timme kan Boss leverera. 
Maskinchef Daniel Antonsen Tropp är noga med att hålla sina domäner i skick. 
”Är det rent ser man ju också när det läcker”, menar han.
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månad görs ett uthållighetstest. När det väl uppstår ett 
skarpt läge måste allting funka.

– Jag gör så mycket förebyggande underhåll som 
möjligt. Men jag har bara några dagar då och då 
som jag kan göra större underhåll, det går ju inte att 
skruva ner något när vi ligger standby. 

Han bär med sig en duk och putsar lite här och där 
medan han visar runt i maskinrummet, nästan lite 
kärleksfullt.

– Båten är så välbyggd så det är riktigt roligt att 
jobba med den, erkänner han. Den är byggd med 
 kvalitet och värd att få segla många år till.

På kajkanten packar Teodor och August upp några 
lådor. Ett bromsband till ett av 
förtöjnings spelen har varit inlämnat 
för renovering och ska nu målas.  
Det är en del av det löpande under-
hållet, vilket utgör en stor del av 
arbetet för Teodor.

– Det är mycket båt för tre personer, säger han.  
Det måste finnas intresse. Och kunskap.

Ute vid Seacod ligger Hymer och pressar fören mot 
skuldran på oljetankern.

– Vi trycker in båten medan de släpper alla förtöj-
ningar, förklarar Annika Korsbo, styrman ombord på 
Hymer. Sen går vi ut i lyft, alltså lägger oss standby 
och redo att dra ut.

Besättningen på de båda bogserbåtarna Hymer 
och Boss jobbar ofta tätt tillsammans, turas om med 
arbetsuppgifterna, vet exakt var man har varandra. 

En bit bort fortsätter Boss att dra oljetankerns akter 
ut från kaj. Allt styrs och koordineras av lotsen som 
befinner sig på bryggan på Seacod. Några få, korta 
instruktioner, ett antal manövrar, och så är tankern 
rättvänd. Det tar inte så lång tid, en halvtimmes aktivt 

arbete kanske. 
– I nio fall av tio är det inte mer 

dramatiskt än så här, förklarar Mi-
kael Sandström som är befälhavare 
på Hymer.

Besättningsmännen på tankern lossar tampen som 
Hymer fästs med, och bogserbåten återvänder till sin 
hemmakaj på andra sidan sundet. Boss däremot häng-
er kvar i aktern på Seacod, och eskorterar tankern ut 
på öppet hav. För besättningen på Boss återstår en 
dryg timmas arbete innan de är åter vid kaj. l

» Det är mycket båt 
för tre personer

BOSS
Byggår: 1995
Varv: Moen Slip,  
Norge
Motor: 5 000 hk
Pollaredrag: 55 ton
Längd: 36 m
Bredd: 12 m
Djupgående: 5 m
Maxfart: 14 knop

Annika Korsbo, styrman ombord på Hymer, tecknar åt bryggan 
att allt är klart för avfärd. När det väl är dags för bogsering måste 
alla i besättningen befinna sig uppe på bryggan av säkerhetsskäl. 

Det krävs samspel mellan besättningarna vid bogsering. Seacods 
manskap tar emot trossen från Hymer som ska fästas på oljetankerns 
däck. Trossen klarar 400 ton. 
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VALET 2022

Riksdagspolitiker svarar 
på fem frågor om sjöfart
1. Vad har ditt parti för vision för svensk sjöfart? Är det viktigt att sjöfart,  
allt från lastfartyg till färjor, som trafikerar Sverige är svenskflaggad?

2. Vad kan sjömän i Sverige förvänta sig av ditt parti om de röstar på er? 
Vilka åtgärder avser ni vidta för svensk sjöfart och när?

Vi vill att en större andel 
gods ska transporteras till 
sjöss. De svenska hamnarnas 
konkurrenskraft ska stärkas. 
Inlandssjöfartens möjlighe-
ter att flytta gods från väg 
till sjövägar ska utvecklas. 
Självklart ska en så stor del 
som möjligt av de fartyg 
som trafikerar Sverige vara 
svenskflaggade för att främja 
en sund konkurrens, stärka 
Sveriges beredskap och för att 
de som arbetar inom sjöfarten 
ska ha så schysta arbets- och 
lönevillkor som möjligt.

Den S-ledda reger-
ingens ambition är 

tydlig, vi vill stärka svensk 
sjöfart och se till att en större 
andel gods transporteras till 
sjöss. Mot bakgrund av detta 
har omfattande satsningar 
gjorts för att stärka konkur-
renskraften för den svenska 
sjöfarten. 

Sjömän i Sverige kan för-
vänta sig att Socialdemokra-
terna fortsätter att leverera 
förslag för att stärka svensk 
sjöfart, förbättra arbetsvill-
koren och konkurrenskraften 
samt prioriterar historiskt 
stora investeringar i svensk 
infrastruktur, inklusive sjöfar-
tens infrastruktur.

Vi vill att svensk sjöfart ska 
ges de bästa förutsättningar. 
Det ska vara schysta villkor 
ombord. Avgifts- och skatte-
bördan måste minska. Effektiv 
kontroll ska säker  ställa att 
alla följer upp satta regler. 
Vi vill göra allt för att fler 
fartyg ska registreras under 
svensk flagg. Detta kräver en 
lagstiftning som gynnar svensk 
sjöfart och infrastruktur som 
underlättar godsflödet. Sverige 
ska också ge goda villkor för 
att ställa om till en grönare 
och mer hållbar sjöfart.

Vi och andra partier 
har riktat flera tillkän-

nagivanden mot regeringen, 
bland annat om Sjöfartsverkets 
finansierings- och organisa-
tionsmodell och om en översyn 
av tonnageskatten. Vi arbetar 
hårt för att förmå regeringen 
att prioritera infrastruktur 
till och från hamnar. Vi ser 
gärna att inlandssjöfarten ges 
förutsättningar och tydligare 
lagstiftning. Öka attraktivi-
teten för branschen genom 
tydligare marknadsföring.

När kan åtgärderna då  
vidtas? Antingen genom till-
kännagivande till regeringen 
eller när Moderaterna själva 
leder/ingår i regeringen.

 Ja, det är viktigt att fartyg 
som kör enbart eller till 
 stör sta delen i svenska vatten 
är svensk flaggade och fram för 
allt att de lyder under svenska 
lagar, regler och tillsyn, oav-
sett flagg.

Vi vill flytta över godstrafik 
från väg till sjöfart (och järn-
väg) och öka andelen sjöfart.

Vi arbetar kontinuerligt 
för att sjömän i Sverige ska 
få bättre arbetsmiljö och 
arbetsvillkor och att samma 
arbetsmiljöregler som iland 
ska gälla även till sjöss. 

Regler för skydds-
ombud ska vara 

samma som iland. Rederier 
ska inte kunna gå runt svens-
ka regler genom att flagga ut 
fartyg. Vi anser att åtgärder 
behöver vidtas snarast, inom 
nästa mandatperiod. Konkreta 
förslag som vi driver är bl a:

• Gör en översyn och mini-
mera särlagstiftningen inom 
arbetsrätt till sjöss.

• Tillsynsarbete ska ske 
av myndighet, inte genom 
egenkontroll eller klassnings-
sällskap.

• Regeringen ska ta fram ett 
förslag på sammanhållen lag-
stiftning för sjöfartscabotage i 
svenska vatten.

Miljöpartiet vill att den 
 svenska sjöfarten ska vara 
fossilfri, stark och kon-
kurrenskraftig mot andra 
trafikslag. Det finns en stor 
potential att nyttja sjöfartens 
energieffektivitet i omställ-
ningen av transportsektorn, 
därför vill vi gärna se mer 
kust- och inlandssjöfart. 
Vi vill också se fler svensk-
flaggade fartyg.

Miljöpartiet värnar sjöfar-
ten, branschen är en nyckel 
för att vi ska nå klimatmålen 
för transportsektorn. 

Mer av godstrafiken 
behöver flytta från 

väg till järnväg och sjöfart. 
Vi vill öka statliga investe-
ringar för överflyttning, till 
exempel genom investeringar 
i omlastningspunkter och 
slussar. Vi vill öka och bredda 
ekobonus, införa en kraftfull 
klimatdifferentiering av far-
ledsavgifterna, och också se en 
nationell plan för tankställen 
för biogas. Utöver detta vill 
vi att godstrafiken på väg ska 
bära sina kostnader för slitage 
och miljöpåverkan, genom 
införande av avståndsbaserad 
skatt, vilket skulle utjämna 
konkurrensen mellan trans-
porter på land och till sjöss.

Johan Büser
Socialdemokraterna

Jessica Thunander
Vänsterpartiet

Emma Berginger
Miljöpartiet

Anders Hansson
Moderaterna
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Hur ser riksdagspartierna på svensk sjöfarts framtid,  
och hur vill partierna stärka branschen? Vi ställde  
fem frågor till partiernas representanter i trafikutskottet 
om vad sjöfarten kan förvänta sig i valets kölvatten.

En del svar är nedstrukna av utrymmesskäl.

