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Moa Djärv tog steget
Det finns många vägar in i sjöfartsyrkena. 
Moa Djärv hade inte en tanke på att jobba 
till sjöss när hon växte upp – nu är hon 
däcksman hos Styrsöbolaget. 

Riksdagspolitiker med makt över sjöfarten
Linda Westerlund Snecker (V) och Johanna Rantsi (M) är båda nya ledamöter i riksda-
gens trafikutskott. Sjömannen tog ett snack med dem om hur de ser på svensk sjöfart 
och vilka frågor de vill prioritera.
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Kul på årlig konferens
De nya LAS-reglerna var i 
fokus vid årets sjöfolkskon-
ferens, som den här gången 
hölls ombord på Silja Symp-
hony.

Sjöfartens dag populär
När Sjöfartens dag anordnades 
i Visby hamn i mitten på janua-
ri efter två års uppehåll lockade 
arrangemanget rekordstor 
publik. 

8
God avkastning på solel
Seko sjöfolk investerade för 
några år sedan i en solcellspark. 
Med nuvarande höga elpriser 
har investeringen gett betydligt 
mer, och snabbare, än väntat.

Flexibelt på Finnlines
Fartyg har flyttats runt inom 
Finnlines, och personalen är 
van vid snabba ryck. Vi gick 
ombord på Finnfellow och 
mötte tillit och framtidstro.
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Solidaritet gynnar oss alla

LEDARE

» För varje dollar vi  
kan höja sjöfolkets  
löner sneglar svenska 
rederier lite mindre  
på andra flaggor.

Avtalsrörelsen närmar sig med stormsteg och vi har nu utsett vår förhandlingsdelegation, 
som är beslutad av Sekos förbundsstyrelse. Förhandlingsdagar är planerade i både mars 
och april, med både kansliöverläggningar och ett antal regelrätta förhandlingsdagar. Vi 

brukar vara tre, fyra personer från Seko som träffar en liknande grupp i storlek från arbetsgi-
varsidan i de så kallade kansliöverläggningarna. Här förbereder vi varandra på vilka krav och 
förändringar som kommer att föreslås från respektive part. 

Samtidigt har vi startat upp förhandlingar inom den internationella sjöfarten. Jag sitter i skri-
vande stund i London och deltar i förhandlingar som en av cirka 35 personer från alla värl-

dens hörn. Ja, hörn på ett klot får man ju leta länge efter … Vi har ett system inom ITF, 
Internationella Transportarbetarefederationen, sedan början av 2000-talet som heter 

IBF, International Bargaining Forum, som består av ITF och ett antal redareförening-
ar från Europa och företrädesvis Asien. 

Seko var med vid starten av IBF och 
var då mycket aktiva i att skapa detta 

forum, som faktiskt liknar den svens-
ka modellen och vårt sätt att föra 
förhandlingar. Avtalet vi nu arbetar 
med ska förhandlas lokalt i de län-
der som har rederier med IBF-avtal. 
Det täcker idag cirka 10 000 fartyg 

och drygt 170 000 sjömän.

Seko har tecknat IBF-avtal med tre 
svenska rederier/bemanningsbolag som är medlemmar på arbetsgivarsidan i 

IMEC, The International Maritime Employers’ Council. Vi har knappt 50 avtal-
syrkanden på bordet, en majoritet av dessa kommer från oss i ITF. Seko sjöfolk 

har skrivit tre av de avtalsmotioner som nu är uppe i förhandlingarna. Vi kommer 
att fortsätta under våren och planen är att vi ska vara klara i början av juni.

Att vi är engagerade i det här och över lag i det internationella arbetet har flera 
orsaker; dels solidariteten med allt sjöfolk och ett hopp om att de ska få bättre 

löner och villkor, dels för att säkra och medverka till att deras löner skall bli bättre. 
För varje dollar vi kan höja sjöfolkets löner, sneglar svenska rederier lite mindre på 
andra flaggor. Så vi kan säga att vi hjälper oss alla genom detta viktiga solidariska 
arbete.

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, och det är enkla billiga förslag för 
att få till en bättre och konkurrenskraftigare 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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NYHETER

De nya LAS-reglerna, kommande 
avtalsrörelse och hur man ska få 
fler att engagera sig fackligt. Det 
var huvudpunkterna på 2022 års 
sjöfolkskonferens, som den här gången 
hölls ombord på Silja Symphony.

Sjöfolkskonferensen 2022 lade stort fo-
kus på de nya LAS-reglerna som började 
gälla tidigare under hösten. Joakim Hell-
mouth, ombudsman i Seko och ansvarig 
för sjöavtalen, hade en dragning där han 
gick igenom vad förändringarna innebär.

En hel del frågor kom upp kring de 
nya reglerna, och även önskemål om en 
”LAS-hund”, alltså en checklista med de 
viktigaste ändringarna så att informatio-
nen finns lättillgänglig när medlemmar 
kommer med frågor.

I vanlig ordning är det sektionsordfö-
rande, vice sektionsordförande och kon-
taktombud från Seko sjöfolks medlemsre-
derier som samlats till konferens. Tanken 
är att man under tre dagar ges tillfälle att 
utbyta erfarenheter och diskutera ihop 
sig kring gemensamma utmaningar i det 
fackliga arbetet. 

Konferensen hölls den här gången 
ombord på Silja Symphony, med ett stopp 
i Helsingfors där konferensdeltagarna 
under en paus i programmet bjöds på en 
intensiv och underhållande guidad tur 
genom staden med historiska anekdoter 
från Gustav Vasas tid och fram till idag. 

Ytterligare punkter under konferensen 
var förberedelse inför avtalsrörelsen, samt 
en diskussion kring hur man skapar ett 

större intresse för fackligt arbete bland 
nya medlemmar.

Ett förslag som flera deltagare påpe-
kade var vikten av att visa sig mer på 
fartygen. 

Att som förtroendevald ta sig tid att 
gå runt och snacka med medlemmarna, 
och även anordna informationsmöten. 
Fler ombordbesök från Seko sjöfolks 

Forskaren Céline Heuzé har fått 
pengar av Rymdstyrelsen för att 
övervaka stora hål i havsisen i 
Arktis, så kallade polynior. Syftet är 
bland annat att kunna vägleda den 
kommersiella sjöfarten i nya farleder 
i Arktis.

