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Framtidstron tillbaka
Maggie Pogosyan viker linneservetter på  
Viking Cinderella. Framtidstron bland persona-
len har så smått börjat återvända efter en tuff 
tid, men hög sjukfrånvaro är ett orosmoment.  

Sjöfartsmuseet nyöppnar med ett hav av historier
Efter att ha hållit stängt för renovering i flera år öppnade Sjöfartsmuseet i Göte-
borg portarna den 10 december. I fokus finns utställningen "Hav av historier", 
som skildrar sjöfolkets vardag genom fyra århundraden.  
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Tuffa krav ett måste
Inflationen har inte drivits på 
av våra villkor och krav. Nu 
gäller det att ställa tuffa krav 
på näringslivet i avtalsrörel-
sen, skriver Petra Sviberg i sin 
krönika.

Diplomati och sjösjuka
I tjugo år har han hållt ställ-
ningarna som ordförande för 
Seko Sjöfolk. Men hur började 
egentligen sjömanskarriären för 
Kenny Reinhold? Det och an-
nat avslöjas i detta porträtt. 

16
Skyddsombud drillas
Säkerhetskultur, ergonomi 
och riskbedömningar – det 
var något av allt det som ett 
gäng skyddsombud på FAM 
2-kursen fick lära sig under tre 
intensiva kursdagar.

Prisad chef på Stena
Sandro Chiesi, teknisk chef 
på Stena Germanica, är 
årets SAN-pristagare. "En 
trygg arbetsmiljö är något 
av det viktigaste vi har på en 
arbetsplats", säger han.

9 4
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Sjömansskatt på pensionen

LEDARE

» En oerhört viktig 
fråga framkom  
– den om pensionen

Vi kan konstatera att avtalsrörelsen har startat och vi är i ett initialt läge där inget ännu 
i skrivande stund är beslutat om något definitivt inför kommande förhandlingar. Detta 
trots en del utspel från både en del fackförbund och delar av Svenskt Näringsliv, men 

det har inte varit några större eller förvånande utspel. Facken inom industrin kräver en ganska 
blygsam procentsats, trots höga bränsle- och energipriser och en mycket hög inflation. Arbets-
köparnas organisationer gnyr över att de inte ens har råd med småsmulor till packet, helst gärna 
lönesänkningar om de hade fått bestämma. 

Seko sjöfolk genomförde nyligen en avtalskonferens där vi sammankallat nästan 30 förtroen-
devalda som under en heldag gemensamt gick igenom alla de motioner som inkommit från 

medlemmar ifrån i princip alla delar av handelsflottans område. Kanske mestadels från 
färjenäringen, det är ju där vi har majoriteten av våra medlemmar. Men Seko sjöfolk 

och avtalskonferensen arbetar och verkar så klart för alla delar av sjöfarten och för 
alla sjöfolkare som är medlemmar i Seko och 

klubb Sjöfolk.
Förslagen till förbättringar/föränd-

ringar var många i antal och dessutom 
väldigt bra, välskrivna och tydliga i alla 
sina budskap.  Förutom alla sedvanliga 
och återkommande krav och önskemål 
om högre löner för just den yrkeskategori ombord som motionärerna själva 

arbetade i och en del andra specifika krav på förbättringar i avtalet, så var det 
en oerhört viktig fråga som framkom, och det var frågan om pensionen i alla 
dess former. Detta är en fråga som kommer att vara bland de högst prioriterade 

yrkandena i de kommande förhandlingarna. 

Inte nog med att sjömanslönen idag bygger och beskattas på en relativt låg brut-
tolön medan nettolönen är hyfsat bra. När sjöfolket sedan skall gå i pension, som 

blivit uppbyggd genom åren på en relativt låg bruttosumma, så blir den beskattad 
med vanlig skatt, vilket är helt förkastligt. Ett första steg är att kontakta myndig-

heterna om en förändring som initialt minst innebär att en sjöfolkares pension skall 
beskattas med samma skattesats som under intjänandet, det vill säga med sjömans-
skattens nivåer!

Dessutom bör det avsättas ytterligare medel för att förbättra sjöfolkets totala 
pensionsintjänande, förutom att reglera ett rättvisare skatteuttag.

För övrigt anser jag att politiker, och framför allt riksdagsledamöter, verkligen borde 
lyssna på Blå Tillväxt och arbeta för att regeringen verkställer de förslag som vi 
parter tillsammans i Blå Tillväxt har tagit fram. Det är enkla, billiga förslag för att 
få till en bättre och mer konkurrenskraftig svenskflaggad sjöfart. 

Utan Seko stannar Sverige, utan sjöfolket stannar hela världen. NO SHIPPING 
NO SHOPPING!

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK.COM/SEKOSJOFOLK

KENNY REINHOLD
ORDFÖRANDE SEKO SJÖFOLK
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AKTUELLT

Viking Line köper in sig 
i Rederi AB Eckerö

Viking Line köper in sig i Rederi-
aktiebolaget Eckerö. I november 
förvärvade man 17,1 procent av 
aktierna i bolaget för totalt 10,3 
miljoner euro.

”Eckerö är ett välskött och 
folkkärt rederi vars huvudsakliga 
ägande gärna får kvarstå på Åland”, 
säger Viking Lines vd Jan Hanses i 
ett pressmeddelande.

Enligt uppgifter till Ålands Sjöfart 
är det ”i nuläget” inte aktuellt att 
göra Rederi AB Eckerö till ett kon-
cernbolag i Viking Line. Anledning-
en till köpet var enligt Jan Hanses 
att man ville behålla ägandet på 
Åland.

ForSea sålt 
till danskt rederi

I slutet av oktober meddelades att 
en försäljningsprocess av Forsea var 
igång, men då var beskedet att en 
försäljning låg långt fram i tiden. Så 
blev det inte.

I november blev det klart att 
Forsea har sålts till danska Molslin-
jen, som bedriver färjetrafik runtom 
i Danmark. Bakom Molslinjen står 
svenska EQT Infrastructure Part-
ners, som bland annat äger Norges 
största färjerederi.

– Det var inte oväntat att det 
skulle gå fort med försäljningen, 
säger Sebastian Rydell, sektions-
ordförande på Forsea. Vi har ju en 
attraktiv och lönsam verksamhet.

Han tycker det känns som att det 
är en stabil ägare som kommer in.

– Beskedet vi fått är att varken 
anställda eller kunder ska påverkas 
av försäljningen, utan det blir ”bu-
siness as usual”. Så det känns bra, 
det känns som en långsiktig lösning, 
säger han. Det känns faktiskt som 
lite av en lättnad att veta hur det 
ska bli nu framöver.

Statlig övergång för  isbrytarna dröjer
Att Sjöfartsverket ska ta över drift och 
bemanning av statens fem isbrytare 
har varit känt en tid. Men nu skjuts 
övergången fram ett halvår. Orsaken är 
att man ännu inte har kunnat komma 
överens om något avtal för medföljande 
personal.

Drift och bemanning av isbrytarna har 
sedan 2000 skötts en privat aktör. Det 
företag som nu sköter driften är Viking 
Icebreaker. 

Anledningen till att Sjöfartsverket vill 
ta hem verksamheten är bland annat att 
isbrytning under den senaste avtalspe-
rioden klassats som en samhällskritisk 
resurs. Det är också sannolikt att isbry-
tarna i framtiden får ett ökat samarbete 
med Försvarsmakten, och därför vill 

Sjöfartsverket införliva verksamheten 
inom den egna organisationen vilket 
Sjömannen skrivit om tidigare. 

Avtalet skulle egentligen ha löpt ut den 
30 april 2023, och övergången var tänkt 
att ske vid årsskiftet 2023-2024. Men 
i november beslutades att övergången 
skjuts på framtiden, och nu planerar att 
genomföras den 1 juli 2024. Orsaken – 
det finns inget avtal på plats för personal 
som eventuellt skulle följa med isbrytarna 
över i statlig anställning. 

Och det är på ganska många punkter 
som nuvarande avtal skiljer sig jämfört 
med en statlig anställning.

– Det handlar om betalda resor till 
och från jobbet, pensionsvillkor, hur 
avlösningssystemet är utformat, om man 

Säkerhetskultur, ergonomi och 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Det 
är några av de ämnesområden som 20 
skyddsombud fått djupdyka i under FAM2 
– fortbildningskursen i fartygsmiljö.  

Under tre intensiva dagar har 20 skydds-
ombud drillats i allt från lagstiftning, 
förordningar och fartygssäkerhet till 
belastningsergonomi och kemikaliesystem 
på fartygsmiljökursen FAM2, anordnad 
av Seko sjöfolk.

– Det finns så många olika riskkällor 
ombord på ett fartyg, säger kursledaren 
Pelle Andersson. Det är en omfattande 
och komplex arbetsmiljö, och det krävs 
att man har goda kunskaper för att 
kunna verka som skyddsombud. 

Kursdeltagarna kommer från Rederi 
Eckerö, Stena Line, Silja Line, Destination 
Gotland, Blidösundsbolaget, Ressel Re-
deri, Viking Line och Viking Icebreaker. 

Från Destination Gotland kom åtta 
deltagare. 

– Det har varit väldigt bra att lära sig 
slå i lagtexter och författningssamlingar, 
att veta att man har något att luta sig 
mot när man behöver påpeka brister i 
arbetsmiljön, säger Marina Sundberg-
Larsson, som till vardags jobbar i inten-
denturen.

Under en paus i kursen har hon 
slagit sig ner vid fikabordet tillsammans 
med kollegorna Emmy Lundgren, Erik 
Lundgren, Alexis Cubillos och Simon 
Björklund. De enas om att en stor fördel 
med kursen är att man kan ta lärdom av 
varandra.

– Dels får vi en bättre förståelse för 
varandra, även om vi jobbar för samma 
rederi jobbar vi på helt olika avdelningar, 
säger Emmy Lundgren. Sen är det nyttigt 
att träffa folk som jobbar på helt andra 
typer av båtar och ta del av hur deras 
arbetsmiljö ser ut. 

Marina Sundberg-Larsson tycker att alla 
borde gå en fartygsmiljöutbildning.

– Särskilt befälen, säger hon och skrat-
tar, men fortsätter sedan:

– Skämt åsido, det vore jättebra om 
befäl och manskap hade samma kunskap 
i arbetsmiljöfrågor, för att få lite mer 
förståelse för varandras arbetssituation.

Det är något som kursledare Pelle 
Andersson håller med om.

– Generellt sett har skyddsombuden 
större kunskap om arbetsmiljöfrågor än 
sina chefer, säger han. Det bästa vore 
förstås om cheferna fick utbildning så att 
de var minst på samma nivå.

Den psykosociala arbetsmiljön, stress, 
hot och våld är något som också tas upp 

Kurs gör skyddsombud 
tryggare i sin roll
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Stena Vision flyttas  
till irländska sjön

Stena Vision flyttas från Östersjön 
till Irländska sjön. Fartyget ska från 
och med juni 2023 gå mellan Irland 
och Frankrike på rutten Rosslare-
Cherbourg. Stena Vision går för när-
varande mellan Karlskrona-Gdynia. 
Fartyget flaggades om från svensk 
till cypriotisk flagg 2021. På den här 
rutten kommer fartyget att ersättas 
av Stenas E-flexer Stena Ebba, med 
start i början av 2023.

Med plats för 1 300 passagerare 
och 485 hytter blir Stena Vision den 
största färjan som seglar från Irland.

Stena Line fördubblar sina våra 
avgångar och tredubblar passage-
rarkapaciteten mellan Rosslare och 
Cherbourg. Även fraktkapaciteten 
ökar markant. 

Statlig övergång för  isbrytarna dröjer

Dags att söka fackliga 
utbildningar 2023

Nu är datum för de fackliga utbild-
ningar som ges 2023 klara. Seko 
sjöfolk erbjuder dels medlemsutbild-
ning vid ett antal tillfällen, samt 
FAM 1 vid två tillfällen.

Gå in på www.sjofolk.se för mer 
information och för att skicka in din 
ansökan.

har tarifflöner eller individuell lönesätt-
ning bland annat, säger Oskar Lindskog, 
ombudsman på Seko sjöfolk.

Intentionen från parterna är att ett kol-
lektivavtal ska vara på plats innan någon 
ska behöva ta ställning till om man vill 
följa med eller inte när isbrytarna hamnar 
i statlig regi. Men förhandlingarna har 
dragit ut på tiden.

– Det finns en utbredd uppgivenhet bland 
manskapet, säger Jimmy Lundberg, 
sektionsordförande för Seko i Viking 
Icebreaker. De har blivit lovade att en 
övergång inte skulle märkas av, men så 
ser det ju inte ut i nuläget. Det värsta är 
nog osäkerheten. Det är påfrestande att 
inte veta vad som ska hända.

Från Sjöfartsverkets sida är förklaring-

en till att övergången skjuts upp att man 
behöver mer tid.