Sjöfarten är helt central för att 
samhället ska fungera. Största 
delen av vår export och 
import går via våra hamnar. 
Samtidigt släpper sjöfarten 
ut mycket koldioxid. Vi vill 
göra sjöfarten grönare och 
se fler svenskflaggade fartyg 
samtidigt som vi ställer högre 
miljö- och säkerhetskrav på 
den internationella sjöfarten. 
Att det behövs fler svensk-
flaggade fartyg, och svenska 
sjömän, är också viktigt ur ett 
försörjningsperspektiv i hän-
delse av krig och konflikt. 

Centerpartiet vill se 
en ökad elektrifiering 

av sjötrafiken, exempelvis bör 
fartyg använda landström i 
hamn. Vi vill se en bred över-
syn av miljödifferentierade 
avgifter och förordar en ut-
vecklad bonus malus-modell 
som inkluderar sjöfarten. Vi 
vill motverka den utflaggning 
av svenska fartyg som riske-
rar att utarma kompetensen 
inom vår sjöfartsnäring. 
Sveriges röst i internationella 
sammanhang och därmed 
vår möjlighet att påverka ar-
betsvillkoren för sjönäringen 
riskerar att tystna om antalet 
svenskflaggade fartyg inte är 
tillräckligt stort. 

Vår vision är att se Sverige 
som en stark sjöfartsnation 
där vi har åtminstone 400 
svenskflaggade fartyg. Sjöfar-
ten är oerhört viktig för Sve-
rige. Vi är beroende av sjöfart 
för att försörja landet med 
varor och för att exportera 
våra produkter. Genom att 
det finns en stor svensk flotta 
skapar man arbetstillfällen, 
färjor erbjuder en uppsjö 
med olika arbetstillfällen. En 
annan stor fördel är att man 
säkrar behoven till försvaret i 
krigstider. 

Sverigedemokraterna 
arbetar för att stärka 

sjöfarten. Genom ett större 
sjöfartskluster ökar också 
möjligheten för sjömän som 
önskar gå i land. Vi är inte 
rädda för att tänka utanför 
boxen och ser mer än bara 
sjöfarten när vi bedriver 
politik. Det är viktigt att tänka 
hela vägen när man planerar 
infrastruktur och företagande. 
Vi måste göra tillgängligheten 
till hamnarna bättre. Idag 
arbetar vi i opposition och dri-
ver på regeringen att genom-
föra förbättringar men det går 
på tok för långsamt. Om vi får 
sitta i regering kan vi arbeta 
mycket snabbare.

Sjöfarten har stor betydelse 
för transportsystemet. Det är 
viktigt att vi har en stor andel 
svenskflaggade fartyg. Sverige 
har hög kompetens inom 
sjöfartsområdet och den vill 
vi behålla och vidareutveckla. 
Dels när det gäller utveckling 
av klimatvänliga fartyg, dels 
för att ha kompetent personal 
ombord som kan arbeta till 
sjöss på svenska villkor. Att 
Sverige har många svensk-
registrerade fartyg och hög 
sjöfartskompetens är också 
viktigt för vår beredskap.

Ökad prioritering av 
sjöfarten i transport-

systemet, omställning till 
fossilfri flotta inklusive ökade 
krav på landström, översyn 
av anslagsfinansieringen till 
Sjöfartsverket, utveckling av 
infrastrukturen till hamnarna, 
utvecklad tonnageskatt och 
lägre skatter på företagande, 
avreglering av pråmtrafiken 
och skyndsam modernisering 
av isbrytarflottan är några 
förslag vi har presenterat. Vi 
ska fortsätta att driva på så 
att stämpelskatten försvin-
ner. Det är också viktigt att 
förbättra möjligheterna att 
kombinera ett familjeliv med 
att arbeta som sjöman. 

Inte minst ur ett kris- och 
beredskapsperspektiv är 
det viktigt att vi har en så 
stor svenskflaggad sjöfart 
som möjligt. Väl fungerande 
 hamnar och kombitermi-
naler som gynnar sjöfart är 
viktiga i allmänhet, också 
den svenskflaggade flottan 
har nytta av det för att öka 
efterfrågan på godstransport 
via fartyg.

KD har politik för att 
förbättra sjöfartens 

förutsättningar inom ett flertal 
olika områden, bland annat 
tonnageskatten, konkurrens-
kraftiga skatter och regler, 
tillsätt ett partsöverskridande 
sjöfartsråd, återställ nivån i 
sjöfartsstödet för att ge svensk 
sjöfart bättre konkurrens-
förutsättningar, nya isbrytare, 
underlätta redarnas byråkrati, 
utökad båtpendling i storstä-
der, upprustning/muddring av 
farleder (till exempel slussar) 
med mera. De flesta av alla 
förslagen här har vi redan 
avsatt pengar till så vi strävar 
efter att genomföra så fort 
som möjligt.

Mikael Larsson
Centerpartiet

Helena Gellerman
Liberalerna

Magnus Jacobsson
Kristdemokraterna

Jimmy Ståhl
Sverigedemokraterna

»
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4. Behövs det en Fair Freight-märkning, ett etiskt certifieringssystem, som garanterar att transporter följer internationella konventioner 
om mänskliga rättigheter och arbetsrätt? Om ja, vad är ditt parti beredda att göra för att stödja en sådan utveckling?

3. Branschsamarbetet Blå Tillväxt har tre önskemål för att stärka sjöfartsbranschen i Sverige: återställ nettomodellen, utveckla 
tonnageskatten och ta bort stämpelskatten. Hur ställer sig du, och ditt parti, till dessa önskemål?

5. Svensk sjöfart har svårt att rekrytera vissa kategorier av personal.  
Hur vill ditt parti säkra rekrytering och återväxt inom sjömansyrket?

Sjöfarten är en livs-
nerv för Sveriges han-

del med omvärlden och för 
vårt välstånd. Målsättningen 
med systemet med tonnage-
beskattning är att Sverige, i 
ett internationellt perspektiv, 
ska ha en konkurrenskraf-
tig sjöfartsnäring. Vi är inte 
främmande för att följa upp 
och utvärdera effekterna av 
lagstiftningen. Riksdagen har 
riktat ett tillkännagivande 
till regeringen om bland an-
nat tonnagebeskattning och 
 stämpelskatten, och det tittar 
vi på i sedvanlig ordning. 

Vi har varit drivande 
i att tonnageskatten 

bör utvärderas och utvecklas. 
Nyligen fick M och andra 
partier till ett tillkännagivande 
att detta ska genomföras. Vi 
anser också att stämpelskat-
ten bör utredas för att kunna 
övergå till en stämpelavgift. 
Nettomodellen har vi bakat in 
i vår motion om en översyn av 
sjöfartens särregler, avgif-
ter och skatter. Det blir ett 
moment 22 när Sjöfartsverket 
nödgas höja avgifter för att 
finansiera sin verksamhet sam-
tidigt som man är beroende av 
en fungerande sjöfart.

Vi har varit med 
och tagit fram ett 

till kännagivande om en 
utvärdering och utveckling 
av tonnageskattesystemet och 
om att stämpelskatten ska ses 
över. Beroende på när och hur 
regeringen agerar kring till-
kännagivandet (som är från 
4 maj 2022) kommer vi att 
utveckla vår politik på områ-
det och vi kommer att driva 
på för att de ska hörsamma 
riksdagens beslut.  

Vi vill utveckla 
tonnage skatten så 

att den omfattar till exempel 
svenskflaggade fartyg som 
trafikerar svensk kust och 
fartyg som möjliggör drift av 
havsbaserad vindkraft. Det 
är mycket viktigt att stärka 
svensk sjöfarts konkur rens-
kraft och vi är öppna för att 
diskutera hur. Viktigt att få till 
en nödvändig omställning så 
att sjöfarten kan bli fossilfri 
och bidra i omställningen av 
transportsektorn. Vi vill öka 
och bredda den ekobonus 
som flyttar transporter från 
väg till sjöfart.

För Socialdemokra-
terna är det avgöran-

de att alla som jobbar inom 
transportsektorn har schysta 
villkor och att det råder sund 
konkurrens. Vi välkomnar 
därför alla initiativ som kan 
främja detta och som tydlig-
gör det ansvar som transport-
köpare har för att säkerställa 
schysta villkor. Vi utesluter 
inte några åtgärder för att 
främja ett sådant initiativ.

För att säkra rekry-
tering och återväxt 

är det viktigt att det finns till-
räckligt med utbildningsplat-
ser. Öka statusen på sjömans-
jobben genom en mer säker, 
hållbar och effektiv sjöfart. 
Här måste branschen och vi 
hjälpas åt. Det är också helt 
avgörande att satsa på arbets- 
och levnadsvillkor, det vill 
säga även schysta villkor till 
sjöss hos både svenska och 
utländska arbetsgivare, för att 
locka fler till branschen.

Transporter ska föl ja 
såväl svenska som 

inter nationella regler. Tyngd-
punkten bör ligga på effektiv 
kontroll. Fair Freight-märk-
ning är positivt men hjälper 
föga om inte kon trol len är 
regelbunden och effektiv. Ge 
Transportstyrelsen bättre 
förutsättningar att genomföra 
kontroll även på arbetsmiljö 
och arbetsrätt. Transportsty-
relsen redovisade redan 2021 
ett uppdrag med förslag i 
denna riktning. Regeringen 
har dock inte agerat ännu, 
vilket vi beklagar.