– Idag är kommersiell sjöfart 
i detta område endast möjlig på 
ryskt territorialvatten och det krävs 
eskort av ryska isbrytare. Den ryska 
invasionen av Ukraina och den glo-
bala geopolitiken 2022 visar att det 
finns behov av alternativa nordliga 
rutter, säger Céline Heuzé, som ser 
polynior som en möjlig lösning på 
problemet.

Polynior är stora områden där 
havsisen öppnar sig eller tunnas ut 
och förblir öppen på vintern. De 
stora isvakarna bildas av vindar och 
havsströmmar, eller av varmt vatten 
som stiger till ytan.

Nya LAS i fokus på  årliga konferensen

Peter Skoglund, Jessica Dahl och Andreas Westmark          diskuterar nya LAS under årets sjöfolkskonferens.

Forskning för nya 
farleder i Arktis

Mats Ekeklint är 
ny chef för LO:s 
avtals- och arbets-
miljöenhet sedan 
december. Han var 
tidigare avtalsse-
kreterare hos Seko, 
och är i grunden 
sjöfolkare. Han 
började sin karriär 
som matros, och gjorde en av sina 
första längre turer till sjöss genom 
Panamakanalen 1981.

Mats Ekeklint kommer att före-
slås hålla i ordförandeklubban vid 
Seko sjöfolks årsmöte senare i vår.

Sjöfolkare ny chef 
för LO:s avtalsenhet

En avsliten förlängningskabel som 
lämnats strömförande var orsaken till 
branden ombord på Almirante Storni. 
Det har Haverikommissionen kommit 
fram till i sin slutrapport. Hanteringen 
av fartygsbranden var en av de mest 
omfattande i Sverige i modern tid.

Fartyget Almirante Storni var lastat med 
trävirke och på väg från Orrskär utanför 
Ljusne till Alexandria, Egypten den 4 de-
cember 2021. När fartyget skulle bunkra 
vid Vinga utanför Göteborg upptäcktes 
att lågor slog ut från lasten. En omfattan-
de sjö- och miljöräddningsinsats inleddes, 

men branden kunde inte släckas ute till 
havs eftersom däckslasten behövde lossas 
för att komma åt brandhärdarna. 

Släckinsatsen tog mer än en vecka, 
vilket berodde på att det tog tid att lösa 
frågan om vilken hamn som skulle ta 
emot fartyget. Förutom att det var oklart 
hur man skulle gå tillväga, fanns fråge-
tecken kring de rättsliga förhållandena 
och hur riskerna skulle hanteras. Först 
den 11 december kunde fartyget anlöpa 
Göteborgs hamn, och den 14 december 
avslutades släckningsarbetet.

En brandplatsundersökning genom-
fördes under lossningen i Skandiaham-

Avsliten kabel brandorsak     på Almirante Storni

Furetank gör om sitt tidigare kontor 
på Donsö till ett maritimt utbild-
ningscenter. Det ska bli ett modernt 
fartygssimulatorkomplex med 
realistiska inlärningsmiljöer för till 
exempel navigering, eco-driving, 
dockning och lasthantering. Fysiska 
simuleringsmiljöer kombineras med 
virtuella. Komplexet rymmer 14 
elever åt gången. Sommaren 2023 
ska centret öppna för såväl rederi–
klustret på ön som externa parter.

Simulatorcenter 
öppnas på Donsö



ombudsmän var ett annat önskemål som 
kom upp.

Men för många var nya LAS den stora 
frågan under de tre konferensdagarna.

– Det jag har tagit med mig från konfe-
rensen är allt det nya med LAS, säger Iris 
Svanbäck som sitter i Seko sjöfolks val-
beredning. Det är väldigt mycket detaljer 
där som det är viktigt att vi sätter oss in i. 
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Nya LAS i fokus på  årliga konferensen

Peter Skoglund, Jessica Dahl och Andreas Westmark          diskuterar nya LAS under årets sjöfolkskonferens.

Hansa Destinations kommer 
inte att fortsätta trafikera 
Nynäshamn-Rostock under 2023. 
Anledningen till beslutet är de höga 
bränslekostnaderna.

Hansa Destinations, som tillhör 
Gotlandsbolaget, har trafikerat 
rutten Nynäshamn-Rostock med 
fartyget M/S Drotten i nästan ett 
och ett halvt år. Målet har varit att 
ge fraktkunder, men även passagera-
re, en alternativ väg för transporter 
mellan kontinenten och Stockholms-
området.

Men i december beslutade bolaget 
att ställa in avgångarna under 2023.

– Vi har under en tid utvärderat 
lönsamheten och framtidsutsikterna. 
Med nuvarande bränslepriser och 
de utmaningar vi haft att attrahera 
lastvolym, så är trafiken inte lönsam 
och utsikterna för 2023 går inte 
ihop ekonomiskt. De låga lastvo-
lymerna har också betytt att de 
miljövinster som var vårt mål med 
rutten inte har kunnat uppnås, säger 
Håkan Johansson, vd för Gotlands-
bolaget i ett pressmeddelande.

Trafiken kommer att ligga nere under 
2023, men en ny utvärdering kom-
mer att göras inför 2024. 

– Vi tror fortfarande på en linje 
mellan Nynäshamn-Visby-Rostock 
som flyttar transport av gods från 
väg till hav. Med mer normala 
bränslepriser och ett större intresse 
från marknaden, så kommer vi att 
överväga att återöppna linjen 2024, 
säger han.

Trafiken stängdes efter att Eliana 
Marino anlänt till Rostock den 18 
december i fjol, och M/S Drot-
ten anlänt till Nynäshamn den 4 
januari. n          

Hansa 
pausar 
trafik till 
Rostock

Foto: Ylva Bowes

Och viktigt att våra medlemmar sätter sig 
in i, att de vet vad som gäller.

Katrina Ansarfwe, sektionsordförande 
för Destination Gotland, påpekade att 
det nu blir än viktigare att informera 
medlemmar om vikten av att vara med i 
a-kassan.