– Det här är en stor och komplex fråga, 
och vi behöver helt enkelt mer tid till att 
utreda och förhandla för att komma fram 
till en bra lösning, säger Jonas Franzen, 
kommunikationsstrateg på Sjöfartsverket.

Sen ser han andra fördelar med för-
dröjningen; det är bättre att övergången 
sker under sommaren när fartygen ligger 
vid kaj än mitt under en säsong.

Han vill inte uttala sig om var man be-
finner sig i förhandlingarna om ett avtal.

– Det är en process som pågår, inget är 
färdigt än, säger Jonas Franzen. Men vår 
målsättning är förstås att ha ett färdigt 
avtal på plats innan personalen behöver 
fatta beslut om hur de vill göra. 

Ylva Bowes

på kursen, liksom vikten av att det finns 
en säkerhetskultur.

– En bra säkerhetskultur innebär att det 
är högt i tak, att anställda tillåts och 
uppmuntras att rapportera om något är 
fel, säger Pelle Andersson. Det är också 
viktigt att alla följer upprättade rutiner. 

Sammantaget är kursen tänkt att ge 

deltagarna en bra grund att stå på.
– Genom den här kursen får de veta 

vilka verktyg de har till sitt förfogande, 
vilken lagstiftning de har att luta sig mot, 
säger Pelle Andersson. Vi vill helt enkelt 
att de ska känna sig tryggare i sin roll 
som skyddsombud.

Ylva Bowes

Marina Sundberg-Larsson, Emmy Lundgren, Erik Lundgren och Alexis Cubillos jobbar alla på 
Destination Gotland. "Det är bra att ha något att luta sig mot när man behöver påpeka brister 
i arbetsmiljön", säger Marina.

Stämpelskatten stort   
hinder för inflaggning

Blå Tillväxt har tagit fram en rap-
port som visar på stämpelskattens 
inverkan på svensk sjöfart. Enligt en 
enkät som skickades ut till samtliga 
av Svensk Sjöfarts 55 medlemsre-
derier har många de senaste fem 
åren funderat på att flagga svenskt. 
Men 70 procent av de som svarade 
anser att stämpelskatten är ett stort 
hinder.

Blå Tillväxt föreslår i stället en 
stämpelavgift, som syftar till att 
främja sjöfartens klimatomställ-
ning och öka antalet svenskflaggade 
fartyg.



NR 6 2022  SJÖMANNEN  SID 6

AKTUELLT

Avtalsrörelsen har startat. I början 
av november samlades deltagare på 
avtalskonferensen på Ullevi i Göteborg för 
att ta ställning till inkomna motioner.

Ett tjugotal personer, representanter från 
alla sektioner samt inbjudna kontaktom-
bud, ägnade dagen åt att diskutera och 
prioritera samtliga inkomna motioner 
som skickats in av medlemmarna. I år 
handlade det om 26 stycken.

Joakim Hellmouth, ansvarig för sjö-
avtalen, inledde konferensen med en 
internationell utblick och redogjorde 
bland annat för hur förhandlingar inom 
stålindustrin i Tyskland landat. Det 
rådande världsläget och osäkerhet kring 
inflationen kommande år är faktorer som 
även påverkar vilka frågor som upplevs 
som viktigast att ta upp i kommande 
avtalsförhandlingar. Lön och pensioner 
var frågor som togs upp i flera motioner 
på olika sätt.

– Man står ju inför en tuff tid, säger 
Sebastian Rydell, ordförande i sektion 
Forsea. Det är inte bara näringslivet som 
har det svårt, det är även den enskilde 
personen.

Han anser att just frågan om lön och 
pension är viktig i 
nuläget.

– Hela världsläget 
är ju osäkert, med 
inflationen och kriget i 
Ukraina, om pandemin 
plötsligt blossar upp 
igen. I det här läget är 
det ju viktigt att man 
har pengar medan man arbetar, men även 
att man har något att leva på efter att 
man slutat jobba, säger han.

Sebastian Rydell deltar i sin första avtals-
konferens.

– Det är intressant och givande, tycker 
han. Man får en insyn i processen och 
har en chans att vara med och påverka 
vilka frågor som tas upp. Det känns bra 
att kunna vara med och förvalta sina 

medlemmars intressen.
Robin Uusirantanen 

jobbar som matros på en 
hamnbogserbåt i Gävle 
hamn och representerar 
kollegorna där.

– Vilotid, pensionen 
och rättvis sjukersätt-
ning är viktiga frågor för 

mig, säger han.
Det är Robin Uusirantanens tredje av-

talskonferens. Han uppskattar möjlighe-
ten att kunna vara med och påverka vilka 
frågor som ska drivas.

Utöver lön och pension fanns även mo-
tioner som handlade om sjukersättning, 
friskvård och bemanning utifrån olika 
perspektiv. 

Nästa steg är att avtalsdelegationen, en 
grupp på nio personer, tar de prioriterade 
frågorna vidare. Därefter drar förhand-
lingarna med motparten SARF igång. 

Det gemensamma kravet från LO är i 
år en löneförhöjning på 4,4 procent. 

Nu går avtalsrörelsen in i en något lug-
nare fas, då hela arbetsmarknaden väntar 
på att facken inom industrin ska bli klara 
med sina förhandlingar. Det är de som 

sätter märket för övriga avtalsrörelser 
i Sverige, inklusive Seko Sjöfolk. Den 
ökning industrifacken får, är alltså den 
ökning övriga fack och arbetsgivare har 
att rätta sig efter. 

Först i mars nästa år går avtalsförhand-
lingarna in i en mer intensiv fas. Seko 
sjöfolks avtal går ut sista mars. 

Ylva Bowes

Avtalsrörelsen är igång

Fabian Westerlund, sektion Eckerö och Sebastian Rydell, sektion ForSea diskuterar 
prioritetsordningen under avtalskonferensen. 

Detta händer efter  
avtalskonferensen
n Seko sjöfolks avtalsdelegation 
går igenom motionerna och priori-
teringen.  
I delegationen sitter förtroende-
valda från olika rederier samt 
Seko sjöfolks ord förande och den 
ombudsman i Seko som är ansvarig 
för sjöavtalen.  

n Första mötet hålls mellan fack 
och arbetsgivare för att prata om 
hur avtalsförhandlingarna ska 
läggas upp. Ofta växlar parterna 
yrkanden (krav) här.

n Förhandlingarna startar. Hur 
många möten och hur lång tid det 
tar varierar.

n Fack och arbetsgivare  kommer 
 överens och ett nytt avtal skrivs.

Robin Uusirantanen och Sebastian Rydell 
representerade Gävle hamn respektive 
Forsea under avtalskonferensen. "Vilotid och 
pensionen är viktiga frågor", säger Robin.

Motionerna tog 
bland annat upp 
löner, pensionen 
och sjukersättning
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En livbåt fick slagsida och tog in vatten 
under en övning i Frihamnen i Stockholm. 
Nu vill Statens Haverikommission, som 
utrett olyckan, att Transportstyrelsen 
ska verka för att de internationella 
stabilitetskraven för livbåtar ses över. 

I april förra året höll ett övningscenter i 
Stockholm en fortbildningskurs i handha-
vande av räddningsfarkoster och bered-
skapsbåtar. Ett av kursmomenten var att 
öva räddning av överlevande från vattnet 
med en livbåt. Man använde en täckt mo-
dell med sidoluckor avsedd för maximalt 
26 personer. Livbåten var även godkänd 
för att användas som beredskapsbåt. 

Vid olyckstillfället fanns sex kursdelta-
gare och en instruktör ombord. När två 
personer under övningen skulle byta 
plats med varandra som rorgängare fick 
livbåten snabb och kraftig slagsida och 
vattenfylldes genom en av de öppna 
sidoluckorna (samtliga luckor stod öppna 

för att kunna ta ombord en nödställd ur 
vattnet). Tre personer hamnade i vattnet 
och de övriga kunde ta sig ut och upp 
på livbåtens överbyggnad. Alla ombord 
klarade sig utan skador.

Statens Haverikommission har utrett 
olyckan och konstaterar att livbåten 
uppfyllde de stabilitetskrav som finns. 
Utredningen visar dock att denna typ av 
livbåt under vissa förutsättningar har en 
liten stabilitetsmarginal. Små krafter kan 
generera stora krängningsvinklar och 
livbåten kan under vissa förhållanden ta 
in vatten och kantra om den manövreras 
med sidoluckorna öppna. Detta gäller 
framför allt när livbåten är lätt lastad 
med få personer ombord, enligt Haveri-
kommissionens rapport.

Haverikommissionen har till följd av 
olyckan tagit fram ett antal säkerhets-
rekommendationer. Man vill att Trans-
portstyrelsen ska lyfta problematiken 

med livbåtars stabilitet inom EU i syfte 
att säkerställa att de stabilitetskrav som 
ställs är ändamålsenliga. Transportstyrel-
sen uppmanas också verka för att det på 
internationell nivå tas fram instruktioner 
för ett säkert handhavande av små, täckta 
livbåtar med öppningar i sidan.

Livbåtens tillverkare rekommenderas 
att se över manualen för drift och under-
håll och göra de anpassningar som krävs 
för att handhavandet av livbåten ska ske 
på ett säkert sätt med tanke på stabilitets-
egenskaperna.

Klara Johansson

Stabilitetskrav för livbåtar 
ses över efter olycka

Under en övning i Frihamnen i Stockholm 
fick livbåten slagsida och tog in vatten.

Hållbara drivmedel var en röd tråd när Blå 
Tillväxt anordnade ett sjöfartspolitiskt 
toppmöte mellan branschen och inbjudna 
riksdagsledamöter för att diskutera 
framtiden för svensk sjöfart.

En ny riksdag är på plats efter valet, 
och med den nya utskottsledamöter i de 
utskott som har bäring på sjöfarten. 

I slutet av november bjöd Blå Tillväxt 
in till ett sjöfartspolitiskt toppmöte för 
att belysa och dryfta frågor av betydelse 
för branschens fortlevnad. En avgörande 
fråga som belystes av flera parter var 
bristen på förnybara drivmedel i Sverige.

– Om vi i Sverige ska gå före när det 
gäller en grön omställning, då måste 
vi börja producera förnybart bränsle i 
Sverige, sa Fredrik Larsson från Svensk 
Sjöfart.

Han uppmanade de deltagande 
riksdagsledamöterna att både ta fram 
lösningar och fatta beslut som gör det 
möjligt.

– Vi efterfrågar action vad gäller en 
fossilfri färdplan helt enkelt, sa han.

Från rederiernas sida framhölls lik-
nande åsikter.

– Vi har rederier som vågar gå före. 

Vi har fartyg idag som nästan klarar att 
gå på vilket bränsle som helst – det som 
behövs är tillgång till bränsle, sa Ragnar 
Johansson, vd på Wallenius SOL. 

– Vårt mål är att vara helt fossilfria 
2035. Vi kan vara det, om förutsättning-
arna finns, fortsatte han.

Ingvar Lorensson på Donsötank var 
inne på samma spår.

– Våra nya fartyg 
släpper ut hälften så 
mycket koldioxid som 
våra gamla, sa han. Från 
rederiernas sida gör vi 
redan mycket. Vi ligger 
i framkant här, men vi 
behöver komma längre.

Cecilia Strokirk, fors-
kare från RISE, presenterade en rapport 
som tittat på betydelsen av fler inflaggade 
svenska fartyg. I dag finns enligt rap-
porten för få svenkflaggade fartyg för att 
kunna klara försörjningen av varor till 
landet i händelse av kris. 

En viktig konkurrensfördel som Sverige 
har är kompetent och erfaren personal. 

Här framhölls vikten av en god arbets-
miljö och bra säkerhetstänk, både för 
konkurrensens skull och för att kunna 

rekrytera i framtiden.
– Unga människor vill inte jobba med 

gammal skit som spyr ut utsläpp, sa 
Ingvar Lorensson. Ska vi attrahera en 
yngre generation måste vi arbeta med 
miljöfrågorna.

Sanna Niemann, styrman på Stena 
Line, berättade om den trygghet hon 
känner tack vare att hon jobbar på ett 

svenskflaggat fartyg.
– Det är en enorm 

trygghet att veta att jag 
betalar skatt i Sverige och 
kan ta del av det svenska 
välfärdssystemet om jag 
skulle bli skadad, säger 
hon. Om fler svenska 
fartyg flaggas ut tror jag 

att färre skulle söka sig till befälsutbild-
ningen.

Något som starkt efterfrågades av 
branschen var ett enklare regelverk, och 
en förändring av tonnageskatten.

Även långsiktighet i politiken var yt-
terligare ett starkt önskemål.

Riksdagsledamöter från Moderaterna, 
Socialdemokraterna och Sverigedemokra-
terna fanns representerade vid mötet. 

Ylva Bowes

Enklare regelverk ett krav vid toppmöte

En viktig 
konkurrensfördel 
är kompetent och 
erfaren personal
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Att samverkan är en vinst för arbetsmiljön 
var alla rörande överens om på årets SAN-
konferens, den första som hölls live sedan 
pandemin slog till.