Ge förutsättningar 
för fler fartyg att 

vilja flagga svenskt. Med 
en ”egen” flotta synliggörs 
sjöfarten bättre. Tydligare 
marknadsföring som skapar 
nyfikenhet och intresse för 
yrket. Utökat samarbete  med 
Försvarsmakten, Kustbevak-
ningen m.fl. för att arbeta 
mot gemensamt mål d.v.s. 
fler anställda. Skapa förut-
sättningar för praktikplatser 
inom sjöfarten för att visa på 
en väg in till yrket.

Ja, det behövs. Vi fö-
reslår i ett första steg 

att regeringen i sina ägarupp-
drag och direktiv till statliga 
bolag, verk, affärsverk och 
myndigheter bör uppdra åt 
dessa att enbart använda 
sjöfartstransporter som är 
certifierade enligt Responsible 
Shipping Initiative (RSI). 
Framåt behövs det också 
 incitament till att privata 
bolag ska använda till ex-
empel RSI när de köper sina 
transporter och ett arbete för 
att konsumenterna ska veta 
vad det innebär.  

Vi har i budgetar an-
slagit extra medel till 

utbildning. Vi är också överty-
gade om att bättre arbetsmiljö 
och arbetsvillkor kommer att 
locka människor till sjömans-
yrket. Vi måste se till att det 
finns tillräckligt med prak-
tikplatser för dem som vill 
utbilda sig. En del ligger på 
politiken att åtgärda, men det 
krävs ett bra samarbete med 
branschen för att vi ska kunna 
säkra rekrytering och återväxt 
inom sjömansyrket.  

Etiska certifieringar 
är ett viktigt verktyg 

för att styra mot hållbara 
transporter och hållbar kon-
sumtion. Det är viktigt när 
det kommer till certifieringar 
att det finns någon typ av 
oberoende kontroll. 

Så ja, en Fair Freight- 
certifiering hade varit bra 
för att sätta fokus på vikten 
av att följa internationella 
konventioner om mänskliga 
rättigheter och arbetsrätt.

Miljöpartiet vill 
fortsätta öka antalet 

platser på yrkesutbildningar, 
komvux och folkhögskola, 
för att ge fler möjlighet att 
utbilda sig i de branscher, 
som sjöfartsbranschen, som 
saknar brist på utbildad 
arbetskraft.
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Centerpartiet arbe-
tar aktivt med att 

förenkla regelverk och röja 
undan hinder för den fria 
företagsamheten. Vi är ge-
nerellt sett positiva till dessa 
förslag och vill gärna jobba i 
samklang med branschen för 
att förverkliga dem.

Dessa frågor har vi 
Sverigedemokrater 

drivit ganska länge och skam 
den som ger sig. Nu har det 
äntligen blivit ett tillkännagi-
vande i skatteutskottet, som 
alla partier står bakom, om 
att man ska utreda tonnage-
skatten och stämpelskatten. 
Det känns lite konstigt att 
Socialdemokraterna står 
bakom när de sitter i regering 
och kan tillsätta en utredning 
själva i dessa frågor. Dock är 
det mycket positivt och nu 
saknas bara nettomodellen 
och den kommer vi fortsätta 
kämpa för att den återställs.

Liberalerna vill, som 
beskrivits i svar på 

föregående frågor, utveckla 
tonnageskatten. Därutöver 
vill vi se över nettomodellen, 
det är viktigt att sjöfarten har 
förutsägbara och långsiktiga 
villkor. Vi tog bort stämpel-
skatten i vår budget 2022. Den 
missgynnar klimatneutrala 
fartyg som ofta är dyrare än 
fossilbränsledrivna vilket gör 
att de får högre skatt i dagens 
system. Skatten ersätts med en 
avgift hos Sjöfartsverket för att 
finansiera inregistreringen. 

Alla dessa förslag har 
vi motionerat om och 

jag tror alla utom stämpel-
skatten nämndes i föregående 
frågas svar. Riksdagen fattade 
i enighet beslut om utvärde-
ring av tonnageskatten och 
översyn av stämpelskatten 
i början på maj. Vi krist-
demokraterna förväntar oss 
att regeringen omgående 
agerar i enlighet med dessa 
beslut.

Ja. Centerpartiet vill 
att transporter ska ses 

som en del av produktionen 
av varan eller tjänsten och 
därmed underställas samma 
krav på ordning och reda 
avseende sociala och miljö-
mässiga villkor. Ett sådant 
arbete måste bedrivas trans-
portslagsövergripande, det vill 
säga omfatta hela kedjan av 
transportörer. 

Många branscher har 
tyvärr svårt att rekry-

tera personal idag. Vi vill att 
moderna utbildningar inom 
sjöfart ska vara prioriterade 
och fortsatt hålla hög kvali-
tet. Inom ramen för detta vill 
vi säkerställa att studenterna 
kan få praktiktjänstgöring 
ombord. Vi ser utbildning och 
praktik av hög kvalitet som 
livsviktig för sjöfarten och 
för en säker skärgårdstrafik, 
kustbevakning, sjöräddning 
och övrig marin verksamhet.

Det är viktigt att 
transporter följer 

internationella konventioner 
om mänskliga rättigheter och 
arbetsrätt. Tyvärr är det inte 
säkert att en märkning löser 
problemet och kan fördyra 
och försvåra transporter. Det 
man bör göra är att genom 
lagens långa arm stävja fusk 
och de fackliga organisatio-
nerna bör fortsätta agera mot 
de som inte gör rätt för sig.  
Vi är i sak inte emot märk-
ning, men vi är osäkra på 
om det ger den effekt man 
önskar.

Rekrytering av 
personal är ett stort 

problem inom många yrken. 
Skolorna måste återinföra 
syokonsulenter för att kunna 
guida elever till bristyrken 
och även se över hur man 
senare i livet kan utbilda sig 
till ett annat yrke. Sjöfarts-
branschen bör vara mer 
synlig i skolor. Det är också 
viktigt att visa bredden av 
yrken inom sjöfarten. En an-
nan faktor som bör ses över 
är möjligheten till nattis.

Liberalerna står 
bakom kraven på 

fackliga rättigheter och 
arbetsmiljövillkor. En Fair 
Freight-märkning kan vara 
ett sätt för att visa att trans-
porter följer konventionerna, 
men vi vill framför allt att EU 
ska arbeta för att utveckla 
och modernisera Världshan-
delsorganisationen (WTO). 
Vi vill att frihandelsavtalen 
ska genomsyras av EU:s 
gemensamma värderingar 
om mänskliga rättigheter och 
bidra till långsiktig hållbarhet 
globalt.

Det krävs att vi vidare-
utvecklar utbildnings-

systemet så att det blir mer 
attraktivt för alla åldrar. Här 
kan vuxenutbildning spela 
en större roll. Det livslånga 
lärandet har kommit mer i 
fokus efter uppgörelsen på ar-
betsmarknaden om vidareut-
bildning. Kostnaderna för att 
anställa behöver sänkas och 
det är viktigt att branschen 
tar större ansvar för en ökad 
möjlighet till praktiktjänst-
göring på fartygen.

Kristdemokraterna 
har ej förslag om en 

sådan märkning, däremot 
är vi mycket angelägna att 
svenska företag ska ha lika 
villkor som konkurrerande 
företag och där finns brister 
inom många branscher och 
nästan alltid till de svenska 
företagens nackdel. Vi får 
titta vidare på förslaget 
om Fair Freight-märkning, 
kanske kan det förbättra 
arbetssituationen för sjömän 
världen över, samtidigt som 
det gynnar svenska redare 
och svenska sjömän. 

I grunden är rekryte-
ring kopplat till löne-

nivå och arbetsförhållanden. 
Att jobba på sjön ger udda 
arbetstider vilket kan vara 
en hämmande faktor. Bland 
befolkningen i stort finns nog 
tyvärr en bild av att arbete på 
sjön bara handlar om sjömän 
från bland annat Sydostasien 
och mycket usla arbetsförhål-
landen. Självklart behövs det 
bra utbildningar men bran-
schen själv måste också göra 
sitt för att höja attraktiviteten.
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Luften är ljummen och den tidiga morgonsolen strålar 
från en nästintill klarblå himmel. M/S Lotten glider 
ljudlöst över Hammarby sjös blanka vatten i riktning 
mot bryggan i Henriksdal där sommarklädda passage-
rare väntar på transport. 

Det har nu gått två år sedan Lottens gamla diesel-
motor lyftes upp och ersattes av två elmotorer drivna 
av begagnade Teslabatterier, något som förändrat mil-
jön ombord avsevärt. Bullernivån har minskat radikalt 
och vibrationerna har nästan helt försvunnit. 

– Man blir inte alls trött på samma sätt nu när det 
inte vibrerar längre, säger befälhavare Elias Nilsson 
där han står mellan styrpulpeterna på bryggan. Vibra-
tioner kan vara väldigt påfrestande men man märker 
inte hur mycket de påverkar en förrän de försvinner. 

– Så är det verkligen, instämmer matros Anton 
 Lindqvist som sitter med en uppslagen laptop fram-
för sig. Men det var lite konstigt när man körde i 
början , det händer liksom ingenting när man fäller 

ner reglagen. Man är van att känna kraften när farten 
ökar men det gör man inte längre. Nu får man titta på 
varvmätare istället. 