– En hel del av de här nya reglerna kan 
falla väldigt olika ut beroende på om du 
är med i a-kassan eller inte, säger hon. Vi 
vet ännu inte hur det här kommer att bli, 
men att så snart som möjligt gå ut med 
information till medlemmarna om vad 
det kan få för konsekvenser om man är 
med i a-kassan eller inte känns som en 
oerhört viktig sak.

Under 2023 ska en rapport tas fram som 
ska lägga grunden för den strategi Seko 
sjöfolk ska arbeta efter framöver. Under 
sjöfolkskonferensen fanns också ett pass 
då deltagarna diskuterade just strategi.

– Det handlar om vad vi behöver göra 
för att kunna fungera bra framåt, säger 
Mikael Lindmark. Hur fungerar vi som 
bransch, hur attraherar vi nya medlem-
mar, hur får vi fler att engagera sig och 
utbilda sig fackligt?

Några utmaningar inför 2023 tycker 
han är särskilt viktiga att hålla ögonen på 
och jobba med.

– Att få folk att utbilda sig fackligt och 
att behålla svenskflaggade fartyg. Och att 
vi fortsätter att jobba för en mer jäm-
ställd representation.

Ylva Bowes

nen. Då hittades en förlängningskabel 
som sannolikt var resterna av en kabel 
som använts till belysning vid lastning-
en i Orrskär. När fartyget avgick slets 
förlängningskabeln av och lämnades 
strömförande. Efter att flera andra 
brandorsaker kunde uteslutas, bedömdes 
som sannolikt att en ljusbåge i förläng-
ningskabeln antänt virkeslasten. Det sätt 
som virkespaketen var lastade på gjorde 
också att branden snabbt kunde spridas i 
virkeslasten.

Hanteringen av fartygsbranden var 
en av de mest omfattande i modern tid 
i Sverige. Det ger möjlighet till unika 

lärdomar, skriver Haverikommissionen i 
sin slutrapport. Kommissionen menar att 
det är väsentligt att hanteringen utvärde-
ras gemensamt av flera berörda aktörer 
för att ta tillvara dessa lärdomar. Vidare 
att det finns skäl att stärka hanteringen 
av fartyg i behov av assistans. Exakt vilka 
åtgärder som behöver vidtas behöver 
dock utredas. Inga människor skadades 
och det uppstod inga utsläpp av farliga 
ämnen under hanteringen av branden. 

Haverikommissionen avslutar rappor-
ten med att ge säkerhetsrekommendatio-
ner till berörda myndigheter. n          

Avsliten kabel brandorsak     på Almirante Storni
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2019 tog Seko sjöfolk beslut om att 
investera i en solcellspark. Det senaste 
årets höga elpriser har gjort att 
investeringen visat sig bli betydligt mer 
lönsam för medlemmarna än vad man från 
början räknat med. 

Solcellsparken togs i bruk och började 
producera el som distribueras ut på det 
allmänna nätet i oktober 2020. Par-
ken beställdes av ETC El, och ligger i 
anslutning till deras solcellsanläggning i 
Katrineholm. Det är också de som sköter 
driften av parken.

– Det tog längre tid att bygga än vi 
hade hoppats på, säger Johan Ehrenberg, 
vd för ETC El. Vi hade hoppats kunna 
vara i gång när solcellerna ger som mest 
på vår och sommar, men vi fick börja 
producera på hösten och det är ju inte 
alls lika roligt när det är mörkt och dant. 

En anledning till fördröjningen var förstås 
pandemin som kom emellan. Men sedan 
hösten 2020 har Seko sjöfolks egen 
solcellspark, bestående av 2 500 stycken 
solpaneler och med möjlig-
het att producera en miljon 
kilowattimmar per år, varit i 
drift. Och den senaste tidens 
höga elpriser har gjort att 
intäkterna blivit betydligt 
högre än vad man räknade 
med initialt.

Johan Ehrenberg tar fram 
statistik för 2022. 

– Seko sjöfolks sol-
cellspark producerade 830 
000 kilowattimmar under 
2022, och det gav 1 300 000 
kronor i intäkter, meddelar 
han.

Elen som produceras distribueras ut 
på det allmänna nätet. Enligt Johan 
Ehrenberg låg priset man fick betalt per 
kilowattimme på runt 50 öre under 2021, 
medan det under 2022 låg på runt en 
krona.

– Det är alltså en märkbar skillnad vi 
talar om, säger han.

Att Seko Sjöfolk valde att investera i en 
egen solcellspark har flera orsaker.

– Det kan väl summeras som ett ”kin-
derägg”, tre bra saker i en. Dels var och 
är det en långsiktig och bra investering, 

dels tar vi ansvar med en 
miljösatsning och klimat-
kompenserar våra resor i 
sjöfolk. Och allt detta i ett 
mycket gott samarbete med 
ETC El, vilket fler borde 
göra, säger Kenny Rein-
hold, ordförande för Seko 
sjöfolk.

Kostnaden för investe-
ringen som gjordes 2019 
var 6,8 miljoner kronor. 
Utifrån det då förväntade 
elpriset beräknades de 
totala intäkterna för såld 

el under de år som solcellerna ger effekt 
hamna på 15,7 miljoner kronor.

– Men snittnivån på elpriset är så hög 
nu att det kommer att bli betydligt mer 
än de där 15,7 miljonerna, säger Johan 
Ehrenberg.

Den oväntat goda avkastningen kommen-
terar Kenny Reinhold så här:

– Vi valde att lägga oss på en realis-
tisk nivå när vi gjorde de ekonomiska 
beräkningarna, och på sätt och vis är det 
ju trevligt med höga energipriser vilket 
gör investeringen bra mycket bättre. Men 
det är samtidigt tråkigt för hushållens 
ansträngda ekonomi.

 Utöver att investeringen ger god 
avkastning i pengar pekar Johan Ehren-
berg på att Seko sjöfolks medlemmar kan 
berömma sig av att de gör en väldigt bra 
klimatåtgärd.

– Det finns beräkningar som säger att 1 
000 kilowattimmar producerad med sole-
nergi i stället för fossila bränslen minskar 
koldioxidutsläppen i Europa med 0,7 ton 
på ett år, säger han. Seko sjöfolks solcel-
ler producerade 830 000 kilowattimmar 
i fjol, det skulle innebära en minskning 
av koldioxidutsläppen med 581 ton – det 
är rejält!