Lotsarnas arbetsvillkor, säkerhetsarbetet i 
Hallands hamnar och hur man bäst kom-
municerar för att nå resultat var några 
av programpunkterna på årets konferens, 
anordnad av Sjöfartens arbetsmiljö-
nämnd, SAN. Programmet spände över 
ett brett områdesfält men hade samtidigt 
en och samma sak i fokus – vikten av 
samverkan.

Det finns mycket forskning som tydligt 
visar på vinsterna med samverkan.

– För att vi helt enkelt får ett bättre 
slutresultat om vi hjälps åt att tänka, som 
Cecilia Österman, universitetslektor i 
sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet 
och representant för SAN, formulerade 
det hela.

Dagen inleddes med en historisk tillbaka-
blick levererad av Maria Steinberger, do-
cent i arbetsmiljörätt. Hon tog avstamp 
i yrkesfarelagen från 1889, och slog fast 
att någon form av samverkan föreslogs 
redan då.

Hon tog konferensdeltagarna med på 
en resa genom arbetsmiljörättens utveck-

ling under 1900-talet, och satte fokus på 
ett antal avgörande politiska beslut som 
tydligt förbättrat arbetsmiljöarbetet.

En viss diskussion uppstod när det kom 
till hur valet av skyddsombud ska gå till. 
Maria Steinbergers tolk-
ning var att befälhavaren 
inte ska vara med i valet 
av skyddsombud, medan 
deltagare på konferen-
sen menade att praxis på 
många arbetsplatser är att 
om inget val sker så utser 
befälhavaren ett skyddsom-
bud oavsett.

Den tolkningen ställde sig docent Ma-
ria Steinberger frågande till.

– Jag menar att befälhavaren, som ju 
representerar arbetsgivaren, inte får vara 
med och utse skyddsombudet. Annars 
pajar ju hela systemet, menade hon. 

Jeanette Ganesjö, tidigare servitris på 
Tallink Silja och numera ombudsman-
natrainee hos Seko sjöfolks, framhöll i 
sin presentation vikten av att hålla sig 
lugn, saklig och lösningsorienterad i en 
förhandling eller konfliktsituation.

– Att storma in på någons kontor och 
höja rösten är sällan en bra inledning 

om man vill få till stånd ett bra samtal, 
sa hon. Ha siktet inställt på vad du vill 
uppnå.

I sitt uppdrag som skyddsombud på 
Silja Symphony genomförde hon och 
kollegan Pia Westerholm workshops med 

medarbetarna för att öka 
medvetenheten om den so-
ciala arbetsmiljön ombord. 
Just att få med sig så många 
som möjligt i ett föränd-
ringsarbete ser hon som en 
nyckelfråga.

– För det är ju så att 
alla vi tillsammans behövs 

för att hitta en bra lösning, sa Jeanette 
Ganesjö. 

Ulf Rosén och Thomas Andersson från 
Hallands hamnar gav en bild av säker-
hetsarbetet för hamnarbetarna, i yrkes-
roller som visserligen är på land men 
dagligen samverkar med besättningen vid 
lossning och lastning av gods.

Rolf Svanström och Lars Axvi, lots 
respektive processledare för lotsning på 
Sjöfartsverket, gav flera konkreta exem-
pel på bristande säkerhet vid bordning av 
fartyg och hur utsatt lotsyrket kan vara. 
Även här framhölls vikten av samverkan, 
i det här fallet mellan lots och besättning. 

Samverkan ledord för årets SAN- konferens

Allt färre är 
villiga att ta 
rollen som 
skyddsombud

Omkring hundra personer deltog i årets SAN-konferens på temat samverkan. 
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Årets SAN-pristagare uppmärksammas 
för ”sitt mångåriga engagemang som gått 
långt utöver vad befattningen kräver”. 
Men Sandro Chiesi, teknisk chef på Stena 
Germanica, tycker inte hans arbete är 
så märkvärdigt. ”Alla vill väl ha en bra 
arbetsmiljö”, säger han.

Sandro Chiesi jobbar som teknisk chef 
och förste fartygsingenjör på Stena 
Germanica. I runt tjugo år har han även 
suttit som ordförande för Sjöbefälsför-
bundets lokala klubb. Genom åren har 
han lagt ner mycket tid och arbete på att 
motverka trakasserier och kränkande 
särbehandling ombord. Hans hjärtefråga 
har hela tiden varit den psykosociala 
arbetsmiljön.

– Om du skadar dig fysiskt så går det 
ju oftast över. Men om du mår dåligt inne 
i dig själv under lång tid – det kan ge ärr 
hela livet, säger han. 

– I min värld är det en av de allra vik-
tigaste sakerna vi har på en arbetsplats, 
att alla ska känna sig trygga och respek-
terade. Att bli illa behandlad på jobbet 
är något som sätter sig på djupet hos en 
människa. 

Hans engagemang går långt tillbaka i 
tiden. 

– Jag satt en gång i en förhandling, 
det handlade om att vi var tvungna att 
gå ombord när rederiet krävde det. Jag 
ställde frågan hur det går för dem som 
har delad vårdnad. Då sa någon som satt 
med vid mötet ”har man ingen fru ska 
man inte jobba till sjöss”. Då tänkte jag – 
näe, så här får det inte vara! Och på den 
vägen är det.

Det är alltid problematiskt när någon 
beter sig illa på jobbet, oavsett om det 

handlar om manskap eller befäl. Men det 
är ändå snäppet värre när ett befäl gör 
det, eftersom hen befinner sig i en makt-
ställning, menar Sandro Chiesi.

En annan sida av saken är att en chef 
måste veta hur hen ska agera när en an-
ställd kommer och ber om hjälp. Där såg 
Sandro Chiesi en kunskapslucka, så han 
tog, i samarbete med rederiet, fram en 
endagsutbildning för chefer som fokuse-
rar på just det. 

– Jag hade ju sett facit, säger han. Jag 
har haft otaliga personalärenden under 
mina tjugo år som fackordförande och 
det kan vara svårt att ta det där samtalet. 

Sandro Chiesi har arbetat inom Stena 
sedan slutet på 1980-talet. Han började 
som motorelev på tankbåt, jobbade några 
år för att sedan läsa till befäl.

– Det har varit väldigt tacksamt att ha 
den tiden då jag jobbade på Seko-sidan 
med mig i mitt fackliga arbete, man har 
en förståelse för båda sidorna, säger han. 
Jag har alltid försökt ha ett bra förhål-
lande med Seko, för när vi tillsammans 
diskuterar saker blir det bättre för oss 
allihop, det är min fasta övertygelse.

Hans bästa tips till den som upplever 
problem på arbetsplatsen, antingen du 
själv är drabbad eller du som chef måste 
hantera en situation, är – var inte rädd 
att be om hjälp.

– Det är det första och viktigaste att 
tänka på, säger Sandro Chiesi. Var inte 
rädd för att fråga. Det finns folk som 
vill hjälpa! Många problem skulle vara 
undanröjda om fler vågade be om hjälp – 
oavsett vilken position du jobbar på.

Ylva Bowes

Samverkan ledord för årets SAN- konferens

Sandro Chiesi: "Alla vill 
väl ha en bra arbetsmiljö"

Sandro Chiesi har 
varit engagerad i 
arbetsmiljöfrågor 
så långt tillbaka han 
kan minnas. "I min 
värld är det en av 
de allra viktigaste 
sakerna vi har på en 
arbetsplats, att alla ska 
känna sig trygga och 
respekterade", säger 
han.

En informationskampanj är på gång, och 
arbete pågår med att ta fram säkerhets-
information som riktar sig specifikt till 
skeppare och matroser som tar emot 
lotsen vid bordning.

– Vi tänker oss någon form av informa-
tionsblad i fickformat som man kan dela 
ut på plats när man kommit ombord, 
berättade Rolf Svanström. Personalens 
riskmedvetenhet måste hållas levande, 
det gäller både oss som lotsar och dem vi 
möter vid en bordning.

Årets SAN-konferens hölls passande 
nog på skyddsombudens dag. Samtidigt 
som skyddsombudens viktiga uppgift 
stått i centrum under dagen, avslutades 
konferensen med en brasklapp; många 
skyddsombud upplever att villkoren för 
uppdraget blivit allt tuffare.

– Forskningen visar att det generellt 
sett är färre som är villiga att ta rollen 
som skyddsombud på många arbetsplat-
ser, sa Cecilia Österman. Man arbetar i 
mer och mer komplexa organisationer 
som skapar otydliga ansvarsförhållan-
den, en del upplever att de har svårt att 
frigöra tid för uppdraget. Det har vi i 
branschen ett gemensamt intresse av att 
åtgärda.

Ylva Bowes

DETTA ÄR SAN
n Sjöfartens Arbetsmiljönämnd 
(SAN) är ett samarbetsorgan mellan 
de sjöfackliga organisationerna och 
arbetsgivarna. Tillsammans med 
myndigheter, forskare, marinen och 
andra aktörer verkar nämnden för att 
skapa en hälsosammare och säkrare 
arbetsmiljö ombord. 

n SAN bildades 1956. Verksamheten 
finansieras via Sjöfartens Arbetsmiljö-
stiftelse (SAMS).

n Varje höst arrangerar SAN en 
arbetsmiljökonferens. Ambitionen är 
att ge en bred bild av olika frågor och 
knyta samman praktisk arbetsmiljö 
med forskning och regelverk. 

n En gång om året delar SAN ut sitt 
årliga arbetsmiljöpris. Det går till 
personer, rederier eller organisationer 
som gjort särskilt berömvärda insat-
ser. Priset består av 10 000
kronor och ett SAN-standar. 

Foto: Klara Johansson



NR 6 2022  SJÖMANNEN  SID 10

OMBORD

Efter en intensiv höstlovsvecka och helg, ger den här 
måndagskryssningen från Stockholm till Mariehamn 
besättningen möjlighet till viss återhämtning. De 
runt 700 passagerare som nu är ombord innebär ett 
lugnare tempo i butiker och restauranger jämfört 
med de cirka 2 000 som åkte med 
under helgens avgångar. Innanför á 
la carte-restaurangen Seaview sitter 
Viktor Ståhlberg och sorterar be-
stick medan Maggie Pogosyan och 
Mikael Hellgren viker linneservetter. 

Att ha tid att förbereda de 390 
servetterna i lugn och ro är en ovan-
lig lyx, berättar de. 

– Det här är rena terapin, säger 
Maggie Pogosyan medan hon breder 
ut ett stycke vitt linnetyg på bordet 
framför sig för att sedan vika ihop 
det till ett prydligt paket. Man behöver inte stressa, det 
är jätteskönt. 

– Ja, det här är terapi, instämmer Mikael Hellgren. 
Det är sällan vi har tid att sitta så här. Oftast är servet-
terna något vi gör den sista halvtimmen innan stäng-
ning, man ligger alltid efter med vikningen. 

Mikael Hellgren jobbade tidigare på Birka men blev 

av med jobbet när fartyget togs ur trafik och lades ut 
till försäljning under pandemin. Sedan december förra 
året har han en fast anställning på Cinderella. Att 
Viking Line gjort flera nyanställningar senaste året är 
något de uppskattar. 

– Rederiet har varit smarta och 
sugit upp många av dem som fått gå 
från de andra båtarna, säger Viktor 
Ståhlberg. 

I bufférestaurangen är det ganska 
gott om gäster även denna kryss-
ning. Roddy Morales och Jari Pörn 
arbetar i en av bufféns fyra disksta-
tioner. Förutom att plocka disk och 
svara på allehanda frågor sköter de 
försäljningen av snapsar till matgäs-
terna.  

– Jag har varit här i 16 år och 
man lär sig att hantera stressen, säger Jari Pörn. Men 
när det är riktigt fullt med folk, som i helgen, då måste 
man prioritera.

 
Roddy Morales tar sig fram mellan bord och gäster 
med travar med tallrikar och skålar balanserandes i 
händerna. Väl inne i diskstationen ställer han av pors-

Framtidstro på 
Viking Cinderella
Att Viking Line behöll sin personal relativt länge 
under pandemin och är offensiva i strävan att locka 
tillbaka passagerarna uppskattas ombord. Men 
antalet sjukskrivningar oroar och ett arbete har inletts 
för att försöka minska den höga sjukfrånvaron. 

TEXT OCH FOTO  Linda Sundgren

» Rederiet har varit 
smarta och sugit 
upp många av dem 
som fått gå från de 
andra båtarna

VIKTOR STÅHLBERG

»
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Skyddsombuden Marianne Hedberg 
och Janne Öryd i kallskänken tycker 
att samverkan med befälen ombord 
fungerar bra.
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linet på en rostfri vagn som sedan ska köras vidare in 
till findisken i byssan. Precis som kollegan växlar han 
mellan att plocka disk och sälja dricka. 

– Att vi har hand om försäljningen också är mycket 
roligare än att bara plocka disk, säger Roddy Morales. 
Man får mer kontakt med gästerna på det sättet, och 
det är det som är roligt. 