Hammarby sjöstad är en av Stockholms nyare stads-
delar och började byggas 1994 runt den lilla sjön i hu-
vudstadens södra delar. Ursprungligen fanns det planer 
på broförbindelser mellan kajerna men istället blev det 
en avgiftsfri fartygstrafik som upphandlas av Stock-
holms stad. Överfarten mellan bryggorna tar inte mer 
än några minuter och tillsammans med fartyget Lisen 
reser cirka 3 000 passagerare dagligen över sjön. Un-
der terminerna, berättar besättningen, är det mycket 
skolbarn och pendlare som åker med. Sommartid blir 
det mer turister och semesterlediga stockholmare. 

Anton Lindqvist berättar att båtarna är populära 
bland Sjöstadens invånare och att de värnar om 
 turtätheten. 

– Folk älskar båtarna och de som bor här har nog 
ganska starka röster. Efter förra upphandlingen drogs 
den sista kvällsturen in och folk blev ståendes på 
kajen med sina resväskor. ’Vem har bestämt det här?’ 
frågade de oss. Vi sa som det var, att Stockholms stad 
hade bestämt det. Sedan tog det inte lång tid innan 
den borttagna turen var tillbaka igen. 

Passagerarfärjorna Lotten och Lisen – uppkallade efter 
två av huvudkaraktärerna i Per Anders Fogelströms 
Stockholmsskildring Mina drömmars stad – ägs av 
Ressel rederi och rör sig i en triangel mellan Sjöstadens 
tre bryggor. Under morgonrusningen går båda fartygen  
utan uppehåll. Klockan nio på förmiddagen  lägger 

Eldrift har gett  
bättre arbetsmiljö 
Elektrifieringen av över 40 år gamla M/S Lotten gav inte bara en 
tystare gång utan även en bättre arbetsmiljö för besättningen med 
mindre vibrationer och renare maskinrum. I höst är det dags för 
Hammarby sjöstads andra färja, M/S Lisen, att genomgå samma 
förändring. 

»

TEXT OCH FOTO Linda Sundgren

Överfarten mellan de 
tre bryggorna runt 
Hammarby sjö tar 

bara några få minuter.
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Med endast två personer i besättningen 
hjälps man åt med det mesta ombord. 
Matros Anton Lindqvist trivs med 
variationen i arbetet.
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sig Lotten, som är det minsta av de två fartygen, till 
kaj under några timmar för att sedan åter stärka upp 
 trafiken när resandet ökar igen framåt eftermiddagen. 

– När vi ligger still så underhåller vi vår båt eller 
så går vi över till någon av de andra båtarna och 
underhåller där. Sedan har vi några håltimmar innan 
vi börjar igen. Själv tycker jag att det är skönt att 
få några timmar ledigt mitt på dagen 
när man kan ta det lugnt, säger Anton 
Lindqvist. 

Den något större Lisen har en betydligt 
hårdare tid tabell med 18 gångtimmar 
per dygn. För att besättningarna på de 
båda fartygen ska få ihop en korrekt 
och rättvis arbetstid växlar de mellan 
båtarna enligt ett schema uppdelat i 
treveckorsintervall med två veckor på 
Lisen och en vecka på Lotten. 

Idag är det Hanna  Essebro som är matros på 
Lisen. Hon arbetar vanligtvis på Emelie I, ett annat  
av  Ressels fartyg som går med passagerare från 
 Hammarby sjöstad, genom Danvikskanalen och in  
till Djurgården i centrala Stockholm. 

När Sjömannen kommer ombord sitter Hanna 
Essebro med ett räkneverk framme vid bryggventilen 
och registrerar passagerare som kliver ombord vid 
Barnängs bryggan. Att hon fick jobb här var en ren 
slump, berättar hon.   

– Pappa gick en klass VII på Klart Skepp och gjorde 
sin praktik här. Jag följde med honom en dag för att 
hälsa på och tyckte att det verkade roligt. Sista ett och 
ett halvt året på gymnasiet jobbade jag extra, men 
efter examen har jag varit här på heltid. 

När den sista passageraren klivit ombord stängs 
grindarna och vi lämnar kajen. 

– Om jag kommer att göra som pappa och läsa till 
skeppare vet jag inte, men jag har inga planer på det 
nu i alla fall. Jag trivs på däck. Man träffar mycket 
människor och får prata med en massa folk och det 
gillar jag. Jag är social av mig och folk är så otroligt 
tacksamma över att vi finns och att de kan åka med 
oss, säger hon.

 
Att Lisen går 18 timmar per dygn innebär ett om-
fattande tekniskt slitage och befälhavare Michael 
Karlsson berättar att dieselmotorerna redan bytts ut 
två gånger sedan 2010. I höst ska Lisen genomgå en 
elkonvertering och förses med avlagda Teslabatterier, 
precis som Lotten. 

– Jag tror att batterierna kommer bli den svaga 
punkten. Man känner redan att Lotten tappat lite 
effekt och ju mindre effekten av batterierna blir desto 
mer kommer man att behöva köra på diesel, säger 
Michael Karlsson. 

Sedan Lotten gick över till eldrift har marschfarten 
sänkts från drygt sex knop till ungefär hälften. En 

laddstation har installerats på kajen och 
med batterierna fulladdade kan hon gå 
cirka nio timmar innan hon behöver 
laddas igen alternativt slå om till diesel, 
vilket fortfarande är en möjlighet. 

– Men man vill inte gå på diesel om 
det inte är absolut nödvändigt och det 
har gjort att man blivit mer noggrann 
med att spara energi. Det har blivit mer 
uppmuntrande med eco-driving, helt 
enkelt, säger Elias Nilsson. 

Anton Lindqvist ser många fördelar med eldriften jäm-
fört med dieseln. Som mindre buller och vibrationer 
och att slippa dieselavgaserna. Det märks inte minst 
idag, när det är dags för den årliga skrovvaskningen. 
När förmiddagstrafiken är avklarad lägger Lotten till 
vid båthållplatsen Mandelparken, ner mot Danviks-
kanalen. Levanger och hinkar langas över bord och 
sedan hjälps man åt att skura rent. 

– Förr var hon mycket skitigare efter vintern men 
sedan vi gick över till el blir hon inte alls lika smutsig 
längre, säger Anton Lindqvist och drar några tag med 
levangen utmed den vita sidan i höjd med ventilerna. 
Sedan sätter han sig ner med benen över kajkanten 
och börjar skura bort den mörka randen som bildats 
vid vattenlinjen.   

– Men visst blir hon skitig ändå och här nere blir 
det alltid pålagringar, säger han medan han jobbar 
sig vidare med levangen, en liten bit i taget. Det är 
inte särskilt roligt att vaska men det är ganska tack-
samt. Passagerarna brukar fråga om hon är nymålad 
efteråt. 

Även i utrymmena under däck märks klara förbätt-
ringar efter elektrifieringen. Under dubbla luckor i 
durken döljer sig batterier, elmotorer och generator 
och här har det blivit betydligt renare sedan dieseln 
försvann. Anton Lindqvist går före nerför de branta 
lejdarstegen som är fästa på skottet. 

– Förr var det oljigt här nere och halt på durken. 
Allt var svart och jag gick aldrig ner hit utan att först 
ta på arbetsoverallen, säger han och ställer sig på den 
lilla avsatsen vid elmotorn. 

– Dieselmotorn var mycket större och man fick 
knappt plats att stå här. Samtidigt var man tvungen att 
ta sig upp och ner. Först för att göra motorn startklar 
på morgonen. Sedan för att stänga ner när vi lade till 
på förmiddagen och så ner igen för att starta upp på 
nytt. 

Själva batterierna har placerats i ett separat utrym-
me som nås via en annan lucka i durken. Av brand-
skyddsskäl krävs att batterier och motor hålls åtskilda. 
I batterirummet är det lågt i tak och man måste huka 
för att inte slå i huvudet. 

– Här nere brukade vi ha målarburkar och virke och 
en del annat, men det har vi ställt ut på ett förråd på 
kajen. Vi är aldrig långt från land så det är lätt att ta 
sig dit om vi behöver något, säger Anton Lindqvist. 

» Sedan vi gick 
över till el blir 
hon inte alls  
lika smutsig

ANTON LINDQVIST 

»
Hanna  Esse bro började 
jobba extra på fartygen 

i Hammar by sjö stad 
under gymnasietiden. 

Sedan examen ar betar 
hon här på heltid. 
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Lotten, Lisen och Emelie I möts vid Barnängsbryggan. 

Lotten ligger vid båthållplatsen Mandelparken och får skrovet vaskat. 
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OMBORD

Batterierna är samlade i två blänkande stålboxar 
som är stängda med hänglås. 

– Vi ska inte röra något som har med det elek-
triska att göra, det får utbildade elektriker göra. 
Batteripacken ligger på 265kWh 550V styck och 
motorerna  ligger på 75kw vardera. 