Seko sjöfolk var 2019 den första fackliga 
branschorganisation som via sitt dotter-
bolag Sjöfolkets Fastighets AB investe-
rade i en egen solcellspark, och Johan 
Ehrenberg hade då förhoppningar om att 
fler organisationer skulle följa efter.

– Men det kom något som hette pande-
mi emellan, så vi fick lägga ner projektet 
att försöka få fler att göra likadant, säger 
han. 

ETC El är en förhållandevis liten aktör 
i solenergivärlden, men under 2022 
dubblade man antalet solceller.

– Vi ska försöka få upp motsvarande 
20 Seko-parker i år, säger Johan Ehren-
berg.

För många är namnet ETC mest 
förknippat med tidningsutgivning, och 
läsarna av tidningen ges möjlighet att 
köpa in sig i solcellerna. 

– Det är också en del mindre förening-
ar i landet som sitter på en liten kassa 
och vill göra en miljöinsats som väljer 
att investera i våra solceller, säger Johan 
Ehrenberg. 

Han menar att det, utöver miljönyttan, 
är en löjligt säker investering.

– Det är väldigt lite som kan hända 
med en solcell. Den sitter där den sitter. 
Och alla vet ju att behovet av el finns. 
Man vet att man är med och levererar 
något som mänskligheten behöver, och 
man gör det på ett sätt som inte skadar 
miljön.

Text: Ylva Bowes

» Seko sjöfolks 
solceller 
producerade 
830 000 
kilowattimmar 
under 2022

Seko sjöfolks solcellspark består av 2 500 
stycken solpaneler med möjlighet att 
producera en miljon kilowattimmar per år.

Solceller god investering
Seko sjöfolks köp 
av solcellspark 
mer lönsam 
än väntat

Foto: Elin Stark/ ETC El



Gedigen kunskap i arbetsrätt, hur 
man hanterar det svåra samtalet samt 
finslipning av argumentationsteknik 
inför förhandlingar. Det är några av 
ingredienserna i den kompetenshöjande 
utbildning som Seko sjöfolks 
förtroendevalda genomgått det senaste 
året.

Att sitta som förtroendevald kräver goda 
kunskaper inom en rad skilda områden. I 
takt med att lagar och förordningar blivit 
alltmer komplexa har samtidigt förtroen-
devalda ute i sektionerna fått ta ett större 
ansvar i fler frågor. 

– Då är det viktigt att alla känner at de 
har verktygen och kompetensen att han-
tera det, säger Mikael Lindmark, kassör i 
Seko sjöfolks styrelse.

Utbildningen startade hösten 2021 och 
har varit uppdelad i fem steg hittills, 
med ett sjätte längre fram i år. De första 
utbildningstillfällena drillades deltagarna 
i arbetsrätt och MBL. Därefter diskutera-
des rollen som förtroendevald, hur man 
kan arbeta för att skapa struktur i sin ar-
betsvardag. De två sista pusselbitarna har 
handlat om hur man tar sig an det svåra 
samtalet, samt hur man med kunskap i 
retorik och argumentationsteknik på ett 
bättre sätt kan föra fram och försvara sin 
åsikt. 

Utbildningen har vänt sig till samtliga 
i styrelsen för Seko sjöfolk, alla ombuds-
män samt ordförande och vice ordföran-
de i alla sektioner.

Kurstillfället som handlade om att ta 
det svåra samtalet har gjort ett starkt 
intryck på många deltagare.

– Den kursen hade man behövt gå inn-
an pandemin, säger Jonas Källström, vice 
sektionsordförande på Silja Line. Vi träf-
far ju på det här på olika sätt i vår vardag 
som förtroendevalda. 
Det kan handla om 
frågor från medlemmar 
som sträcker sig in på 
det privata området, 
det kan också handla 
om att någon inte mår 
bra på jobbet. Då gäl-
ler det att man klarar 
av att hantera det.

Jonas Källström 
tycker också att retorikkursen varit 
givande.

– Det har varit nyttigt att lära sig tänka 
på kroppsspråket, säger han. Och i en 
förhandling har man definitivt nytta av 
argumentationsteknik, att man inleder 
starkt och har förberett sig väl så att man 
klarar av tuffa frågor eller kritik.

Fabian Westerlund och Andreas West-
mark, ordförande respektive vice ordfö-
rande i Rederi Eckerö, tycker båda att 
utbildningen varit givande.

– Man kan inte få för mycket kunskap, 
säger Fabian Westerlund. Det är ju egent-
ligen en självklarhet att vi som förtroen-
devalda vidareutbildar oss så att vi kan 
sköta vårt uppdrag på bästa sätt för våra 
medlemmar.

De uppskattar också den sociala biten, 
att kunna utbyta erfarenheter med andra 
förtroendevalda.

– Det är roligt att sitta och resonera 
och se att det kan finnas olika sätt att 
lösa saker, säger Andreas Westmark. Jag 
uppskattar mycket att utbyta riktiga 

erfarenheter, att dra 
lärdom av varandra på 
det sättet. 

Hela utbildningen kom till 
för att underlätta arbetet 
som förtroendevald.

– Vi vet att de allra 
flesta ibland måste ta 
ett svårt samtal med en 
medlem. Det är aldrig en-

kelt, men det kan bli lite enklare med om 
man har fått med sig verktyg att hantera 
det, säger Mikael Lindmark. 

Samma sak gäller kunskap i retorik och 
argumentationsteknik.

– Vill man få till en förändring gente-
mot sin arbetsgivare eller sin styrelse, så 
blir det arbetet enklare om man fått lära 
sig hur man på bästa sätt för fram sitt 
budskap, säger han. Även att bli med-
veten om härskartekniker, och kunna 
hantera om man blir utsatt för det. 

Från början var det tänkt att utbild-
ningen skulle bestå av sex kurstillfällen, 
men nu tittar styrelsen på möjligheten 
att fortsätta med ytterligare ett par steg 
under 2023 och 2024. 

Text: Ylva Bowes
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Ökad kompetens hos förtroendevalda

Kursledaren Nina Buchaus övar presentationsteknik med Sara Rapp, vice 
sektionsordförande på Forsea.