Även om besättningen har en intensiv helg bakom 
sig är den positiva stämningen påtaglig; en glädje 
över att ha jobbet kvar efter pandemin, att rederiet 
vågar pröva nya destinationer och att gästerna börjar 
återvända. Flera säger också att de tycker att rederiet 
hanterade pandemin väl. En av dem är Ann Svärd som 
jobbar i klädbutiken på däck sju. 

– Jag tycker att rederiet hanterade pandemin på ett 
smart sätt, säger hon. Dessutom har gemenskapen 
ombord blivit starkare. Vi har varit tvungna att hjäl-
pas åt på ett annat sätt än tidigare och det har stärkt 
sammanhållningen. 

Hon står bakom kassadisken direkt innanför entré-
dörrarna och plockar upp nyinkomna tröjor som ska 
ut på hyllorna i butiken. 

– Folk köper och försäljningen går jättebra. Det ver-
kar som att det finns ett uppdämt behov av att handla 
efter pandemin och våra stammisar har också börjat 
komma tillbaka. 

Bent Björn-Nielsen, receptionist och tillika ordfö-
rande i den lokala fackklubben, och Anders Ekberg, 
huvudskyddsombud som arbetar på lagret, är båda 
med på resan. De menar att Viking Lines sätt att han-
tera personalen under pandemin har skapat en lojalitet 
gentemot rederiet. 

– Rederiet har skött det här jäkligt bra, säger Bent 
Björn-Nielsen. Vi har tillsammans med dem försökt 
att hitta lösningar under våra förhandlingar och deras 
mål har varit att komma igång med trafiken igen. 

Från att pandemin bröt ut under vårvintern 2020 och 
fram till att restriktionerna slopades tidigare i år, har 
rederiet lagt två varsel. Men samtliga med tillsvidare-
anställning har erbjudits återanställning och det andra 
varslet drogs tillbaka innan det hann träda i kraft. 

– I somras bemannade vi upp med extra personal 
och hade fler än vi brukar ha, säger Bent Björn-Niel-
sen.  

Men ändå går fartyget ofta med vakanser. Man har 
problem med omfattande sjukskrivningar och även 
om det finns en vikariepool kopplad till intendentu-
ren, lyckas man inte alltid hitta ersättare när folk blir 
sjuka. 

– Sjuktalen är högre än de borde vara, säger Anders 
Ekberg. Men vi jobbar med att få ner dem. 

Asker Christoffersson, Gunnar Karlsson och Lucas Sjögren berättar att det emellanåt är svårt att 
hitta vikarier till maskinavdelningen.
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Vad som orsakar de höga sjuktalen vet man inte 
riktigt, men sedan i somras pågår ett arbete tillsam-
mans med rederiet för att kartlägga orsakerna bakom 
sjukskrivningarna och vidta åtgärder för att minska 
ohälsan.  

– Vi har fått en sjukvårdare till som bara ska hålla 
på med personalfrågor medan 
den andre tar hand om akuta 
grejer bland passagerna. Nu 
håller de på med en inventering 
av sjukskrivningarna och går 
igenom varje enskilt fall, säger 
Bent Björn-Nielsen. 

Anders Ekberg tror att en del 
av frånvaron kan förklaras med 
att toleransen för sjuknärvaro 
blivit lägre efter pandemin och 
att folk fortfarande uppmanas 
att stanna hemma, även om de 
bara är lite småkrassliga. Men det finns också ett antal 
långtidssjukskrivna och de som är hemma på grund 
av arbetsmiljörelaterade problem, och den gruppen 
behöver man komma åt, säger Anders Ekberg. 

– Ergonomin är ett bekymmer och många har pro-
blem med axlar och rygg. De tuffaste avdelningarna 
ergonomiskt är disken och lagret. På lagret kan vi lyfta 
ett par ton under ett pass, och när det är stressigt och 

mycket grejer som ska ut är det inte alltid man tänker 
på att lyfta rätt heller, även fast man borde göra det. 

Bent Björn-Nielsen håller med om att ergonomin 
behöver förbättras.  

– Vi ska ta hit en ergonom som ska gå igenom alla 
avdelningar för att titta på hur folk jobbar. Vi har 

gjort det förut, men nu ska vi göra 
det igen, säger han.  

Anders Ekberg berättar att han 
rekryterat sex nya skyddsombud 
det senaste året som han hoppas 
ska kunna hjälpa till att förbättra 
arbetsmiljön. Numera finns det 
skyddsombud på varje avdelning, 
med något enstaka undantag. Två av 
de nytillkomna skyddsombuden är 
Janne Öryd och Marianne Hedberg, 
som båda jobbar i kallskänken. 

– Just nu tittar vi på säkerheten för all personal, 
säger Janne Öryd medan han spritsar dressing i små 
skålar med kräftsallad. Det handlar om hörselskydd, 
hur man lyfter rätt och sånt. 

Och hur går det? Får ni gehör hos cheferna för det ni 
vill göra?

– Ja, jag tycker att vi får bra gehör och det känns 
som att alla vill ha en förändring, säger Marianne 

» Vi har varit tvungna 
att hjälpas åt på ett 
annat sätt än tidigare 
och det har stärkt 
sammanhållningen.

ANN SVÄRD 

Ann Svärd jobbar i klädbutiken på däck sju. Även om pandemiåren varit tuffa, tycker hon att gemenskapen 
inom besättningen stärkts under de svåra coronaåren.

»
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Hedberg. Sedan får vi en del frågor om arbetsmiljön 
från kollegor också. Det många undrar över är när 
man ska sjukskriva sig, men det är sagt att man ska 
vara hemma även om man bara har mindre symptom. 

Lagret är en av de avdelningar där personalen lyfter 
både mycket och tungt. Michael Bäckström har jobbat 
här sedan 2008 och han berättar att han brukar få 
problem med ryggen en eller ett par gånger om året. 
Ibland är det så illa att han behöver sjukskriva sig. 

– När jag varken kan lyfta eller gå måste jag vara 
hemma och gå till sjukgymnast, säger han med ena 
handen vilandes på en av de stålhäckar som används 
för att köra varor ut till avdelningarna. Det här är 
inget jobb man håller på med hela livet. 

Anders Ekberg berättar att många på avdelningen 
dras med just ryggproblem. 

– Alla på lagret har problem med ryggen till och 
från, säger han. Det är bara jag som klarat mig undan, 
men det brukar jag skylla på att jag tränat så mycket 
hela livet. 

Att helt undvika de tunga lyften tror han blir svårt, 
men han hoppas att det i alla fall ska bli bättre. 

– Vi ska få nya lyftselar. Det är en ny sort med 
remmar över både axlarna och runt midjan som gör 
att vikten fördelas över hela ryggen. Det tror jag kan 
bli bra, förutsatt att folk använder dem, säger Anders 
Ekberg.  

I disken arbetar tre personer, två i findisken och en 
som tar hand om kantiner och grytor i grovdisken. 
Slamret studsar mellan de rostfria skotten och det är 
varmt och fuktigt av vattenångorna från de bullrande 
maskinerna. 

– Jag har haft ont i ryggen förr, säger Mikael Me-
riläinen medan han ställer upp nydiskade kantiner på 
en hylla i grovdisken. Inte på grund av jobbet utan av 
träningen, men jag är försiktig. Jag är ju ganska lång 
så när jag sorterar bestick brukar jag lägga ett par 
backar under så att jag får upp dem i en bra höjd. 

Mikael Meriläinen i grovdisken tänker på hur  
han jobbar för att inte belasta kroppen i onödan.

Huvudskyddsombud Anders Ekberg och Seko sjöfolks 
lokala klubbordföranden i Viking Line, Bent Björn-Nielsen, 
arbetar nära tillsammans med frågor som rör arbetsmiljö  
och säkerhet.

– Det här är rena terapin, säger Maggie Pogosyan medan hon och kollegan                 Mikael Hellgren viker servetter i lugn och ro.
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Även på däcksavdelningen finns det arbetsmiljöfrågor 
att jobba med. På tisdagsförmiddagen är Johannes 
Fredén utkik på bryggan. Arbetsmiljö är något som 
han intresserat sig för i flera år och han tillhör dem 
som nyligen utsetts till skyddsombud ombord. 

– Vi håller på med personlig skyddsutrustning och 
snapbackzoner. Ska man hårdra det finns det nästan 
inga helt säkra ställen att stå på när vi förtöjer. Helst 
hade vi velat ha kevlartrossar som faller rakt ner om 
de går av, men det är jäkligt dyrt. 

Själv tycker han att det är extra bekymmersamt med 

de kollegor som är sjukskrivna för utbrändhet. 
– Det behöver vi göra något åt. Jag åkte själv dit när 

jag jobbade som åkare och blev sjukskriven i 18 må-
nader, så jag känner igen symptomen. Man märker det 
på kroppsspråket och attitydförändringar och ibland 
tänker man att det där kommer aldrig att hålla. Men 
det är svårt att få någon som är i det stadiet att lyssna. 

I maskin är det ofta svårt att få tag i vikarier, framför 
allt när det blir sjukskrivningar med kort varsel. 

– Jag gick ut Sjömansskolan i Stockholm i våras och 
fick jobb här direkt, säger Gunnar Karlsson där han 
sitter i kontrollrummet tillsammans med kollegorna. 
Att få tag i vikarier är svårt och inte är det många som 
utbildar sig heller. Vi var bara 19 stycken på 30 platser 
i min klass eftersom söktrycket är så dåligt. 

En svaghet när det gäller vikarier, säger Anders 
Ekberg, är att det bara finns ett svenskflaggat fartyg 
i rederiet. För att kunna samarbeta mer kring perso-
nalfrågor skulle det behövas åtminstone ett fartyg till 
under svensk flagg, menar han.  

– Eftersom avtalen ser olika ut i Sverige och Finland 
kan inte personalen gå mellan fartygen. Vi har påtalat 
det här flera gånger och sagt att det vore bra om i alla 
fall ett fartyg till fick svensk flagg, men där är vi inte 
ännu. Men i Finland har de ännu större problem att få 
tag i personal än vi har i Sverige. Där är det verkligen 
kris. l

Roddy Morales uppskattar kundkontakten 
i bufférestaurangen.

Lagret tillhör den avdelning där personalen lyfter mest 
och det tär på kroppen. Michael Bäckström berättar att 
han brukar få problem med ryggen en eller ett par gånger 
om året.

– Det här är rena terapin, säger Maggie Pogosyan medan hon och kollegan                 Mikael Hellgren viker servetter i lugn och ro.
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PORTRÄTT

På kontoret, med utsikt över Masthuggstorget och 
Göta älv, blickar stränga föregångare ner från oljemål-
ningar på väggarna. I övrigt ger Kenny Reinholds ar-
betsrum inte något särskilt strängt intryck; skrivbordet 
är lagom belamrat med papper och 
en kaffekopp, och över en meterhög 
bronsstaty föreställande en sjöman 
hänger några tygpåsar, en slips och 
en keps. Här huserar en person som 
ständigt har saker på gång och ofta 
är på språng. Utöver ordförande-
skapet i Seko sjöfolk har Kenny ett 
stort internationellt engagemang; 
han är ordförande för ETF:s sjö-
folkssektion, sitter i styrkommittén 
för FOC, och är ordförande för den maritima sidan av 
den sociala dialogen mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare i EU. 

Att det blev sjömansyrket var kanske inte så kon-
stigt. Med fyra morbröder som gått till sjöss och kom 
hem och berättade spännande historier, hade Kenny 
Reinhold tidigt bestämt sig för att han ville bli matros. 
Efter två år på sjömansskolan i Helsingborg var 
18-åringen redo för sin första tur. Som kunde ha blivit 
hans sista.

– Jag jobbade extra hos en bonde, pappa fick samtal 

om att det snabbt behövdes folk till en båt i Halmstad. 
Han kom körande ut där på åkern och sa ”Båten går 
om tre timmar. Ska du med?”. Och det ville jag så-
klart. Jag åkte hem och packade, köpte sju limpor snus 

och tänkte att nu ska jag ut och se 
världen! Och så hamnade jag på 
en liten skitbåt som dessutom gick 
ut i värsta stormen över Nordsjön. 
Fem-sex dygn var jag sjösjuk, det 
var för jävligt, resan tog längre tid 
än normalt också för det blåste så. 
När vi kom fram till England tänkte 
jag att jag meddelar skepparen så 
fort vi kommer tillbaka till Sverige 
att jag går iland. Men så blev det 

fint väder, och då var det ju plötsligt mycket trevligare. 
Och jag har aldrig varit sjösjuk sedan dess. Aldrig.

Därefter blev det några år med olika påhugg innan 
han blev rederianställd hos Gorthon Lines. 

– Jag gick sju år på USA och Kanada. Jag har nog 
besökt varenda hamn på Nordamerikas ostkust, från 
Texas till New Foundland, säger han.