Besättningen jobbar enligt ett 1:1- system 
med en veckas arbete följt av motsva-
rande ledighet. Några hytter finns inte 
ombord så besättningen måste sova 
iland. Innan Anton Lindqvist  började 
här jobbade han på segel fartyget M/S 
Shamrock på Skeppsholms gården som 
seglar med ungdomar och kollogrup-
per i  Stockholms skärgård och längs 
 norrlandskusten. Därefter var han 
 matros på en charterbåt inne i stan innan han sökte 
sig till Ressel rederi. 

– Jag kom hit för tre år sedan och det passar mig 
perfekt. Båtarna går året om och jag bor i stan så 
det är nära till jobbet. 

Anton Lindqvist är också rederiets enda skydds-
ombud med ansvar för de sju fartyg som går för 
Ressel i Stockholmsområdet. Därför besöker han 
ibland även rederiets tre fartyg som trafikerar skär-
gården med hemmahamn Stavsnäs ute på Värmdö. 

Dialogen med rederiledningen fungerar för det 
mesta bra, säger han. 

– Vi har inte så många ärenden och när det uppstår 
något går det oftast att lösa ganska snabbt. Nu senast 
handlade det om att vi ville ha flaskor med ögonskölj 

utplacerade på fler ställen på båtarna 
och det var inga problem. Nu har vi fått 
tre extra flaskor till Lotten och snart 
kommer även Lisen att få fler flaskor.  

Hammarby sjö ligger skyddad mellan 
höga hus, bryggor och kajer och det är 
sällan fartygstrafiken på sjön får be-
kymmer på grund av vädret. Med två 
tillgängliga fartyg går det dessutom att 
täcka upp för varandra om det uppstår 
tekniska problem. 

Något som däremot kan ställa till det så här års 
är alla fritidsbåtar som passerar på väg till och från 
Slussen och Mälaren. 

– De gånger det är ett stort fritidsbåtssläpp uppe 
i Slussen kan det bli riktigt mycket båtar här, säger 
Anton Lindqvist som nu tagit över spakarna i styr-
hytten. En del verkar inte ha koll alls på hur man 
beter sig på vattnet. Men annars har vi oftast ett 
ganska bra arbet stempo och det är inte lika stressigt 
som det nog kan bli på andra båtar. l

» När något 
uppstår går 

det oftast att 
lösa snabbt

ANTON LINDQVIST

Telefon 08 640 94 96  |  E-post katarina.sjofartsklubb@telia.com  |  www.katarinasjofartsklubb.com  
Besöksadress Glasbruksgatan 2, porten ovanför Sjöfartshotellets entré  |  Hotellbokning 08-517 349 80

Erbjuder bra och billigt boende samt en mötesplats för sjöfolk.  Vill du veta mer, ring eller besök oss!

Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
med Sjöfartshotellet och Katarina Sjöfartsklubb

Annonser

Förstärk anställningstrygghet, jämlikhet och jämställdhet.
 

Gör svenska villkor och kollektivavtal gällande för alla i Sverige.
 

Ge alla arbetstagare rätt att utse sina skyddsombud.
 
 

Ta tillbaka kontrollen över välfärden,
 

avsluta marknadsexperiment och utförsäljning av vårt gemensamma,
 

låt kollektivtrafik utföras i egen regi utan söndrande upphandlingar.
 

Satsa på sjöfarten, grön teknik och välutbildade besättningar.
 
 

rodalanternan.vansterpartiet.se              rodalanternan@hotmail.se             facebook/rödalanternan
HÅLL BABORD I VALET!



Annons

12.00  Enda kvinnan ombord 
  Bokanjären Britt Edenstjärna om sin nya 

bok Enda kvinnan ombord om hur det 
var att segla som kvinna för inte så länge 
sedan.

13.00  Bokanjärernas historia
  Rolf Öström och Thore Hansson berättar om 

föreningen Bokanjärernas imponerande 
verksamhet under åren.

13.30   Havets ord – favorit i repris
   Författaren och journalisten Torbjörn Dal- 

näs kåserar om Havets ord. Arrangör: 
Breakwater Publishing.

14.00   Johnsonlinjen och Latinamerika 
  Nathan Schachar, utrikeskorrespondent 

på Dagens Nyheter och författare be-
rättar om sin nya bok Johnsonlinjen och 

Latinamerika.

15.00   Kvinnor till sjöss
   Prisbelönade fotografen Nina Varumo 

berättar om sitt fotoprojekt Kvinnor 
till sjöss (De osynliga sjömännen). I Sjö-
fartsmontern  ställs några av Ninas bilder 
ut tillsamman med foton från Nordiska 
fototävlingen för sjöfolk.

16.00   I Fred och Örlog
   Nils Modig, författare I Fred och Örlog, 

samtalar med bokförläggare Lennart 
Fougelberg om det nya historiska prakt-
verket om Sveriges flotta, som i år har 
500-års jubileum. Arrangör: Breakwater 
Publishing.

17.00   Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 
50 år, igår, idag, i morgon

   Ett samtal mellan stiftelsens styrelse-
ordförande Kenny Reinhold, kanslichefen 
Karl Karell och tidigare kanslichefen 
Christer Nordling.

18.00   Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 
litteraturpris

   Stiftelsen Sveriges Sjömanshus delar ut 
årets litteraturpris.

10.00  Ove Allansson föddes  
för 90 år sedan

  Temapass med anledning av att sjöfolkets 
meste och enligt mångas mening främste 
författare Ove Allansson skulle ha fyllt 
90 år 2022. Ett samarrangemang mellan 
Ove Allanssonsällskapet och Sjöfartens 
Kultursällskap.

11.00   Därför behövs Ove 
Allanssonsällskapet

  Ove Allanssonsällskapets ordförande 
Lennart Johnsson berättar om Ove 
Allansson och om sällskapet tillsammans 
med musikgruppen KAL.

12.00   En afton i Ilhéus
   Presentation av den nya novellsamlingen 

En afton i Ilheus och flera noveller utgiven 
av Ove Allanssonsällskapet. Ett antal 
författare och kulturpersonligheter har i 
boken valt sin favoritnovell av Ove med en 
personlig motivering. Författaren Anders 
Wällhed läser utdrag ur novellen Spela 
dragspel som han har valt till samlingen.

13.00   Därför läser jag Ove Allansson
   Förre finansministern Bosse Ringholm 

om varför Ove Allansson är en av hans 
favoritförfattare.

14.00   Varvsslammer
  Författaren och Ove Allanssonstipendiaten 

Aino Trosell talar om sin uppmärksammade 
bok Varsslammer, om de första kvinnliga 
svetsarna på Arendalsvarvet i Göteborg. 
Arrangör: Breakwater Publishing.

15.00   Cellen
   Linda Sundgren presenterar sin nya 

Vaxholmsdeckare Cellen.

16.00   Den fredlösa
  Författaren, lastbilschauffören och Ove 

Allanssonstipendiaten David Ericsson 
berättar om sin nya kritikerrosade roman 
Den fredlösa.

10.00   Svenskarna på Titanic
   Författaren Claes-Göran Wetterholm be- 

rättar om sin nya bok Svenskarna på 
Titanic, om hur det gick för de svenska 
passagerna på Titanic.

11.00  Länspumpen 50 år med 
sjöfartshistoria 

  Länspumpens verksamhet och syfte 
under åren presenteras av tidskriftens 
huvudredaktör Lennart Bornmalm.

12.00   Från Jana Kippo  
till Lisbeth Salander  

  Karin Smirnoff, som är en av Sveriges 
idag mest uppmärksammade och hyllade 
författare, berättar om sitt tidigare och 
kommande författarskap. Karin fick Ove 
Allanssonsällskapets stipendium 2020.

13.00   Stor dramatik och sjömans-
romantik under det Södra Korset 

   Författaren Thorbjörn Lindberg samtalar 
om sin nya bok med bokförläggare Len-
nart Fougelberg. Arrangör: Breakwater 
Publishing.

VÄLKOMNA

Sjöfartens Kultursällskap samt medarrangörerna 
Breakwater Publishing, Sjöbefälsföreningen, Sjö-
fartsverket och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

AKTIVITETER I SJÖFARTSMONTERN 
Välkomna till oss! Vi finns i monter B05:02 under Bokmässan i Göteborg

Sjöfartens Kultursällskap samt medarrangörerna Breakwater Publishing, 
Sjöbefälsföreningen, Sjöfartsverket samt Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Eventuella ändringar i bokmässeprogrammet publiceras löpande på vår hemsida sjofartskultur.org

FREDAG 23 SEPTEMBER LÖRDAG 24 SEPTEMBER SÖNDAG 25 SEPTEMBER

BLI MEDLEM I SJÖFARTENS KULTURSÄLLSKAP 

I medlemskapet ingår en biljett till bokmässan valfri 
dag värde 240 kronor, en välkomstgåva och inbjudan 
till Kultursällskapets arrangemang.

Medlemsavgiften som är på 250 kronor betalar du in 
till bankgiro 231-6891. Glöm inte att uppge namn, 
adress och mailadress.
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Annie, Celi och Ylva heter karaktärerna 
som Emily Gyllenspetz illustrerat och 
byggt upp sitt företag runt. Annie är 
matros, Celi kapten och Ylva maskinist, 
och de jobbar på tankfartyget Femino. 
Företaget heter Seasalt & Coffee och 
säljer kläder, muggar och väskor med 
illustrationerna på. 