» I en förhandling 
har man god nytta 
av argumentations-
teknik

JONAS KÄLLSTRÖM

Alexandra Millqvist, Stena Line, testar 
kroppsspråk och argumentation.
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NYHETER

Intresset var stort när Sjöfartens dag 
arrangerades igen i januari efter två 
års uppehåll på grund av pandemin. 
Publikrekord med över 860 besökare – 
och nöjda utställare som såg framtiden an 
med tillförsikt.

Så fort entrén öppnade strömmade folk 
ombord på M/S Gotland som låg vid kaj 
i Visby hamn. Såväl besökare som utstäl-
lare var taggade efter att mässan legat 
på is under två pandemiår. När dagen 
summerades visade det sig att året bjudit 
på publikrekord – över 860 besökare. 
Senast mässan hölls var 2020, då var 
besöksantalet 400.

– Vi hade hoppats på 500 besökare, det 
var vårt mål, säger Corina Samuelsson 
som jobbar på personalavdelningen på 
Destination Gotland och är projektans-
varig för Sjöfartens dag. Så vi är otroligt 
glada att det kommit så många fler än vi 
vågat hoppas på. Allt har gått långt över 
förväntan!

Mässan riktar sig till alla som är nyfikna 
på hur det är att börja arbeta eller utbilda 
sig inom sjöfart, eller helt enkelt bara är 
nyfiken på hur det ser ut bakom kulisser-
na ombord. Framför allt är det en yrkes- 
och studiemässa, med syfte att locka fler 
att söka sig till arbete inom sjöfarten. 

Rekordmånga aktörer var på plats; 
kustbevakningen, Gotlandsbolaget, BOSS 
brand- och sjösäkerhet, Linnéuniversi-
tetet, Sjövärnskåren, Wisbygymnasiet/
Sjöfartsutbildningen för att nämna några. 
Allt som allt 19 aktörer, alla med bäring 
på den marina näringen.

En populär punkt på 
programmet var när 
Christer Bruzelius från 
Gotland Tech Develop-
ment höll en dragning 
om fartygskonceptet 
Gotland Horizon. Pla-
nen är att 2030 ska två helt klimatneutra-
la fartyg trafikera Gotland – ropax-far-
tyget Gotland Horizon och katamaranen 
Gotland Hydrocat.

– Fartygen är designade för att kunna 
drivas av fossilfri vätgas, och deras 
primära utsläpp är vattenånga, berättade 
Christer Bruzelius. De kommer att vara 
världens första storskaliga vätgasdrivna 
ropax-fartyg och katamaran – ett oerhört 
spännande projekt. 

Många var nyfikna på kustbevakningens 
fartyg Triton, som låg vid kaj intill M/S 

Gotland. Där gavs guidade turer både i 
maskinrum och på brygga. Liksom inom 
övriga sjöfarten är kustbevakningen i 
behov av att rekrytera folk. Man siktar 
på att bli 150 fler medarbetare inom 
några år.

– Vi behöver rekrytera folk till alla våra 
enheter, kanske framför allt till de stora 
enheterna som här på Triton, säger befäl-

havare Anders Stensland. 
Kustbevakningen har ny-

ligen ändrat antagningskra-
ven till sin ettåriga grundut-
bildning. Nu behöver man 
inte längre ha Fartygsbefäl 
klass 7 och Maskinbefäl 
klass 7 för att kunna söka. 

Det räcker med att ett antal grundläggan-
de krav är uppfyllda, så erbjuds den som 
antas till utbildningen att få den behörig-
heten under utbildningstiden.

– Det handlar om att vi vill bredda 
antagningsbasen, säger Anders Stensland. 
Det är bra om det finns fler vägar att gå 
för att börja jobba hos oss.

Bo Nordahl är programansvarig för sjö-
fartsprogrammet på Wisbygymnasiet som 
tidigare haft problem att fylla alla platser. 
Men senaste antagningen fanns 32 sökan-

Stort intresse för  sjöfartens dag

» Vi vill bredda 
antagningsbasen

ANDERS STENSLAND, 

KUSTBEVAKNINGEN

T v: Mats Thor, kapten på M/S Gotland, 
guidade besökare runt på bryggan.  

Det estniska sjöfolksfacket utlyste i 
mitten av januari en varningsstrejk 
i protest mot arbetsgivaren AS 
Tallink Grupp på grund av strandade 
löneförhandlingar. 

– Vi stöttar givetvis vår 
systerorganisation i deras kamp, 
säger Kenny Reinhold, ordförande för 
Seko sjöfolk.

Det estniska sjöfolksfacket, ESIU 
(Estonian Seamen’s Independent 
Union), hade planerat en varnings-
strejk den 16 januari. Detta sedan 
löneförhandlingar med arbetsgivaren 
AS Tallink Grupp, som pågått sedan 
september i fjol, strandat.

Enligt ESIU låg lönerna i Tallinks 
flotta redan innan covid-krisen 
mellan 10 och 15 procent lägre än 
hos andra estniska arbetsgivare som 
verkar inom frakt- och passagerar-
transporter till sjöss, och man tyckte 
sig inte se någon vilja från arbetsgi-
varsidan att gå facket till mötes.

En varningsstrejk organiserades 
därför på tre passagerarfartyg för att 
sätta press på fortsatta förhandling-
ar kring lönerna.

 Organiseringen av strejken fick 
oväntade konsekvenser. Enligt 
ESIU skickade AS Tallink Group ett 
”missledande, oetiskt, förvirrande 
och skrämmande brev” internt till 
sin personal. I brevet hävdades att 
strejken, som annonserats av ESIU, 
var olaglig. 

Ordföranden för ESIU, Jüri Lem-
ber, hävdar bestämt att strejken var 
laglig och säger:

– Sådant uppförande av ett börs-
noterat bolag är förmodligen bara 
möjligt i Estland, där arrogans och 
okunnighet gällande arbetares vill-
kor frodas. Tallinks beteende saknar 
motstycke.

Från bolagets sida vidhåller man 
att strejken, som genomfördes på 
fartygen Star, MyStar och Baltic 
Queen, var olaglig.

”Tallink har därför tvingats vidta 
rättsliga åtgärder”, meddelar Tallink 
Grupps kommunikationschef Katri 
Link.