Han mönstrade på 1987 och klev av 1993. Ofta var 
det långa turer. Vid ett tillfälle var han ute i sexton må-
nader i ett sträck, från december 1991 till mars 1993. 
Sedan blev det några år på Svenska Orientlinjens far-

Efter sin första tur till sjöss tänkte han ”aldrig mer, jag går 
iland”. Nu har Kenny Reinhold suttit 20 år som ordförande 
för Seko Sjöfolk – och engagemanget för villkoren för alla 
som arbetar till sjöss har bara blivit större. 
TEXT Ylva Bowes

Ordförande 
med fötterna 
stadigt på däck

» Jag åkte hem och 
packade, köpte sju 
limpor snus och 
tänkte att nu ska jag 
ut och se världen!

»
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FAKTA: Kenny Reinhold
Ålder: 57 år
Familj: Fru och tre barn
Fritidsintresse: Är (var till en 
början motvillig) husvagnsägare.
Musiksmak: Allt som slutar 
på -metal. Favoritbandet är 
Rammstein.
Talang: ”Jag tror jag har någon 
typ av talang för diplomati. Att 
hantera situationer utan att göra 
avkall på mina principer. Jag är 
inte rädd för konfrontation – men 
jag söker det inte heller.”
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PORTRÄTT

tyg som gick på rutten Skandinavien-Medelhavet. 
Och någonstans där började det fackliga enga-
gemanget ta mer fast form. Han blev vald till 
facklig företrädare för B&N, och 1996 blev han 
klubbordförande där. Innan dess hade han hunnit 
gå en ombudsmannautbildning, och dessutom 
vikariera som ombudsman i nästan ett år.

Var det fackliga intresset kommer ifrån vet han 
inte riktigt, bara att det funnits med honom 
alltid.

– Redan inför mitt första jobb sa båda morsan 
och farsan ”du ska gå med i facket när du går 
ombord”. Det var den här tanken att du ska göra 
din plikt men också veta dina rättigheter. Och 
rättvisan också. Du ska erhålla allt 
som avtalet säger att du ska ha.

Under sina år som matros hade 
han hunnit se ett och annat.

– Det hände att vi kom till ham-
nar där de inte hade några stuverier. 
Då kom det order uppifrån att det 
jobbet skulle vi göra. Det kunde vi 
väl, men då ville vi ha extra betalt. 
Och det ville inte rederiet. Men vi 
lyckades få det vi hade rätt till i de 
flesta fall. Vi var ett starkt gäng. 

1996 var också året då Kenny Rein-
hold blev invald i Seko Sjöfolks styrelse. 2000 
blev han anställd som ombudsman, och 2002 
vald till ordförande.

– Det är ofta tillfälligheter som gör det, säger 
han med en alldeles äkta blygsamhet. Det kändes 
såklart jävligt stort, att det fanns de som tyckte 
jag skulle passa som ordförande. Men jag tänkte 
att tror de på mig så kan jag nog klara av det. 
Jag hade ju min sjöbakgrund, och hade lärt mig 
förhandla med skeppare under åren som facklig. 

Tap-avtalet, slaget om taxfreen och brutto/net-
tomodellen ser han som de stora fackliga frågor 
han varit med och tagit strid kring. Alla kamper 
har inte vunnits, och allt har inte blivit som 
facket kanske önskat, men man har ändå vunnit 
något.

– Jag försvarar allt det vi gjort i de här frågorna, 
säger han. Och hittills, till dags dato, har jag inte 
träffat någon som kunnat säga hur vi skulle ha 

gjort i stället med till exempel tap-avtalet. Jag 
hävdar att vi inte hade haft 100 fartyg idag med 
svensk flagg utan tap.

Kenny Reinhold gick i princip i land 1994, 
men tack vare att han hela tiden haft förmånen 
att jobba med sjöfart har han inte saknat sjön. 
Han älskar variationen i jobbet.

– Det är allt från personärenden, glädjen att 
kunna hjälpa någon som hamnat i en svår situa-
tion, till att förhandla med och bygga upp ett 
samarbete med rederierna, säger han. 

Han återkommer ofta till vikten av att bygga 
upp ett förtroende och se till att få respekt av 
motståndaren. 

– Min hållning är att det är bättre att 
samtala än att bråka. Ofta går det att 
komma överens. Självklart kommer vi 
att banka till motparten om de jävlas 
med oss, men i grunden respekterar vi 
varandra. Vi är ju alla intresserade av att 
ha kvar sjöfarten i Sverige.

I det sammanhanget kommer även 
hans internationella engagemang in. 
Med besättningar bestående av många 
nationaliteter ökar vikten av att försöka 
få till drägliga arbetsvillkor för alla.

– Genom att lyfta andra gör vi även 
oss själva en tjänst, säger han. Varje 

krona en matros från ett låglöneland får mer 
i lön gör ju att redarna tittar lite mindre åt att 
enbart anställa folk därifrån. De får bättre villkor 
och vi får behålla våra jobb också.

Sjöfolkets pensioner ser han som en av de vikti-
gaste fackliga frågorna just nu.

– Vi har en sjömansskatt som bygger på gan-
ska låga bruttolöner, vilket gör att vi ändå fått 
ett bra nettoutfall, säger han. Men vi ser nu att 
pensionerna halkar efter. Vi anser att beskatt-
ningen även borde gälla pensionsutbetalningarna 
för sjöfolk.

En annan viktig fråga är att arbeta politiskt 
för att ge svenska redare bättre möjlighet att 
konkurrera internationellt. Även här kommer 
samarbetet med rederierna in.

– Har vi inga rederier har vi heller inga arbets-
platser. l

TRE RÖSTER  
OM KENNY:

Pia Berglund, 
tidigare vd för 
Svensk Sjöfart, 
numera på trans-
portföretaget 
Einride:
Kenny och jag 
har stött på varandra i 
många olika roller både 
i det internationella och 
nationella arbetet. Kenny är 
fantastisk i att skilja på sak 
och person och är villig att 
tänka nytt. Jag har alltid satt 
stort värde på hans vänskap 
och klokhet och hans humor. 
Bästa minne? När vi över en 
folköl på X2000 en sen kväll 
knäckte idén med en Blå 
skatt. Rock'on Kenny!

Stephen Cotton,  
generalsekrete-
rare för ITF:
Jag har känt 
Kenny i över 
20 år. Jag anser 
honom vara en 
väldigt dynamisk ledare. Han 
har slagits för att skydda 
svenska och europeiska 
sjöfolks jobb, men har också 
varit en outtröttlig försvarare 
av alla sjömän. Oavsett om 
han representerat medlem-
mar i Europa eller globalt, 
har han alltid kämpat för att 
förbättra inte bara arbets-
villkor utan även livskva-
liteten ombord eller när 
sjömän återvänder hem. En 
fantastisk kommunikatör, en 
ledare, en lagspelare som 
har bidragit stort till Seko:s 
goda rykte runtom i världen. 
Jag är glad att ha honom 
som vän.

Peter Skoglund, 
vice ordförande  
i Seko sjöfolk:
Kenny är min 
chef sedan 20 år 
tillbaka, en chef 
som ger mig fri-
het under ansvar. Han visar 
tillit och uppskattning, är 
duktig på att coacha och är 
lyhörd. Kenny är rak, tydlig 
och vågar ta beslut, även 
obekväma. Han är duktig på 
att kommunicera. En riktig 
kollega och vän som ställer 
upp i alla väder, även efter 
arbetstidens slut.

» Min 
hållning är 
att det är 
bättre att 
samtala än 
att bråka
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Kenny Reinhold 
på sitt kontor vid 
Masthuggstorget. 
Lika ofta är han på 
resande fot på något 
av sina internationella 
uppdrag.
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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 sista sidan).

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 a-kassa, 
måste aktivt ansöka om inträde. Det gör 
du enkelt på www.sekosakassa.se
Inträde i a-kassan sker den månad som 
ansökan görs, oavsett om du betalat in 
medlemsavgiften till a-kassan tidigare.

AKTIVT INTRÄDE I A-KASSAN
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För 90 år sedan, i november 1932, bildades Svenska 
sjöfolksförbundet vid en sammanslagningskongress. 
En av de fem fackliga organisationer som var med 
vid bildandet var Svenska sjöfarande kvinnors 
förening – trots motstånd från en del män.

HISTORIA

”Kvinnor är nog bra men i land ska dom 
va.” Orden yttrades på ett medlemsmöte 
med Sjömansunionen i Malmö i juni 
1932, och visar på de fördomar som 
länge fanns bland manligt sjöfolk om 
kvinnor till sjöss. Trots visst motstånd 
var Svenska sjöfarande kvinnors förening 
med vid bildandet av Svenska sjöfolksför-
bundet lite senare samma år.

Även om det tidigare hade bildats fack-
liga organisationer för sjöfolk var 1932 
alltså det år då flera olika svenska sjöfack 
slutligen enades i en gemensam organi-
sation – kvinnor såväl som män. Men 
organiseringen av manskapet till sjöss går 
längre tillbaka än så.

Både Sjömansunionen och Eldareunio-
nen bildades 1914, samma år som första 
världskriget inleddes. Tidigare hade 
manskapet till sjöss varit organiserat som 
en sektion inom Transportarbetareför-
bundet. 

Storstrejken 1909 slog dock hårt mot 
fackföreningsrörelsen, inte minst mot 
Transport och sjöfolkssektionen. I princip 

all facklig verksamhet upphörde under 
några år.

I januari 1914 
bildades Svenska 
Eldareunionen i Gö-
teborg. Initiativtagare 
var ”skräddaren” F 
W Zachrison som 
hade öppnat en sjö-
mansekiperingsaffär 
i Göteborg. Redan 
efter ett par månader 
hade omkring hundra 
personer ur maskinpersonalen i båtarna 
organiserat sig. 

Krigsutbrottet i augusti 1914 påverkade 
inledningsvis den svenska sjöfarten och 
den fackliga organiseringen negativt. 
Åtskilliga båtar blev de första krigsmå-
naderna upplagda så fort de anlöpte 
Sverige. Men snart behövde råvaror föras 
in och frakterna steg i höjden.

En lyckad aktion för högre löner av 
Eldareunionen sensommaren 1914 bidrog 
till att även däckspersonal blev intresse-

rade av att bilda en facklig organisation.
Den 17 september 1914 grundades 

Svenska Sjömansunio-
nen med huvudsäte i 
Göteborg. Unionens 
mål var enligt 
stadgarna att samla 
svenska handelsflot-
tans däckspersonal i 
en enhetlig organisa-
tion. Inträdesavgiften 
var tre kronor.

De två unionerna 
började ge ut medlemstidningarna Sjö-
mannen respektive Eldaren.

Krigsåren 1914-1918 innebar stora 
uppoffringar för sjöfolket. Över 1 000 
svenska sjömän omkom vid krigsförlis-
ningar, efter det att deras båtar torpede-
rats eller minerats.

Efter krigsslutet inleddes diskussioner 
inom unionerna om möjligheten att gå 
samman till ett gemensamt förbund. 
Samtidigt fanns vissa motsättningar. 
Sjömansunionens medlemmar ansågs 

TEXT Lennart Johnsson

90 år av 
gemensam 
facklig kamp 

1914 blev även 
däckspersonal 

intresserade av 
att bilda en facklig 

organisation

Så här kunde det se ut ombord på 1930-talet. Bilden            visar besättningen på Isbrytaren II (nuvarande Sankt Erik) år 1936. 
Den enda av de fem kvinnorna som finns namngiven            är restauratrisen Anna Andersson (sittande nr 5 fr v). 
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allmänt som politiskt mer radikala än 
Eldareunionens.

Behovet av facklig enighet diskuterades 
allt intensivare från mitten av 1920-ta-
let. Eldareunionen och Sjömansunionen 
genomförde kongresser 1927. Den 
viktigaste punkten vid kongresserna var 
sammanslagningsfrågan. Även 1930 höll 
unionerna kongresser och beslutade då 
att utreda frågan om en sammanslagning. 
Ett förslag till ett gemensamt förbund för 
allt manskap presenterades i början av 
1932. 

Då pågick fortfarande den djupa eko-
nomiska depressionen runt om i världen. 
Massarbetslöshet rådde och inte minst 
världens sjöfolk var hårt drabbade. När-
mare hälften av det svenska manskapet i 
båtarna var arbetslösa under året.

I slutet av 1920-talet hade Svenska 
Amerikaliniens intendenturpersonalsför-
ening bildats. Nästan alla i intendenturen 
ombord på Amerikabåtarna blev på kort 
tid medlemmar i denna organisation. 

Sjöfarande kvinnors förening bildades 
också på 1920-talet. Traditionellt hade 
det, som tidigare nämnts, länge funnits 
fördomar hos en del män att kvinnor till 

sjöss innebar otur. Svenska sjöfarande 
kvinnor hade med andra ord inte bara 
redare utan även vissa manliga arbets-
kamrater att kämpa mot.

En viktig uppgift för Sjöfarande Kvin-
nors Förening var därför att värna om 
sjöfarande kvinnors rätt att få arbeta till 
sjöss.