Emily Gyllenspetz är däcksman på 
en av Styrsöbolagets färjor i älven i 
Göteborg. Hon jobbar också extra som 
styrman på rederiets 
snabbfärjor.

Idén till företa-
get kom när Emily 
var gravid och satt 
hemma i tre månader 
under pandemin. Hon 
har alltid ritat och nu 
fick hon idén att rita 
kvinnor till sjöss. För att få inspiration 
sökte hon på google och pinterest.

– Jag hittade bara pinuppor som inte 
speglar verkligheten utan mest är sexis-
tiska, och så Kapten Haddock och den 
där fiskargubben med sydväst och pipa. 
Då gjorde jag Celi, säger hon. 

Sedan dess har hon skapat fler karaktä-
rer, skaffat en hemsida med webbshop 
och hunnit byta leverantör eftersom den 
första inte höll måttet. Emily sköter det 
mesta själv och lär sig efterhand. 

– Allt jag kan om företag, ekonomi och 
marknadsföring har jag lärt mig på tiktok 
och youtube. Jag testar mig fram för att 
se vad som funkar och inte, säger hon. 

Kunderna är främst kvinnor och de 
kommer från hela världen. Plaggen pro-
duceras på beställning och distribueras 

via webbshopen. Med ett heltidsjobb 
och en ettåring hemma hinner Emily inte 
packa ordrar själv. 

Hon har skissat upp hela historier kring 
sina karaktärer och vill på sikt ge ut 
e-böcker om dem. Tanken är att göra 
en hel besättning och få in etnicitet och 
mångfald på olika sätt. 

– Idag finns det få sjöfartskaraktärer 
förutom Kapten Haddock, och det finns 

i stort sett inga mo-
derna representanter 
för kvinnor till sjöss. 
Barn får se mångfald 
genom sådant de ser 
och läser. Jag vill göra 
en barnbok med en 
kvinnlig kapten, fast 
utan att göra en stor 

grej av det. 
Hon inspireras av fotografen Nina Va-

rumo som nyligen dokumenterat kvinnor 
till sjöss i ett fotoprojekt. 

– Det blir allt vanligare med kvinnor 
inom sjöfarten och det måste synas. Re-

presentation är viktigt, och popkulturen 
[populärkulturen] måste spegla verklig-
heten. För att få in ännu fler kvinnor i 
sjöfarten så måste vi visa att sjömansyr-
ket inte bara är för gubbar. Vi måste visa 
att ”det finns kvinnor här, kom hit, vi tar 
hand om dig”. 

Emily tänker mycket på vad hon lägger 
ut på hemsidan och sociala medier, och 
vilket intryck det ger. Modellerna som 
visar upp kläderna på hemsidan är vän-
ner till henne, som själva jobbar till sjöss. 
Där finns också intervjuer med ett antal 
kvinnor inom sjöfarten.

– Det är inget avancerat, bara en pre-
sentation av dem och deras jobb, men det 
visar att vi finns på riktigt och att vi finns 
över hela världen.  

Själv blev hon sjöman av en slump. 
Hon hade tänkt välja estetisk linje på 
gymnasiet men snubblade över informa-
tion om Öckerös seglande gymnasieskola. 
Perfekt, tänkte hon, då får jag resa och se 
världen. För att få lite sjövett inför skol-
starten gick hon med i sjövärnskåren.

– Där startade mitt intresse för att 
köra båt fort och att navigera. Det var 
jätteroligt! Men segling var inte min grej, 
säger hon. 

Framöver vill hon våga ta tjänstledigt 
från sin däckstjänst för att kunna få fler 
styrmanspass. Drömmen på sikt är att bli 
befälhavare och att fortsätta driva företa-
get vid sidan om. 

– Samhället är inte riktigt jämställt idag 
och jag har funderat mycket på vad jag 
kan göra. Nu har jag nischat in mig på en 
industri jag kan, och hittat mitt sätt att 
bidra till att normalisera kvinnor till sjöss 
och skapa en mer jämställd sjöfart. l 

Hon vill förändra bilden av hur en sjöman ser ut. 
Vid sidan av jobbet på Styrsöbolagets färjor driver 
Emily Gyllenspetz ett företag som säljer kläder och 
annat med illustrationer av kvinnor till sjöss. 

– Om något inte syns inom popkulturen så finns 
det inte. Representation är viktigt, säger hon. 

Emily har hittat sin nisch

... JARGONG OCH SKÄMT
– Det dras ofta skämt om att kvinnor 
inte kan köra båt. Man tröttnar men or-
kar inte alltid ta fajten, orkar inte disku-
tera. När barn hör sådana skämt blir de 
rent skadliga. Barn tar efter vår jargong, 
det de ser och hör blir deras verklighet. 
Därför behöver den här sortens skämt 
dö ut. Om vi ger våra barn en jäm ställd 
spelplan så blir nästa  generation bättre. 

... VILJAN ATT FÖRÄNDRA
– Det har varit på ett visst sätt och 
vi kan inte skriva om historien. Men 
vi kan göra aktiva val här och nu. Ska 
vi förändra eller ska vi traggla kvar i 
gamla utdöende tankebanor? Jag tror 
att vi  kommer nå fram till ett jämställt 
samhälle förr eller senare. Det handlar 
bara om hur smidigt vi kommer dit och 
hur lång tid det tar. EM

IL
Y
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TEXT OCH FOTO Klara Johansson

» Ska vi förändra eller 
ska vi traggla kvar i 
gamla tankebanor?

PORTRÄTT
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BOR I FISKEBÄCK
Namn: Emily Gyllenspetz
Ålder: 24 år
Bor: i Fiskebäck i västra Göteborg 
med sambo och ettårig son.
Gör: Är däcksman på Styrsö bolaget 
och jobbar extra som styrman i 
 samma rederi. Driver företaget 
 Seasalt &  Coffee på fritiden.
Kuriosa: Namnen  Annie, Celi och 
Ylva kommer från Emilys släktingar. 
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TEXT Tora Wall

KULTUR

Många människor har nog tittat ut över havet någon gång 

och undrat: vad finns egentligen där nere under ytan? 
Havet har fascinerat människan i alla tider. Från havet 

fick man mat i form av fiskar, skaldjur och alger. Det gav 

dyrbarheter, som pärlor och sällsamma snäckor. Innan 

järnvägen, bilarna och flygplanen fanns var vattenvägarna 

det enklaste sättet att resa långa sträckor. 

Men trots allt det goda som kom av havet var det också  

en farlig plats. Här var, och är, människor på ett påtagligt 

sätt utlämnade till naturens nycker. Denna utsatthet 
speglas i de magiska föreställningar som finns kring 
havet, samtidigt som berättelserna också rymmer en 

färgstark berättarglädje.

Bland havsmonster, 
skeppsrån och sirener

Lockande sirener
Under antiken berättade sjöfarare  
på medelhavet om de farliga sire-
nerna. Deras huvuden och över-
kroppar var mänskliga med under-
delen var en fisks (eller en fågels). 
De var väldigt vackra och trollband 
alla män som kom nära med sin 
sång, så lockande att de som hörde 
den kastade sig på huvudet över 
relingen ner i vattnet. Sirenerna 
slet då sönder männen och slukade 
deras kött. 

I en av de mest välkända av de gre-
kiska myterna blir hjälten Odysseus 
varnad för sirenerna. Han säger då 
till sin besättning att stoppa öronen 
fulla med vax och binder sedan 
fast sig själv vid masten. På så sätt 
kunde han lyssna till sirenernas 
sång och ändå överleva. 

Kraken
Kraken var en fruktad varelse som 
det berättades om fram för allt 
bland norska sjömän och fiskare. 
Kraken beskrevs under mitten av 
1700-talet av teologen Erik Pon-
toppidan som en gigantisk jätte-
bläckfisk. 

Kraken låg, enligt berättelserna, 
för det mesta nere på havsbotten 
men kunde ibland komma upp till 
ytan och utsätta de skepp som hade 
oturen att befinna sig i närheten för 
fara. Dess enorma storlek orsakade 
svallvågor och vattenvirvlar som 
kunde sänka även det största skepp.

I den nordiska mytologin berättas 
om den väldigt Midgårdsormen, som 
ligger slingrad runt hela världen och 
biter sig själv i stjärten. Midgårds-
ormen är barn till den svekfulle guden 
Loke och jättinnan Angerboda. 

Vid Ragnarök, jordens undergång, 
kommer Midgårdsormen enligt sägnen 
att stiga upp ur havet och slåss mot 
gudarna jättarnas sida. Han och 
åskguden Tor kommer då att döda 
varandra. 

Även i senare tider folktro var 

föreställningen om ormlika sjöodjur 
vanliga i den nordiska folkloren. Dessa 
sjöodjur beskrevs ofta som långa, upp 
till tio meter, tjocka och fjälliga. De 
hade enligt sägnerna enorma huvuden 
och ofta stora, stirrande ögon. 

I Bohuslän berättades till exempel om 
en sjöorm i Gullmarn. Den var så stor 
att den kunde lägg upp huvudet på 
stranden och med sin fasansfulla blick 
förmå kor och andra djur att prome-
nera rätt in i gapen på sig. 