Ylva Bowes

Estniska 
facket i 
konflikt med 
Tallink Grupp

Foto: Ylva Bowes
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de till åtta platser. 
– Vi utökade tillfälligt till tio platser, 

men kommer i fortsättningen att ha åtta, 
säger Bo Nordahl. Drömmen vore att ha 
16 platser. Men det förutsätter att rede-

rierna bidrar med praktikplatser, och att 
antalet sökande fortsätter vara högt.

Destination Gotland är i full gång med att 
rekrytera sommarpersonal, och passa-
de på att testa ett nytt grepp på årets 
mässa. En annons där man via en qr-kod 
kommer direkt till ansökningsblanketten 
på nätet.

– Ansökan går sedan direkt in i vårt 
system, berättar Katarina Yng, personal-
chef på Destination Gotland. Det ska gå 
snabbt och enkelt att söka jobb hos oss, 
vi måste finnas på de plattformar där 
ungdomarna finns och det här systemet 
hoppas vi mycket på.

Seko sjöfolk var på plats för att in-
formera om det fackliga arbetet. Sanna 
Kallenberg, ombudsmannatrainee som 
deltog i mässan, var nöjd med dagen. 

– Vi behöver bli fler som vill jobba 
inom sjöfarten, säger hon. Det gäller ju 
att få ut budskapet om vilka olika jobb 
som finns. På en sådan här mässa visas 
hela bredden. Och det är klart att vi ser 
positivt på att ett rederi tar initiativ till 
att hålla i ett sådant här arrangemang, 
det skulle vi gärna se mer av.  

Ylva Bowes

Stena Lines andra E-Flexerfärja 
har sjösatts på Karlskrona-Gdynia 
linjen. Stena Ebba döptes under en 
ceremoni i Karlskrona i början av 
året.

I september i fjol introducerades 
systerfartyget Stena Estelle, och med 
Ebba har Stena Line nu två nya far-
tyg på linjen Karlskrona-Gdynia. 

Stena Ebba döptes traditionsen-
ligt genom att en flaska champagne 
krossades mot skrovet. Fartygets 
gudmor är Blekinges landshövding 
Ulrica Messing. 

Stena Ebba är en av rederiets största 
färjor i Östersjön, hon rymmer 1 
200 passagerare och 200 lastbilar. 
Fartyget har 3 600 längdmeters 
lastyta. Färjan är helt ny och har 
anlänt direkt från varvet. Den sägs 
vara energieffektiv och mer hållbar, 
tack vare en optimerad skrovdesign 
och möjlighet att använda land-
ström i hamnarna vilket minskar 
utsläppen.

– Genom invigningen av Stena 
Ebba inleder vi en ny fas i utveck-
lingen av vår region. Modernisering-
en av vår flotta kommer att möj-
liggöra en kraftig kapacitetsökning 
vilket är viktigt inte bara för oss 
och våra kunder utan även för hela 
regionen och länderna vi kopplar 
samman, säger Marek Kiersnowski, 
regionchef för Baltic Sea South hos 
Stena Line i ett pressmeddelande.

Stena Line har under senare år 
satsat på att modernisera färjelinjen 
Karlskrona-Gdynia. I juni 2022 
flyttades verksamheten till den nya 
färjeterminalen i Gdynia, vilket gör 
plats för 240 meter långa fartyg och 
samtidigt möjliggör utveckling av 
intermodala lösningar genom närhe-
ten till järnvägsräls. Stena Line har 
funnits på linjen Karlskrona-Gdynia 
i mer än 25 år.  n          

Andra 
E-Flexern 
i Polen-
trafiken

Seko sjöfolk var representerade på mässan 
av Sanna Kallenberg, Peter Skoglund och 
Katarina Ansarfwe.

Foto: Ylva Bowes

Överst t h: Anders Stensland, befälhavare på kustbevakningens fartyg Triton. 
Nederst t h: Leon Rausenstierna och Nice Khurunan går sjöfartsprogrammet i Visby. ”Jag har 
siktet inställt på att jobba i maskin till en början”, säger Nice. 
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Flytta runt vardag 
på Finnlines
»



Flytta runt vardag 
på Finnlines
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Den skånska regngrå vintern har bäddat in 
Malmö hamn i ett isigt dis. Öresundsbron 
och Turning torso skymtar bara som vaga 

siluetter från Finnfellows däck. Här håller hon till 
i runt tre timmar per dygn, ungefär lika länge som 
hon ligger i tyska Travemünde. Överfarten tar runt 
nio timmar. Nu är klockan 11:30 och natturens last 
har lossats och passagerarna kört i land. Vinter-
vardagar som denna är paxen inte stor. Precis som 
på de andra rederiernas färjor mellan Sverige och 
Tyskland är den stora majoriteten yrkeschaufförer 
med långtradare. 

I mässen på våning sju ställer Evalotta Cederberg 
fram dagens lunch, lax i chilisås och potatis.

– Många gillar inte lax, konstigt nog, 
säger hon med ett obekymrat leende.

Det syns inte på tallrikarna när maten 
strax börjar lassas upp. Medan några slår 
sig ned i mässen väljer andra de mjuka 
sofforna och stolarna i restaurangen på 
andra sidan dörren. Båtsman Anders 
Andersson och hans kolleger är hungriga 
efter förmiddagens lossning på Finnfel-
lows tre däck. 

– Efter lunch ska vi ner och dammsuga 
trapphus och köra en massa sopor. Och 
måla skotten, säger han.

– Sedan, om två timmar, är det dags 
för ny last och därefter fortsätter det andra arbetet 
igen, säger kollegan och huvudskyddsombudet Robert 
Mundzia.

Han är inne på sitt 27:e år på Finnlines, tidigare 
Nordö-Link. Anders Andersson på sitt 32:a. De trivs 
bra, säger de, men hade förstås önskat att turlistan 
inte var fullt så stressig och att avgången från Tra-
vemünde inte var klockan 2:30 på natten. Besättning-
en går på 14-14-scheman och på däck är arbetstiderna 
10 till 18 och 24 till 03.

Emma Åkerlund är jungman. Trots bristen på matroser 
är Finnlines ett av få rederier som tar emot jungmän 
idag. 