På riksdagens bord fanns på 1920-talet 
till och med ett förslag om en ny beman-
ningslag som skulle ha inneburit att kvin-
nor helt utestängdes från skeppstjänst, 
det vill säga att kvinnliga sjömän skulle 
ha förbjudits enligt lag. 

Sjöfarande kvinnors förening agiterade 
intensivt och framgångsrikt för att motio-
ner som i riksdagen stod bakom förslaget 
till ny bemanningslag skulle avvisas.

Först 1926 blev kvinnors rätt till 
att arbeta ombord fastställd. Men nya 
riksdagsmotioner återkom med krav 
på att förbjuda kvinnlig kökspersonal i 
Nordsjötrafik från 1931 och i Östersjö-
trafik från 1936.

Framsidan på Sjömannen anno 1932, 
med den braskande rubriken "Svenska 
Sjöfolksförbundet".

Så här kunde det se ut ombord på 1930-talet. Bilden            visar besättningen på Isbrytaren II (nuvarande Sankt Erik) år 1936. 
Den enda av de fem kvinnorna som finns namngiven            är restauratrisen Anna Andersson (sittande nr 5 fr v). 

Oidentifierad kökspersonal ombord på Isbrytaren II år 1936. 
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HISTORIA

Formellt bildade Svenska sjöfarande 
kvinnors förening genom en sammanslag-
ning av två organisationer för kvinnligt 
sjöfolk som var verksamma i Stockholm 
och Göteborg 1928. Till ordförande 
utsågs fru Emilie Bergstedt och till kassör 
fröken Gerda Berg-
stedt. 

I början av 1932 
hade Sjöfarande kvin-
nors förening omkring 
1 200 medlemmar.

När förberedelserna 
för en sammanslag-
ning av manskapsor-
ganisationerna blev 
mer konkreta våren 
1932 inbjöds fören-
ingen att delta i diskussionerna. 

I en omröstning ställde sig 450 av Sjö-
farande kvinnors förenings medlemmar 
bakom förslaget om samgående. Bara 
fem röstade emot. Föreningen blev också 
en av de fem grundarorganisationerna av 
det nya fackförbundet. 

Även Sjömans- och Eldareunionerna 
samt Amerikaliniens intendenturperso-
nalsförening genomförde medlemsom-
röstningar. En klar majoritet sa ja till 
att ställa sig bakom sammanslagningen. 
Inledningsvis ingick även Svenska ste-
wardsföreningen i det nya förbundet men 
de lämnade efter kort tid.

Svenska sjöfolksförbundet bildades 
formellt den 1 november 1932.

Det nya fackförbundets första ordfö-
rande blev Sven Lundgren från Elda-
reunionen. En av dem som valdes till 
förbundsstyrelsen var Emilie Bergstedt 
från Sjöfarande kvinnors förening.

Första sidan av ”nya” Sjömannen 
november 1932 har rubriken "Svenska 
Sjöfolksförbundet" med fortsättning i 

texten "... har nu börjat sin verksamhet". 
Tidningen skriver:
”Sjöfolksförbundet omfattar nume-

rärt majoriteten av de ombordanställda 
i svenska handelsflottan. Det kommer 
därmed att bliva den tongivande parten 

vid uppgörelser med 
redarna.”

I samma tidning finns en 
artikel kring samman-
slagningen och sjöfa-
rande kvinnor. Artikeln 
argumenterar mot dem 
som hävdar att det ”icke 
skulle vara lyckligt” 
om kvinnor tillhörde 
samma organisation som 

det övriga sjöfolket. Artikelförfattaren 
framhåller att kvinnor har samma rätt till 
förvärvsarbete som männen och att vara 
fackligt organiserade.

”De äro arbetare som vi och skall 
givetvis också betraktas som arbetare.” 

Debatten om kvinnor bör vara till sjöss 
fortsätter i Sjömannen under 1933. En 
kritisk insändare skriven av en medlem i 
november 1933 vill förbjuda kvinnor att 
segla. Redaktionen tar kraftfullt avstånd 
från insändaren och framhåller att skulle 
Sjöfolksförbundet förbjuda kvinnor att 
ta jobb till sjöss vore det att helt frångå 
förbundets principer.

Den kvinnliga medlemmen Hulda Sühl 
svarar i numret efter de insändare som 
inte vill se kvinnor ombord. Hon skriver:

”När vi nu tillhör ett förbund, måste 
vi bli ense såväl män som kvinnor, att 
glömma allt som varit, bannlysa allt 
skvaller, alla intriger, alla inbillade 
orättvisor, hjälpas åt att förstå att den ene 
betyder inte mer i kampen för tillvaron 
än den andre.” l

Bilder från Sjöfarande kvinnors förening har varit svårt att hitta. Här en bild publicerad i 
Svenska sjöfolksförbundets historik 1914-1939 från föreningens första kongress 1930.

Arbetarförfattaren och 
sjöfolksskildraren Ove Allansson 
skulle i år ha fyllt 90 år. Det firas 
med en nyutgiven antologi med 
hans noveller, personligt utvalda 
av en rad kulturpersonligheter.

Ove Allansson är arbetarförfat-
taren som kanske mer än någon 
annan skildrat sjöfolkets historia. 
Från romandebuten 1967 med 
Resan till Honduras utkom han 
med nära 40 romaner, noveller 
och reseberättelser. Han var också 
redaktör för flera antologier om 
den svenska sjöfartens författare 
och konstnärer.

Nu är i stället Ove Allanssons för-
fattarskap föremål för en antologi. 
Med novellsamlingen Afton i Il-
héus vill Ove Allansson-sällskapet 
fira att författaren i år skulle ha 
fyllt 90 år. Ett antal kulturperson-
ligheter har valt ut varsin favo-
ritnovell av 
författaren. 
Här återfinns 
bland andra 
Aino Trosell, 
Torgny 
Karnstedt 
och Guy 
Rosvall 
som valt ut 
novellerna 
"Frysarn, 
sättpotatisen 
och Chile", 
"Läshunger"och "Löklast. 

I en personlig introduktion till 
varje novell beskriver de varför 
de valt just denna, och vad Ove 
Allansson betytt för dem. Flera av 
dem har dessutom samarbetat med 
Ove i olika sammanhang.

Flera av novellerna illustreras 
med teckningar av Ove Allanssons 
son, Christer Allansson. Redaktör 
för novellsamlingen är Lennart 
Johnsson. 

Ylva Bowes

Personligt 
utvalda  
alster av 
Ove Allansson

"De äro arbetare 
som vi och skall 
givetvis också 
betraktas som 

arbetare"
ARTIKEL I SJÖMANNEN
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Annons

I och med det här numret slutar Klara 
Johansson som redaktör för Sjömannen 
efter nära tolv år. Ny redaktör blir Ylva 
Bowes.

Efter nästan tolv år som redaktör för 
Sjömannen är det dags för Klara Johans-
son att ta sig an ett nytt uppdrag. 

– Jag ska skriva för Sjöfartstidningen. 
Jag blir kvar i branschen och kommer att 
fortsätta bevaka ämnen som rör sjöfart, 
precis som jag gjort för Sjömannen, fast 
ur ett lite annat perspektiv. 

Något av det bästa med jobbet på Sjö-
mannen tycker hon har varit alla männ-
iskor hon träffat.

– Att få möjlighet att hänga med 
människor i deras arbetsvardag, få se och 
höra vad de gillar med sitt jobb och vilka 
problem som finns, och sedan försöka 
skildra deras berättelser så bra som 
möjligt i text. Det är ett förtroende, och 
faktiskt lite nervöst varje gång eftersom 
jag så gärna vill att det ska bli bra. 

Det har hunnit bli ett antal minnes-
värda möten och händelser.

– Många fartygsbesök och intervjuer 
har fastnat i minnet. Jag fick chans att 
åka med isbrytaren Frej ett par dagar, till 
exempel, det var fascinerande. Reportaget 
ombord på kabelfartyget Pleijel var också 
väldigt kul att göra. 

Under Klaras tid vid rodret har mycket 
hänt. Sajten sjomannen.se har lanserats, 

vilket gjort tidningens innehåll 
tillgängligt på nätet. Tidningen har också 
omarbetats och fått en ny layout. 

– Klara har betytt oerhört mycket för 
Sjömannen, säger Mikael Lindmark på 
Seko sjöfolk. Hon har förvaltat arvet från 
tidigare redaktörer väl, och samtidigt ut-
vecklat tidningen. Sjömannen har fått ett 
modernare utseende och ett mer jämställt 
innehåll, och samtidigt behållit sin själ.

 Anledningen till att Klara valt att sluta 
är att hon tycker det är kul att prova 
något nytt efter drygt tio år.

– Men jag vill inte lämna sjöfarten. Det 
är en jätteintressant bransch att bevaka 
och det händer mycket spännande med 
nya bränslen och annat. Jag ser fram 
emot att fortsätta skriva om sjöfart från 
ett lite annat håll.  

Ylva Bowes tar nu över som redaktör 
för Sjömannen. Hon har arbetat som 
journalist i över tjugo år, de senaste åren 
som frilans och dessförinnan på bland 

annat Göteborgs-Posten, Sveriges Radio 
och Barometern. 

Varför sökte hon sig till Sjömannen?
– Jag har genom åren jobbat ganska 

brett med framför allt nyhetsjournalistik 
och skrivit inom många olika områden. 
Det som lockade mig med det här jobbet 
var att verkligen få djupdyka inom ett 
område. Då har man möjlighet att hitta 
de riktigt intressanta historierna.

Ylva har själv inte jobbat inom sjöfar-
ten, med undantag för en kortare period 
inom intendenturen på färjan som då 
gick mellan Varberg-Grenå.

– Så jag har mycket att lära mig, men 
jag tror det kan vara bra att komma 
utifrån också och se saker ur ett annat 
perspektiv.

Nu ser hon fram emot att sätta sig in i 
branschen och att ta vid efter Klara.  

– Min förhoppning är att Sjömannen 
både ska vara igenkänning och aha-
upplevelse för läsaren. Jag vill gärna att 
så många olika röster som möjligt ska få 
höras. l

Vaktskifte 
väntar på 
redaktionen

Klara Johansson 
slutar på 
Sjömannen 
efter tolv år som 
redaktör, och 
lämnar över till 
Ylva Bowes.

Foto: Anna JohnssonFoto: Dick Gillberg
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KULTUR

Det bankas och borras och slamras 
överallt i huset. På alla våningsplan råder 
febril aktivitet. Lastpallar står travade 
med föremål som ska hitta sin rätta plats. 
Fortfarande är det några veckor kvar 
innan den stora invigningen av det reno-
verade Sjöfartsmuseet i Göteborg. 

En ny entré ut mot Karl Johansgatan 
välkomnar besökarna. Under jord har 
ett helt nytt akvarium byggts. Och en ny 
basutställning håller på att ta form, en 
mångfald av berättelser som ska ge en 
bild av sjömännens upplevelser till sjöss 
över 400 år, från 1600-talet och fram till 
idag. Ett hav av historier helt enkelt.

– Vi har gjort nedslag i historien utifrån 
föremål vi hittat i våra samlingar, säger 

Jessica Rågholm, utställningsproducent 
på museet. Genom föremålen vill vi lyfta 
människorna och deras upplevelser.

Tack vare att museet hållit stängt på 
grund av renovering, och delvis även på 
grund av pandemin, har man haft gott 
om tid på sig för research och verkligen 
kunnat djupdyka i samlingarna. 

På drygt 400 kvadratmeter samsas 450 
föremål som alla på ett eller annat sätt 
berättar en historia. Ofta har de en 
koppling till Göteborg på något sätt, men 
i fokus finns hela tiden sjömännen. Ett 
tema i utställningen kallas ”Besättningens 
värld”. Här lyfts bland annat intendentu-
rens arbetsvillkor fram. 

– Eller ”flunkarna” som intendenturen 
ibland kallas, berättar Karl Hellervik, 
intendent och museipedagog. Vi berät-
tar bland annat om Laila Wickman som 
jobbade som städerska och uppasserska 
hos Transatlantic. Hon gifte sig med en 
telegrafist och de jobbade båda till sjöss 
under 50- och 60-talet. 

Ett hav av historier möter besökarna när Sjöfartsmuseet 

i Göteborg slår upp portarna efter att ha hållit stängt i 

drygt fyra år för renovering. Sjömannen fick en titt bakom 

kulisserna när den nya utställningen kom på plats.

Sjöfolkets unika öden i centrum  på nyöppnade Sjöfartsmuseet

Sverige saknade materiel i början av andra världskriget, och köpte därför in omkring 200 italienska honminor som man 
minerade svenska vatten med. Sylvia Eriksson arbetade under andra världskriget längs den så kallade "dödsfarten". 

Anna Javér, konservator,     med en flaskpost som 
berättar historien om           lastfartyget Adolph Meyer 
som försvann spårlöst          på Nordsjön 1918. 