Den väldige Midgårdsormen
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Det fanns enligt havets folktro väsen 
som skyddade fartyget mot faror: 
skeppsrået eller skepps tomten. 

Rået kunde vara kvinnligt och i en 
del sägner beskrivs hon som en vit 
gestalt. Hon visade sig inte alltid utan 
gjorde sin närvaro märkbar genom 
dunkningar eller knuffar för att väcka 
någon som fallit i sömn under vakten. 

Men skeppsrået beskrevs också ofta 
som en liten gubbe, som kallades för 

skeppstomten eller helt enkelt nissen. 
Liksom gårdens tomte höll ord-

ning på drängarna och pigorna, höll 
skeppstomten ett öga på besättningen 
och såg till att alla skötte sina uppgifter. 
Han tyckte inte om att de svor, söp eller 
ställde till med bråk. 

Skeppstomten drog också på magisk 
väg lycka till skeppet. Hade skepparen 
en stark tomte ombord kom man fram 

helskinnade och med all last i behåll. 
En av de mest centrala föreställning-

arna kring rået och tomten var att de 
varnade när det var fara å färde. Om 
det var storm på väg eller elden var lös 
slog rået larm. 

Det finns också många exempel på 
sägner om fartyg håller på att gå under 
i stormen men räddas av skeppet över-
naturliga väktare som tar över rodret i 
sista stund. 

Det fanns många föreställningar om 
tur och otur i samband med livet på 
sjön. En utbredd uppfattning var till 
exempel att kvinnor orsakade otur 
ombord. 

Men som med all folktro kunde 
tilltron till föreställningen variera 
beroende på sammanhang – i en farlig 
situation kunde den aktualiseras som 
förklaring till olyckan om det fanns 
kvinnor med ombord. Gick allt där-
emot som det skulle fanns inget behov 

av förklaringar och då var kvinnornas 
närvaro kanske inget man tänkte 
närmare på.

En sak man skulle undvika att göra 
var att vissla ombord, för med 
visslingen kunde man råka kalla på 
djävulen själv eller locka hårt väder 
till skeppet. 

Var det stiltje kunde man däremot 
utnyttja denna fara och vissla med-
vetet i syfte att få vind i seglen.

Den nyckfulla 
havsfrun
Havet själv sågs som en levande 
personifierad kraft, som det gällde 
att hålla sig väl med för de som 
vistades ute på sjön. 

I Nordens förkristna föreställ-
ningsvärld var havet förknippad 
med Ägir, en havsjätte som tillsam-
mans med sin hustru Ran härskade 
över vattnet. Ran hade ett fisknät 
och med det försökte hon fånga 
människor för att dra dem med sig 
ner i havsdjupet. Deras nio döttrar 
var havets vågor. 

I senare svensk folktro var det 
istället havsfrun som styrde över 
havet. Hon beskrevs ofta som 
kvinna med långt, böljade hår men 
till skillnad från sirener hade hon 
sällan fiskstjärt. Vacker var hon 
inte heller alltid men hon kunde 
skifta skepnad och visa sig med det 
utseende som gagnade henne. 

Om man såg havsfrun när man lade 
ut om morgonen var det ett gott 
tecken, då skulle det bli fint väder 
och en lätt resa. Men havsfrun kun-
de också visa sig ute till havs för att 
varna för kommande stormar.

Fiskare offrade ibland en slant el-
ler en bit bröd till havsfrun, för det 
var hon som styrde över alla fiskar. 
Den hon tyckte om fick mycket fisk 
men den som väckt hennes ilska 
fick ingenting alls i näten. 

Havsfrun gjorde ofta sexuella 
närmanden på männen och de som 
gjorde henne till viljes kunde räkna 
men att vara skyddade ute på sjön 
och få rikligt med fisk. Avvisade 
man henne var det stormar och 
dålig fiskelycka att vänta.

Skeppets väktare – skeppsrået och skeppstomten

Tur och otur ombord

» Om man såg havsfrun när man lade ut om 
morgonen var det ett gott tecken

Sjömonster attackerar ett segelfartyg. Gravyr från sent 1600tal av okänt ursprung. 
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En hållbar arbetslinje
En sommar fylld av de för somliga märkliga nyheterna 
att människor inte längre vill jobba sönder sig själva, sitt 
liv och jorden vi lever på går mot sitt slut. Snart sagt alla 
stora internationella media rapporterar om människor 
som lämnar sina jobb och i en del fall hela arbetslivet 
bakom sig i dyningarna efter det akuta pandemiläget.

Samtidigt lackar det mot val i Sverige och vad vore na-
turligare än att den kantrade arbetslinjen som gjort själva 
arbetets beskaffenhet ohållbar skulle ligga i topp bland frå-
gorna på ledarsidor och i dyrt producerade valfilmer? Att 
sparka neråt visar det sig. Att peka ut otrygghet som något 
som konstrueras av människor i utanförskap, och absolut 
inte fråga sig vad som i sin tur genererar utanförskap.

När min mors morbror gick bort fick vi efterlevande ta del 
av hans barndomsminnen nedtecknade av hans livskamrat. 

En rörande skatt av barndomsbäckar, 
syskonminnen och turer längs lands-
vägar på för stor cykel. De utspelar 
sig under 30- och 40-tal i södra 
Finland, förstås finns där också 
bomber som faller och flyglarm. 
Och klasskillnader. Genom sina 

barnaögon konstaterar han att 
de rika slår sina hästar, som att 
det alltid är bråttom och som 
att de inte har förstått att 

hästar är så kloka att de går dit de ska ändå utan att någon 
slår dem. En del saker har inte ändrats i någon större 
utsträckning under de åttio år som passerat.

Vill vi inte prata om utanförskapets ursprung behöver vi 
åtminstone prata om otryggheten som spridit sig i de eta-
blerade systemen under namnet Arbetslinjen och hur den 
kan reformeras. Det nuvarande systemet har länge gått ut 
på att svälta ut människor ur socialförsäkringarna och på 
att göra eftergifter till näringslivet mot att de tillhandahål-
ler arbetstillfällen. Föga förvånande blev inte det så hälso-
samt för oss som ska befinna oss mitt i sagda arbetslinje. 

Det är inte bara ett riksdagsval som närmar sig, också en 
avtalsrörelse står för dörren. För både politiker och parter 
på arbetsmarknaden borde det vara solklart att piskan 
spelat ut sin roll, trots massuppsägningar är bristen på 
arbetskraft stor. Undra på det, vilken människa som haft 
tid att tänka och känna efter vill arbeta under nolltimmes-
kontrakt, på delade turer, med en lön som inte är anpas-
sad efter vad det kostar att leva utan efter vad industrins 
ägare tål? Om det är fattigt och otryggt att vara anställd, 
är det då konstigt att människor prövar andra vägar?

Om vi ska ha en arbetslinje så ska den inrikta sig på 
arbetets villkor och trygghet. Det är där jobbet finns att 
göra, i riksdagen såväl som runt förhandlingsborden. 
Mycket har rivits ner under föregående regeringsperiod, 
nu är det dags att bygga upp.
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Ekonomiskt bistånd
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus viktigaste uppgift är den sociala verksamheten med det primära 
uppdraget att ge ekonomiskt stöd till behövande sjömän och deras anhöriga. Den som ansöker om 
bistånd hos Sjömanshusstiftelsen måste ha minst 75 seglationsmånader och fyllt 20 år. Information 
om vem som är berättigad till stöd och hur man ansöker fi nns på sjomanshus.se

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Annons från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus stödjer

Gratial och akut stöd är Sjömanshusstiftelsens huvudända-
mål och varje år får runt 150 sjömän och deras anhöriga eko-
nomisk hjälp från Stiftelsen. En av dem är 76-åriga Gabriele 
Reinberger som i höstas hamnade i ekonomisk knipa efter ett 
kostsamt veterinärbesök.

När Stiftelsen Sveriges Sjömanshus bildades 1972 var huvud-
ändamålet att stötta behövande sjömän och deras anhöriga. I 
dag – 50 år senare – är gratial och akut stöd fortfarande kärnan 
i Sjömanshusstiftelsens verksamhet.

– Vi har mellan 130 och 140 gratialmottagare som varje år får 
ekonomiskt stöd från oss. Beloppet höjdes nyligen till 36 000 
kronor om året och de pengarna kan göra stor skillnad i folks 
vardag, säger Birgitta Lönnquist Gemvik, ekonomiansvarig på 
Sjömanshusstiftelsen.

Sjömanshusstiftelsen betalar också ut akut stöd i form av 
engångsbelopp när någon hamnat i en tillfällig krissituation. 

Inte sällan handlar det om sjömän som drabbats av höga vård-
kostnader som inte täcks av högkostnadsskyddet.

– Utlägg för tandläkarkostnader är ganska vanligt, men det
kan också handla om personer som hamnat på obestånd i sam-
band med en skilsmässa, säger Sjömanshusstiftelsens kanslichef, 
Karl Karell.

En av dem som Sjömanshusstiftelsen stöttar är Gabriele Rein-
berger som under sitt yrkesliv arbetade i intendenturen på passa-
gerarfärjor. I höstas blev en av hennes katter sjuk och behövde 
veterinärvård. Katten tillfrisknade men veterinärbesöket grävde 
ett djupt hål i hennes redan tunna plånbok. Efter tips från sin 
fackliga organisation kontaktade hon Sjömanshusstiftelsen som 
kunde hjälpa henne ur knipan.