– Jag jobbade tidigare på hotellet på TT-Line, men 
efter en tid kände jag att jag ville ut på däck. Det 
känns mer som sjöfartsliv på riktigt på något sätt. I 
hytterna är det samma sak hela tiden, här är det mer 
brett och varierat. Jag tycker att det är kul, säger hon.

I grunden är de sex i arbetslaget. Plus Emma Åker-
lund, en av sammanlagt tre kvinnor på däck.  

– Ibland är vi fler än så. Sedan Clipper försvann är 
vi lite övertaliga och det gör att de flyttar runt folk en 
del, säger Anders Andersson.

Förra vintern, i november 2021, förstärkte Finnlines 
Travemündelinjen med ytterligare ett fartyg, Finnclip-
per, och ny personal anställdes. Men bara cirka två 

månader senare fick hon abrupt lämna sin 
nya rutt för att bege sig ner till Italien. Ordern 
kom från Finnlines ägare Grimaldi Group. 
Deras fartyg Euroferry Olympia hade brunnit 
och Finnclipper fick ta hennes plats. Perso-
nalen hade 24 timmar på sig att lasta av och 
tömma henne innan hon styrde söderut mot 
Medelhavet. Det inleddes MBL-förhandlingar 
och uppsägningar skickades ut, men i slutän-
dan var det ingen som gick ut i arbetslöshet, 
uppger Finnlines sjöpersonalchef i Malmö, 
Elisabeth Svenning. Några fick jobb på andra 
rederier och några började studera. Resterande 
fick stanna kvar inom rederiet för att stärka 

upp på olika ställen. 
En av dem som flyttas omkring är Benjamin 

Liljekvist. Han är 22 år, troligen yngst av de 35 som 
arbetar på den här vakten, och fast anställd som eko-
nomibiträde. 

– Egentligen ska jag vara i köket, men vi är ju 
övertaliga. Jag vet inte om det beror på att de går och 
väntar på en båt till. Man hör något nytt varannan 
månad, säger han.  

Spekulationerna kring nya fartyg på ingång är 
många. Under året väntas Finnlines två sprillans nya 
ropax-fartyg av Superstar-typ, sättas in på linjen Ka-
pellskär-Långnäs-Nådendal under finskt flagg. Något 

» Efter en 
tid kände 
jag att  
jag ville  
ut på däck

EMMA ÅKERLUND

»

Tre, sedan fyra och kort därefter tre igen. Fartygen har 
kommit och gått, bytts ut och flaggats om på Finnlines 
linje mellan Malmö och Travemünde. Nu ryktas det om 
utökning igen. Vi gick ombord på Finnfellow och mötte 
luttrat sjöfolk – och go stämning.  

TEXT OCH FOTO  Hanna Welin
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»

Jonna Melander, ekonomibiträde 
och skyddsombud, och Emma 
Åkerlund,  jungman, trivs både 
till sjöss och på Finnfellow.

Jonas Hellström ska just avsluta sitt sista 
pass som lättmatros. Om bara någon timme 
kan han titulera sig matros.

”Det gäller att inte vara höjdrädd här uppe”, säger 
kaptenen Jan Isberg och ställer sig på glasrutan i 
bryggans golv, viktig för att styra rätt i hamn.
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officiellt uttalande om vad detta innebär för Finnlines 
i Malmö har inte kommit, men här runt lunchborden 
tror de flesta att det betyder utökning med ytterligare 
en färja till Travemünde, så att de åter igen blir fyra på 
sträckan. Dessutom ryktas det 
om en ny linje till Polen, men 
det är ingen som riktigt vet.

– Det sägs att det i så fall är 
den här, Finnfellow, som ska gå 
till Polen. Vi får se, vi är ju vana 
vid snabba ryck. Själv har jag 
varit runt på de flesta båtarna, 
säger Jonna Melander.

Hon arbetar i receptionen och 
shoppen och är skyddsombud. Det har hon varit sedan 
hon blev fast anställd – för tredje gången. 

– Jag har blivit uppsagd från fast tjänst två gånger. 
Första gången var 2012 på Clipper. Ena vakten skrev 
jag på anställningskontraktet, nästa vakt uppsägnings-
pappren. Vad ska man säga?

Jonna Melander både skrattar och skakar på 
huvudet när hon berättar om turerna. Hur hon efter 
uppsägningstiden vikarierade på de olika färjorna, hur 

hon 2016 åter igen anställdes fast på Finnclipper - tills 
fartyget två år senare flyttades och hon sades upp igen. 
För tre år sedan skrev hon åter på anställningspapper 
för en fast tjänst, tredje gången gillt. Placeringen den 

här gången var Europalink. Förra 
vintern flyttade dock Finnlines 
Europalink till Nådendal-Ka-
pellskär och skickade istället 
Finnfellow till Malmö. Och här 
är hon idag.

– Som sagt, man har blivit van 
vid snabba ryck. Men numera är 
det här verkligen hemmabåten 
för mig. Jag trivs riktigt bra och 

vi har bra stämning. Det beror också mycket på att vi 
har fria händer. Våra chefer litar på oss. 

Kollegan Marcus Cronberg som sköter baren, håller 
med.

– Jag känner också att jag kan gå till cheferna när 
det är något. Man lär ju känna varandra här, säger 
han.

När Finnfellow kom i februari 2022 var hon inte i 

» Här runt lunchborden 
tror de flesta att det 
betyder utökning med 
ytterligare en färja

»
Lasten är lossad och det är dags för lunchpaus för Robert Mundzia, Anders Andersson, Jonas Hellström 
och Emma Åkerlund.
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något vidare skick, säger Jonna Melander. 
– Jag minns när jag för första gången gick in i köket 

för att hälsa på kockarna och möttes av fyra reparatö-
rer, varken ugnen eller diskmaskinen funkade.

Tillsammans har de hjälpts åt att få henne fräsch 
och trevlig. Planlösningen är relativt öppen och det är 
nära till det mesta.

– Det är skönt och blir mer familjärt för oss som 
jobbar. 

Också i köket är man glad över planlösningen. Mat-
leveranserna sker direkt från däck 
sju, rakt in i den långa korridoren 
av kylar, frysar och förråd. 