TEXT Ylva Bowes    FOTO Magnus Sundberg  

ETT FÖREMÅL BERÄTTAR
En bevarad 
vinflaska 
från Vega-
expeditionen, 
som i slutet av 
1870-talet frös 
fast i Nordostpassagen och blev kvar 
i tio månader. Samtliga i besättningen 
överlevde, och det gick ingen direkt 
nöd på dem. I packningen fanns bland 
annat 12 000 portioner torkat kött, 
200 kilo tobak och 750 liter brännvin 
– utöver finalkoholen. Expeditionen 
bestod av 28 personer.
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Linda Svensson, styrman som jobbat på 
allt från lastfartyg till isbrytare, berättar 
i utställningen om nutidens arbetsvillkor 
ombord, och hur det är att som kvinna 
jobba till sjöss.

Segelfartyg, handelsflottan, passage-
rarfärjor och djuphavsexpeditioner – allt 
detta och mer kan man lära sig om. Det 
finns även en avdelning som berättar om 
Sveriges mörka koloniala förflutna, hur 
svenska sjömän arbetade på flodbåtar i 
belgiska Kongo och vad som hände när 
Sverige skulle lämna kolonin Saint-
Barthélemy i Karibien.

Några människoöden lyfts fram lite extra. 
Ett sådant är P-O Eriksson som ingick 
som matros på Albatrossexpeditionen 
1947-1948, en forskningsexpedition som 
undersökte och kartlade havsbottnarna i 
världshaven.

– Han blev blixtinkallad i sista minuten 
eftersom en tilltänkt matros hade rymt 
när han träffat en tjej i Honolulu, berät-
tar Karl Hellervik. P-O fick som matros 
på forskningsfartyget kunskaper som han 
sedan hade nytta av hela sitt yrkesliv. Så 

det är lite av en solskenshistoria.
Livet till sjöss i ett historiskt perspek-

tiv var dock många gånger allt annat än 
soligt och glatt. Under världskrigen var 
sjömännen hårt utsatta.

Sylvia Eriksson arbetade under andra 
världskriget längs den så kallade ”döds-
farten”, en rutt som gick från Sverige, 
genom Kiel-kanalen och längs den tyska 
och holländska kusten där fartyg dagli-
gen utsattes för brittiska bombningar.

– Sylvia skrev dagbok under den här 
tiden och vi har därför fått en fantastisk 
inblick i vardagen ombord, med dryga 
kollegor och ”Tommies (brittiska bomb-
plan) som kom med död och förskräckel-
se” som hon skriver, säger Karl Hellervik. 

En tillknycklad plåt från ett båtskrov, en 
mina, porlinsskärvor från ett vrak – allt 
är föremål som har något att berätta.

– De föremål vi valt att lyfta fram 
berättar om livet för svenska sjömän på 
ett helt annat sätt än silverpokaler och 
ståt någonsin kan göra, säger Karl Hel-
lervik. l 

Sjöfolkets unika öden i centrum  på nyöppnade Sjöfartsmuseet
AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR:
Sjöfartsmuseet öppnade portarna  
den 10 december 2022 efter flera års 
renovering.

l ”Hav av historier” berättar om sjömän-
nens egna upplevelser av livet till sjöss.

l Fotoutställningen ”Arven efter varven”, 
med livsöden och porträtt från Göteborgs 
hamn. Bilderna är tagna av fotografen 
Lena Öritsland och intervjuerna gjorda av 
journalisten Maria Bard. 

l ”Fartyg i fokus” där 30 fartygsmodeller 
med allt från en enkel stockbåt till gigan-
tiska supertankers visas.

l ”Stora blå” vänder sig till barn som får 
uppleva havet genom lärande lek. 

l ”Stad längs vattnet” berättar histo-
rien om hamnstaden Göteborg under 
1900-talet.

l I det nya akvariet finns ett av Europas 
största rev av levande koraller.

Anna Javér, konservator,     med en flaskpost som 
berättar historien om           lastfartyget Adolph Meyer 
som försvann spårlöst          på Nordsjön 1918. 

Museipedagog Karl Hellervik framför en modell av Götaland, ett fartyg som 1915 besköts av en tysk ubåt. En granat gick 
rakt in i övermaskinist Gotthilf Rosells hytt och dödade honom. Andremaskinisten fick med sig plåten där granaten gått 
in, och sparade den i sin lägenhet hemma i Mölndal i 42 år, då han lämnade in den till museet.
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NOVELL

Ålderdom
Det var på åttiotalet, vi satt på gamla restaurang Columbus på 
Andra Långgatan i Göteborg, och Svenne Whisky var förbannad 
på Hjalmar Söderberg.

Han hade nyligen köpt en bok på ett antikvariat, där denne 
författare slog fast: Det är för djävligt att vara ung, det är skönt 
att bli gammal.

Svenne fnös åt Söderbergs påstående. 
– Karln måste ha varit en fårskalle, eller velat göra sig till, 

sade Svenne. Skönt att bli gammal? Du får problem med magen, 
 röven, njurarna, hjärtat och minnet, du blir stel i lederna, and-
fådd i uppförsbackar, ser sämre och hör illa, vinet smakar inte 
som förr, och när du går på gatan så tittar inte flickorna åt dig, 
skulle de bevärdiga dig en blick så är det en hånfull sådan. Och 
förresten har du ändå ingen lust och klarar inte av det. Att bli 
gammal innebär att man har framtiden bakom sig! Människan 
var ursprungligen konstruerad att inte bli äldre än trettio år.

– Men, försökte jag, det är ju sagt att med ålder kommer 
 vishet!

Svenne höjde ögonbrynen en halv tum, hos honom var det ett 
tecken på yttersta ogillande. 

– Är du lika stor idiot som den där Söderberg? frågade han.
Jag uppfattade det som en retorisk fråga, och svarade inte.
Svenne fortsatte: 
– Gamla människor blir inte visare, bara dummare, inskränkta 

och senila, tar inte åt sig nya idéer, lever i det 
förgångna och berättar dammiga, lögnaktiga 
anekdoter från sin svunna ungdom. Det enda fram-
tidsperspektiv de har kvar är sin egen begravning, 
de bekymrar sig om folk orkar komma, vid sidan 
av fordringsägarna och före detta makar som vill 
förvissa sig om att knölen verkligen är död.

– Du är en misantrop, sade jag.
– Med all rätt. Titta hur det går för riktigt gamla 

människor, det går oftast åt helvete med allt. Ta 
bara Metusalem i Bibeln som blev 969 år och vid det laget inte 
ens kom ihåg vem han själv var, ta vår egen vikingakung, Ane 
den gamle, som enligt källorna blev 200 år och tillbringade sin 
ålderdom i yttersta förfall, sög mjölk från ett dihorn, låg i sin 
egen skit och offrade sina barn till gudarna för att förlänga sitt 
eländiga liv, innan omgivningen satte stopp. Jag skulle vilja veta 
vad den jävla Söderberg skulle ansett om det.

Vid kaffet och avecen efter den sena och långa lunchen (det 
var då, det!) diskuterade vi fortfarande ålderdomens för- och 
nackdelar, när Svenne erinrade sig den sorgliga historien om sin 
skeppskamrat, den gamle försupne båsen Carl Ossian Bengtsson, 
känd som ”Kalle Skakis” i hela den svenska handelsflottan. 

Carl Ossian gick till sjöss som jungman redan på tidigt 
 trettio tal, han var jämnårig med första världskriget och över-
levde tre torpederingar under det andra. Efter att ha tvingats 
svälja åtskilliga liter salt Nordsjövatten där han låg och guppade 
efter torpederingarna, utvecklade han ett starkt hat mot vätskan 
 vatten. Han citerade ofta skaldens ord, och levde därefter:

”Through drinking Grog I lost my life
A like fate you may meet
So never mix your liquor strong
But always take it neat!” 

Efter kriget avancerade Carl Ossian till båtsman, var en duktig 
sådan, även om han redan då var känd som törstig. Namnet 
Kalle Skakis fick han på sig efter en incident i en Broströmare, 
där han en tidig söndagsmorgon purrades ut av en överstyrman, 
som hade fyra till åttavakten, kände sig lite ensam och hade 
behov av civiliserat sällskap att resonera med.

 Den halvlediga lördagen hade Carl Ossian tillbringat i säll-
skap med sin kamrat motormannen Olje-Ola, där 
de med förenade krafter gått lös på sitt sparade 
slabböl och fyra flaskor röd cypriotisk arrak, 
som köpts billigt i Limassol. Då cypriotisk arrak 
vanligtvis innehåller mer finkel än slarvigt tillverkat 
hembränt, var Carl Ossian inte till sin fördel denna 
morgon, hade man satt en tillbringare med grädde 
i hans darrande händer, hade det snart blivit smör 
av det hela.

När Carl Ossian hade masat sig upp på bryggan 
bjöd överstyret på kaffe, men Carl Ossians handskälva var så 
stor att när han fick upphällt i koppen, skvalpade det omedelbart 
ur. Efter tre försök resignerade överstyret och sade: 

– Calle, det var fan vad du skakar! 
Carl Ossian sade: 
– Det måste bero på sjögången! 
Överstyrman tittade ut, havet låg spegelblankt, det var vind-

AV Tomas Abrahamsson

» Namnet fick 
han efter en 
incident i en 
Broströmare  
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stilla. Carl Ossian noterade detta, och förtydligade: 
– Jo, det är så att jag är skakis för att det ska bli sjögång!
Därefter hette båtsman Carl Ossian Bengtsson alltid Kalle 

Skakis.  

Svenne gjorde ett par resor som salongsuppassare under senare 
delen av sextiotalet, på ett av Thorerederiernas fartyg, en klassisk 
styckegodsare från Jonstorp som gick i charter för Orientlinjen, 
och det var där han lärde känna Kalle Skakis. Vid det laget var 
Kalle Skakis så illa åtgången av spriten att han inte borde fått 
mönstra ut, men den beryktade doktor Lomsky på Hälsocentra-
len för sjöfolk i Göteborg hade gett honom grönt ljus. 

Det sades bland sjömän att den excentriske doktorn sparkade 
ut alla riktigt sjuka, som han betraktade som simulanter, och be-
ordrade dem att gå ombord och arbeta igen, men var det någon 
som sökte för en obetydlig krämpa och bara ville ha lite medicin, 
blev Lomsky misstänksam, satte igång långa hälsoutredningar 
och sjukskrev i minst tre månader. Förslagna sjömän, som levde 
efter principen att om du överfalls av plötslig arbetslust, gå då till 
sängs och lugna ner dig, kände till denna egenhet hos doktorn, 
och anpassade sin taktik därefter.

Svenne blev närmare bekant med Kalle Skakis 
sedan denne kommit underfund med att Svenne 
hade nycklarna till salongens spritförråd. Varje 
eftermiddag kom Kalle upplufsande till salongs-
pentryt och bad om en genever ”före maten”, vilket 
Svenne inte kände att han kunde neka honom, han 
var redan bortom all räddning, efter genevern lade 
sig skakningarna tillfälligt. 

Kalle Skakis var så marinerad av etylalkohol efter 
trettio års ihärdigt supande ombord och i land, att 
det inte behövdes mer än en sup eller tre för att 
han skulle bli lummig och vackla till kojs. En lojal 
matros skötte i praktiken båtsmannens arbete, de 
övriga trogna och pålitliga kollegorna försåg honom med öl, som 
i princip var hans föda. På den tiden var det stora besättningar, 
föll någon ur, märktes det inte så mycket, man höll varandra 
bakom ryggen, befäl som manskap.

”Kamratlig” lojalitet har skapat mången alkoholist till sjöss, 
okamratlig feghet är ett mera passande uttryck. Falsk sprit-
romantik och fri tillgång har gjort sitt, många har gått under, det 
var värre förr, nu har toleransen med supandet nästan försvunnit.

Kalle var liten till växten, spriten hade dragit ur vätskan ur krop-
pen så att han föreföll skinntorr, huden låg spänd över skelettet, 
han hade ett oproportionerligt stort kranium som toppades av 
gråa hårtestar, en marmorerad djupröd näsa stack ut som en 
larvgnagd flugsvamp i ansiktet, han plirade med de små ögonen 
och hans tal var skakigt som hans kropp. Han var ingen skönhet, 
konstaterade Svenne, men han var mild och blid till sinnet, och 
mellan genevern och dvalan kunde han ibland utveckla intres-
santa resonemang och synpunkter.

Svenne frågade vid ett tillfälle: 
– Varför super du så djävligt, Kalle?
– Av gammal vana! blev svaret på en dum fråga, men Kalle 

Skakis förklarade att han börjat supa en gång i tiden på grund 
av olycklig kärlek, och eftersom han hade ständig otur med 
kvinnorna som inte ville veta av honom, hade supandet gått som 
på räls. Men nu hade det ändrat sig, han hade träffat en kvinna 
som verkligen älskade och uppskattade honom, det var en polsk 
flicka från Gdynia som hette Barbara, och han visade ett tummat 
svartvitt kort för Svenne.