– Först fick jag ett engångsbelopp så att jag kunde betala 
hyran och lösa den akuta krisen. Sedan visade det sig att min 
pension var så låg att jag också hade rätt till gratial. Det var som 

om himlen öppnade sig, säger Gabriele Reinberger.
För att vara berättigad till gratial ska man ha arbetat minst 

75 månader ombord på ett svenskkontrollerat fartyg eller vara 
anhörig eller efterlevande till en sjöman. Årsinkomsten får inte 
överstiga fyra prisbasbelopp, vilket 2022 motsvarar 193 200 kro-
nor. I vissa fall kan gratial utbetalas även om inkomsten är något 
högre, som till familjer med barn som har särskilda omvårdnads-
behov. Utbetalningarna sker två gånger om året och löper på 
så länge behovet finns. Nästa utbetalning sker i juni, och det är 
något som Gabriele Reinberger ser fram emot.

– Då ska jag betala av ett lån som jag var tvungen att ta för att 
laga bilen när den gick sönder. Sedan skulle jag vilja unna mig 
något utöver det mest nödvändiga också. Men några resor blir 
det nog inte tal om. Jag vill inte lämna katterna, säger hon.

Gabriele Reinberger fick hjälp med hyran

Karl Karell och Birgitta Lönnquist Gemvik säger att de blir glada 
varje gång de får möjligheten att hjälpa någon.

”Vi har mellan 130 och 140 
gratialmottagare som varje år
får ekonomiskt stöd från oss”



NR 4 2022  SJÖMANNEN  SID 30

KORSORD



NR 4 2022  SJÖMANNEN  SID 31

SEKO SJÖFOLK

Medlemsavgift
För aktiv medlem är avgiften till förbund 
och a-kassa 470 kr/mån. För pensionär är 
avgiften till förbundet 159 kr/mån.

Reducerad medlemsavgift
Reducerad avgift beviljas efter ansökan 
under följande förutsättningar: studier under 
terminstiden, föräldraledighet, arbetslös-
het, sjukdom (sänd in läkar intyg, glöm ej 
eventuell AFA-försäkring), om sjukskrivning 
övergår i sjukersättning (sänd in kopia på be-
slutet från Försäk ringskassan), avtalspension 
(sänd in beslut från pensionsutbetalaren).  

Ungdomsmedlemskap
Vi erbjuder ungdoms  medlem skap för dig 
under 25 år. Det innebär en medlemsavgift 
på 129 kr/månad i tre månader. Kontakta 
medlemsservice för att bli medlem.

Betalning av medlemsavgift
Genom avtal med Sjöfartens Arbets-
givareförbund dras din medlemsavgift 
till Seko sjöfolk från lönen varje månad. 
Om medlemsavgiften inte blivit dragen av 
arbetsgivaren (till exempel vid frånvaro 
på grund av föräldra ledighet eller studier) 
sänds inbetalningskort hem automatiskt.

Medlemsavgiften kan även betalas via 
autogiro eller e-faktura. För ansökan om 
autogiro, kontakta medlemsservice. För 
e-faktura, kontakta din bank. För dig som 
betalar med inbetalningskort sänds dessa ut 
i mitten av månaden.
Betalning från utlandet: 
IBAN/BIC-kod, Nordea: SE09 9500 0099 
6034 0000 0588/NDEASESS

Utlandsadress/tillfällig adressändring
Meddela medlemsservice om du flyttar ut-
anför Sverige eller om du vill ha din post till 
annan än din folkbokföringsadress. 

Tänk också på att meddela ny eller änd-
rad adress till Skatteverket. 

Arbetslös
Anmäl dig som arbetssökande hos Arbets-
förmedlingen den första arbetslösa dagen, 
även om du har utlagt vederlag, för att inte 
mista din sjukpenninggrundande inkomst 
hos Försäkringskassan. Följ instruk tio nerna 
på www.arbetsformedlingen.se 

Försäkringar
I ditt medlemskap ingår flera försäk ringar 
hos Folksam. På www.folksam.se/forbund/
seko-sjofolk/befintlig-medlem finns mer in-
formation. Du som jobbar på en arbetsplats 
med kollektivavtal har även kollektivavta-
lade försäkringar, se www.afaforsakring.se 
för mer information.

Bra att veta som medlem i Seko sjöfolk
LOKALA FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Rederi Ballerina

Vakant

Blidösundsbolaget

Sektionsordförande Daniel Estius,  
070 623 91 84,  
daniel.estius@gmail.com

Vice sektionsordförande Eric Ekblom,  
070 843 85 42, eric.ekblom@seko.se

Destination Gotland

Sektionsordförande Katrina Jakobsson, 
070 564 06 04,  
katrina.jakobsson@seko.se

Vice sektionsordförande Conny Engström

Rederi Eckerö

Sektionsordförande Fabian Westerlund, 
08 702 72 77, +358 403 54 58 68,  
sektionsordforande@rederiabeckero.ax

Vice sektionsordförande Andreas  
Westmark, andreas.westmark@seko.se

Finnlines Ship Management

Vakant

ForSea

Sektionsordförande Sanna Kallenberg, 
+46705186214,  
sanna.kallenberg@forseaferries.com

Vice sektionsordförande  
Sebastian Rydell

Gävle Hamn

Kontaktombud Robin Uusirantanen,  
070 625 73 08,  
robin.uusirantanen@gavlehamn.se

Luleå Bogserbåt

Kontaktombud Tony Rönnbäck,  
070 528 00 52,  
tony.ronnback@portlulea.com

Ornö Sjötrafik

Kontaktombud Hannes Eghult,  
073 804 64 77,  
hanneseghult@gmail.com

Ressel Rederi

Kontaktombud Anton Lindqvist
076 162 98 48,  
skyddsombud.resselrederi@gmail.com

Silja Line

Sektionsordförande Folke Matrosow,  
08 666 34 11, 070 623 34 41,  
seko@tallinksilja.com

Vice sektionsordförande  
Jonas Källström

Stena Line

Sektionsordförande  
Daniel Holmgren, 031 85 87 57,  
daniel.holmgren@stenaline.com

Vice sektionsordförande  
Ulf Norström, 031 85 87 69,  
ulf.norstrom.go@stenaline.com

Styrsöbolaget

Kontaktombud Gustav Möller,  
gustav.moller.seko@gmail.com

Svitzer Faroe Islands

Vakant 

Terntank

Kontaktombud Sonny Ryberg,  
070 957 85 66, s.ryberg@telia.com

TT-Line

Sektionsordförande Ulf Nilsson,  
0410 562 46, 070 548 24 08,  
ulf.nilsson@seko.se

Vice sektionsordförande Håkan Ziethén

Viking Icebreaker

Sektionsordförande Jimmy Lundberg, 
070 236 85 41, skaunski@icloud.com

Vice sektionsordförande Jan Isaksson
070 326 31 92, sk99isja@hotmail.com

Viking Line

Sektionsordförande Bent Björn-Nielsen,  
+358 405 87 38 52, 073 873 71 89,  
bent.bjorn-nielsen@seko.se

1:e vice sektionsordförande  
Kenth Holmgren, 076 097 54 08

2:e vice sektionsordförande  
Petra Sviberg

Wallenius Marine

Sektionsordförande Björn Jonasson,  
08 772 06 99, 070 772 06 99,  
bjorn.jonasson@walleniusmarine.com

Vice sektionsordförande Bo Enmark, 
bosse@myntet.ac
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www.sjofolk.se

Kontakta Seko sjöfolk
MEDLEMSSERVICE

Telefontider:  
mån–tor 9–11 & 13–15  
fre 9–11 & 13–14 

E-post:   sjofolk@seko.se
Hemsida:   www.sjofolk.se

Postadress:   
Seko sjöfolk
Fjärde Långgatan 48  
413 27 Göteborg

Sekos a-kassa 
Telefon:   020 678 000

0770 45 79 50

www.sjofolk.se

ÖVRIGA FACKLIGA ÄRENDEN 

Kontakta i första hand den  
lokala fackliga företrädaren  
i ditt rederi (kontaktuppgifter  
finns på föregående sida).

Ordförande Kenny Reinhold
kenny.reinhold@seko.se
Tel: 031 42 95 30

Vice ordförande Peter Skoglund
peter.skoglund@seko.se
Tel: 031 42 95 24

Kassör Mikael Lindmark
mikael.lindmark@seko.se
Tel: 031 42 95 44

Ombudsman Oskar Lindskog
oskar.lindskog@seko.se
Tel: 031 42 95 38 

Ombudsman Pelle Andersson
pelle.andersson@seko.se
Tel: 031 42 95 28

Du som är medlem i Seko sjöfolk och 
även vill bli medlem i Sekos akassa, 
måste aktivt ansöka om inträde. Det gör 
du enkelt på www.sekosakassa.se
Inträde i akassan sker den månad som 
ansökan görs, oavsett om du betalat in 
medlemsavgiften till akassan tidigare.

AKTIVT INTRÄDE I AKASSAN