– Jaha, undrade Svenne, var träffade du henne?
– På ett horhus i Stettin för två år sedan, sade Kalle Skakis, 

men hon försäkrade mig att hon bara var där för att leta efter 
sin fallna syster, och det var första och sista gången hon besökte 

ett sådant etablissemang. Hon är en duktig och skötsam flicka, 
hon studerar teologi på universitet och tar hand om sin sjuka 
mor. Jag skickar pengar till hjälp varje månad, det är svåra tider 
i Polen.

– Hm, sade Svenne. Det är ju i och för sig så, att tre yrkesgrup-
per har prostitution som en bärande del av verksamheten, jour-
nalister, advokater och horor. Av dessa hyser jag störst respekt 
för hororna.

– Barbara är ingen hora, genmälde Kalle Skakis.
– Och det är du alldeles övertygad om? sade Svenne.
Kalle Skakis, som inte uppfattade ironin i frågan, nickade 

bestämt, svalde sin genever och gick.

Jonstorparen hade seglat i ett sträck från Heraklion på Kreta 
till Rotterdam. Nu skulle man först till Hamburg och sedan via 
Kielkanalen till Gdynia innan man anlöpte Norrköping som 
första svenska hamn på tre månader. Kalle Skakis var uppspelt 
inför ankomsten till Gdynia, han hade klippt håret med hjälp av 
en lättmatros som hade varit springpojke i en frisörsalong, och 
han hade vädrat sin landgångskostym. Han anförtrodde Svenne 
att Barbara skulle stå på kajen och möta, han hade växlat till sig 

500 dollar, för hon hade skrivit att modern blivit 
sämre och teologistudierna dyrare.

– Har du någonting emot att jag följer med och 
hälsar på henne? undrade Svenne.

– Inte alls. Då får du själv se vilken rar flicka det 
är, sade Kalle.

Barbara höll sitt löfte, hon väntade med en taxi 
utanför stängslet vid landgångskontrollen, och hon 
gav Kalle Skakis en kram och en blöt kyss, innan 
hon tittade värderande på Svenne. Barbara var en 
stadig, blonderad polsk skönhet av obestämbar 
ålder, med den typen av pagefrisyrer som var popu-
lära i slutet på femtiotalet, och bar en två nummer 

för liten svart klänning.
– Det här är min bäste vän ombord, presenterade Kalle, all 

konversation skedde på engelska. Jag och han träffas varje efter-
middag över en genever.

– Jaså, sade Barbara och blängde strängt på Svenne. Förser du 
stackars Kalle med sprit? Det måste du sluta med, för hans hälsas 
skull!

Det var en vändning som inte Svenne hade väntat sig, och 
nickade försiktigt bifall.

– Nu åker vi hem till mig, sade Barbara. Jag har lagat middag, 
ni får säkert dålig mat ombord, se så mager du ser ut, älskade 
Kalle.

Det visade sig att Barbara bodde i en liten tvåa med kokvrå, den 
sjuka modern hölls på sitt rum och var sängliggande. Barbara 
serverade Flaki, soppa gjord på komage och därefter underligt 
fyllda pierogi. Svenne fick en bisonvodka att smälta komagen 
med, men åt Kalle serverades bara kwasne mieko, surmjölk, 
vilket sades vara bra för honom. Kalle Skakis sneglade på Sven-
nes vodka, men drack sin sura mjölk utan knot, varför Svenne 
började misstänka att det rörde sig om äkta kärlek, i alla fall 
från Kalles sida.

Efter måltiden, när Svenne kämpade med strimlor av komage 
som hade fastnat mellan tänderna, förklarade Barbara högtidligt 
att hon och Carl Ossian skulle förlova sig i morgon, och gifta sig 
dagen efter.  

– Jajamen, sade Kalle förälskat, vi ska ju ligga i Gdynia i en 
vecka, och överstyrman har gett mig ledigt, jag fick permission 
för eget bröllop. 

Svennes maningar om lugn och besinning föll på det nakna 
hälleberget, och när han samma kväll låg i kojen ombord,  
tänkte han att detta aldrig skulle sluta väl.

» Kamratlig 
lojalitet har 

skapat mången 
alkoholist  
till sjöss  

»
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Annons

NOVELL

Vid bröllopsceremonin var Svenne motvilligt vittne, Kalle 
 Skakis hade tjatat på honom att närvara. Bruden bar vitt och 
slöja, oskuldens tecken, Kalle bar sin bruna landgångskostym, 
uppiffad med en röd ros i knapphålet. När han kysste bruden, så 
svimmade Barbaras åldriga moder, som hade fraktats till ceremo-
nin i rullstol. Efter vigselakten dracks Krimsekt, Kalle fick nöja 
sig med järnhaltigt polskt mineralvatten under 
sin nyblivna frus överinseende.

Så gick det tre dagar. På eftermiddagen den 
tredje dagen kom en nerbruten Barbara om-
bord och frågade efter Svenne. Under tårar 
berättade hon att Kalle hade blivit dålig och 
körts akut till sjukhus, och det stod riktigt illa 
till. Han ville träffa Svenne.

Uppe på sjukhuset såg Svenne att båtsman 
Carl Ossian låg på sitt yttersta, han var en 
skugga av sitt redan skugglika jag, han hade 
krympt ihop ytterligare, han var dödsblek och hade fross-
brytningar där han låg i sin säng.

– Svenne, stammade Kalle Skakis, vad snällt att du kom, jag 
känner att det står inte långt på! Du ska gå till gnisten och ta ut 
mitt innestående, och ge det till Barbara. Det är allt jag läm-
nar efter mig, gamla sjömän blir aldrig rika. Jag har levat ett 
värdelöst liv, men nu på slutet har jag känt äkta kärlek, och jag 
kommer att dö nykter, jag har varit spritfri i fem dagar, det har 
jag inte varit sedan konfirmationen, Min älskade Barbara ville 
att jag skulle leva ett nyktert liv och leva länge, vi hade tänkt 
skaffa barn. 

Och båtsman Carl Ossian Bengtsson vände sig om i sängen 
och dog. Barbara grät floder och fick ledas ut ur rummet av en 
sjuksyster. Svenne, en cyniker, funderade på vad det var för slags 
tårar.

Innan han lämnade sjukhuset fick Svenne ett samtal med över-
läkaren.

– Vad dog han av, undrade Svenne.
– Brist på sprit.
– Va?
– Gamla alkoholister ska inte sluta dricka tvärt, då går det illa, 

deras kropp är så van vid alkohol, så fylls det inte på regelbundet 
så uppträder total organsvikt. Det är vad som hände med Mr. 
Bengtsson. God middag, sa överläkaren och gick.

– Ja, sade Svenne vid restaurangbordet på Columbus, det var den 
sorgliga historien om gamle Kalle Skakis. Han dog av spriten, 
men inte på det sätt man kunnat förvänta sig, avhållsamhet är 
inget man kan rekommendera, måttlighet bör vara normen för 
oss. Hans öde blev kärleken, gamla människor blir narrar av 
den, men frid över hans minne, han var en bra sjöman och god 

kamrat.
Och Svenne höjde sitt glas till minne av Kalle 

Skakis.
– Det var ingen särskilt trevlig historia, sade 

jag.
– Nej, det är sant. Men jag har bara hört en 

enda trevlig historia i hela mitt långa liv, sade 
Svenne, och den handlade om en som gick och 
hängde sig. Låt oss lämna stället!

Vi gick ut från restaurangen, över Andra 
Långgatan hade det börjat skymma på, ned 
mot Järntorget glimmade ett band av neon-

skyltar i dova röda och blå färger som lockade med intima 
tjänster av skiftande karaktär. 

*****

Mot slutet av sitt liv hörde Svenne Whisky Håkan Hellström i 
radio för första gången. 

Han häpnade. 
– Jag kan inte för mitt liv begripa, varför människor som inte 

kan sjunga nödvändigtvis måste göra det, sade han. De borde ta 
lärdom av de icke simkunniga, som inte gärna hoppar i där det 
är djupt vatten. 

Svenne beundrade kunniga människor som visste vad de 
sysslade med, han hade en hantverkarsjäl. Det var därför han var 
så oväntat mild i omdömet om den olyckliga båsen Kalle Skakis, 
som en gång kunde sitt yrke och bar beteckningen sjöman med 
stolthet.

Det är tur att Svenne slapp uppleva sociala media, där varje 
byfåne gör sig bred med sin okunskap och sina stolliga åsikter, och 
där man inte bryr sig om att man ertappas med att tänka som ett 
tröskverk och inte besväras av att man inte behärskar ämnet.

Som Svenne sade: 
– Det gäller att göra sorti i rätt tid, det är det enda som till slut 

räknas i livet. l

» Kalle bar sin 
bruna landgångs-
kostym, uppiffad 
med en röd ros i 

knapphålet
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PETRA SVIBERG

Dags att ruska om näringslivet
Någon mer än jag som behöver sätta sig ner en 

stund då månadens räkningar ska regleras? Lik-
som andas lite och tänka om. Dra upp en snålare 

plan, inte bara för elförbrukning och julklappar, utan 
också vanligt liv. Om det går jämnt ut en 
månad är det en seger, stoppa undan är 
sällsynt bonus. Nu mot jul är det att liksom 
finna sig i att det får barka en stund och 
ångesten över hur vanlig vardag ska fungera 
i januari får liksom bli då. Vi ska ju leva också. 

Att Svenskt Näringsliv skriker över det futtiga lönemär-
ke som LO-förbunden gått ut med är inte förvånande, 
samma gamla visa som varje avtalsrörelse. Den här 

gången är ändå unik från vårt perspektiv, 
det är första gången på många år som 
inflationen leder till att vi även om vi 
når märket får reallönesänkningar 
på grund av inflation. I praktiken 
betyder ju det att den ekonomiska 
stress som väl oftast i någon mån 

präglar månaderna kring jul nu 
kommer att sträcka sig över hela 
avtalsperioden för oss medlem-
mar. Oavsett om vi skulle nå 
märket.

Vi ska alltid gå in tuffa i en avtalsrörelse, med medlem-
marnas villkor och arbetsliv som vårt allra viktigaste 
märke. Den här gången kommer det att krävas ännu 
mer stålpanna och ryggrad. För är det något vi alldeles 

säkert vet är det att den här inflationen inte 
har drivits på av våra villkor och krav. Det är 
en hård kapitalistisk världsordning som vilar 
helt och hållet på en globaliserad försörj-
ningskedja som bär skulden. Ett system som 

redan under covidpandemin visade sig vara för sårbart 
för verkligheten (för att nu inte tala om de verkligt 
vidriga förhållanden som människorna i den yttersta 
änden av denna kedja lever under).

Så här är en julhälsning till alla LO:s avtalsdelegationer 
där ute från oss arbetare:

Kom ihåg att det är näringslivet som bäddat den 
säng av stigande kostnader de nu ligger i. Genom att 
hela tiden agera kortsiktigt, ur människoperspektiv, ur 
klimatperspektiv och faktiskt även ur ett helt vanligt 
sunt förnuftsperspektiv. Så här har de jobbat på i full 
förtröstan om att det ändå är någon annan som tar 
smällen om det går åt pipan. Ta nu och ruska om dem 
så att de får klart för sig att det är dags att de betalar 
sin egen nota.

» Vi ska ju 
leva också
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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
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 Ansarfwe, 
070 564 06 04,  
katrina.ansarfwe@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

Kontaktombud Martin Hulterström

blackwellpoint@hotmail.se

ForSea

Sektionsordförande Sebastian Rydell, 
0705 186214,  
sebastian.rydell@forseaferries.com

Vice sektionsordförande Jessica Dahl

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 Alexander Boog,
076 225 49 47, 
alex_88_@hotmail.com
kontaktombud.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 

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



Returadress: Sjömannen, Seko sjöfolk,  
Fjärde Långgatan 48, 413 27 Göteborg

POSTTIDNING B

SJÖFOLK

Information från valberedningen
– Nominera till styrelsen

Nominera till Seko sjöfolks styrelse

Valberedning tar tacksamt emot förslag till nomineringar till följande poster  
i Seko sjöfolks styrelse (mandattid inom parentes): 

Senast  15 januari2023

Vi vill uppmärksamma Seko sjöfolks verksamhetsplan som antogs 2018 
av  representantskapet. Där är vår målsättning att verka för en mer 
jämställd  representation. En mer jämställd fördelning mellan könen på 
 beslutsfattande  positioner återspeglar bättre Seko sjöfolks medlemskår.

Kontakta gärna valberedningen om du har frågor!

Vice ordförande (2 år)
Kassör (2 år)
5 ordinarie ledamöter (2 år)
1 styrelseersättare (1 år) 

1 ordinarie revisor (2 år)
2 revisorsersättare (1 år)
1 valberedare (2 år)
2 valberedningsersättare (1 år)

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 15 januari och  
innehålla namn och personnummer på både den nominerade och den som  
nominerar, samt (om möjligt) ett accepterande av den nominerade.  
Blankett finns att ladda ner på sjofolk.se

Nomineringar skickas till: Valberedningen, Seko sjöfolk, Fjärde Långgatan 48,  
413 27 Göteborg eller valberedningsjofolk@seko.se