– Köket är bra här, det är smi-
digt och enkelt att jobba. Jag trivs 
och måste väl ha varit här i 19 
år nu sammanlagt, säger kocken 
Håkan Halling, som är i färd med 
att förbereda dagens fläskkotletter med bearnaise och 
Idahopotatis. 

Utanför byssan går dammsugarna varma. Ett externt 
bolag sköter städningen av de 183 hytterna och de all-
männa utrymmena när de ligger i hamn. Bäddningen 

tar intendenturpersonalen som jobbar i hotellet själva 
hand om. Ljudet av dammsugarna överröstas snart av 
tjutande larm; de årliga testen av brandsläckare och 
sprinklers. I maskin skär CO2-larmet in i oskyddade 
hörselgångar och kåporna sätts kvickt på plats.  

På däck är det dags att lasta igen. De 2450 lastmeterna 
brukar fyllas och det är stressigt, som alltid. För in-
tendenturen är det något lugnare. Annat var det under 
sommarhalvåret. Det fanns alldeles för få personer 

att tillgå och någon övertalighet 
märktes verkligen inte av, konsta-
terar Jonna Melander. Sommar-
vikarierna kunde bara fylla upp 
frånvaron av de fastanställda, 
någon extra bemanning blev det 
aldrig, säger hon.

– Jag hoppas verkligen att det 
blir bättre till sommaren. Vi har ju också en ny perso-
nalchef nu.

Jonna Melander är inne på sitt tredje år som 
skyddsombud. En självklar roll för henne, säger hon, 
eftersom hon är en person som inte ryggar för att lyfta 

» Planlösningen är 
relativt öppen och det 
är nära till det mesta

»

Leveranserna till köket kommer rakt in från däck sju, vilket 
underlättar arbetet, säger kocken Håkan Halling.

Björn Abrahamsson jobbar på Finntrader som reperatör i maskin. 
Han är också skyddsombud och Seko Sjöfolks kontaktombud.



problem som dyker upp. Detsamma gäller huvud-
skyddsombudet Robert Mundzia.

– Folk kommer direkt till mig och de andra skydds-
ombuden när det är något, och vi kan ju vända oss 
till de centrala ombuden. Men vi har inte någon egen 
sektion här. Den vi en gång hade splittrades, säger han.

Nu pågår diskussioner om att bilda en ny klubbsek-
tion. Det bekräftar Björn Abrahamsson, skyddsombud 
på Finntrader, som trafikerar samma linje. Han är 
reparatör i maskin och just utsedd till Seko Sjöfolks 
kontaktombud. 

– Det har varit lite trögt att jobba med de fackliga 
frågorna här. Det har varit rätt lösa boliner och tyvärr 
har vi knappt någon kontakt båtarna emellan, säger 
han. 

En viktig fråga för Björn Abrahamsson är chefs-
utbildningar för befälen och förbättrad kunskap om 
personalfrågor och arbetsmiljö, avtal och regelverk. 
På Finntrader har arbetsmiljön för vissa grupper tidvis 
varit tuff, berättar han.

– Folk har gått på tårna och så ska det inte behöva 
vara, det mår ingen bra av.  

Björn Abrahamsson har jobbat på Finntrader i 15 
år. Han trivs och månar förstås om både fartyget, 
miljön och kollegerna. 

– Nu har vi fått en ny personalchef och det är jag 
glad över. Något måste göras åt kunskapsbristen, och 

så behöver det skapas bättre möjligheter för fackligt 
arbete.

Det har blivit eftermiddag. Björn Abrahamsson 
och Finntrader befinner sig till havs, halvvägs mot 
Travemünde. Nu har det blivit dags för Finnfellow 
att följa efter och, så småningom, lämna plats för 
färja nummer tre på linjen, Finnpartner. Och vem vet, 
kanske får de snart sällskap av ytterligare en – eller 
kanske till och med två – fartyg som kör med svenskt 
flagg mot kontinenten. n
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»

”Jag sparkade iland min karl, som jobbade på Stena, så att 
vi skulle kunna ses mer. Han trivs bra på sitt nya jobb och 
vi har fått mer tid ihop”, säger  Jonna Melander.

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

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

Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
med Sjöfartshotellet och Katarina Sjöfartsklubb

Annons

» Det har varit lite 
trögt att jobba 
med de fackliga 
frågorna här

BJÖRN ABRAHAMSSON



Befälhavare och däckspersonal 
till sommarsäsongen 2023 

Hos oss kan du arbeta till sjöss 
men ha närheten till hemmet. 

Jobba på ett marknadsledande företag inom 
kollektivtrafik på vatten sommaren 2023, v. 23-34. 
Läs mer om Styrsöbolagets lediga tjänster och 
ansök på vår hemsida: styrsobolaget.se/jobb 

Välkommen med din ansökan senast 12 mars, urval 
sker löpande så gör din ansökan så snart du kan. 

-@+ styrsöbolaget
en del av Transdev 
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ELISABETH 
SVENNING, 
sjöpersonalchef 
på Finnlines i Malmö.

Du tillträdde din 
tjänst på Finnlines 
i mars 2022, efter 
att ha jobbat på 
personalavdelningen 
på TT-Line i många 
år. 

Vilka frågor är viktigast för dig att jobba med?
– HR-avdelningens tillgänglighet, och att vi tar 

hand om all personal. Jag tryckte på för att vi skulle 
ha medarbetarsamtal med alla och på vikten av att vi 
verkligen lyssnar. Vi måste värna om vår fina besätt-
ning, och vi är på rätt väg. Det finns många rederier 
som vill attrahera den personal som finns, vilket gör 
det extra viktigt. 

Ser du att det finns behov av chefsutbildningar?
– Inom koncernen har flera chefsutbildningar ge-

nomförts och vi vill att vissa av dem även ska komma 
igång här, för de svenska fartygen. 

Idag finns det ingen facklig sektion, hur ser du på det?
– Jag ser väldigt positivt på att det ska finnas lokala 

företrädare, det är ett bra sätt att jobba. Det som är 
viktigt är att klubben verkligen fungerar och att det 
finns en förståelse för vår roll. Att vi ibland företräder 
företaget, ibland de anställda. Idag jobbar vi mycket 
mot ombudsmännen istället. Det fungerar väl, men 
ibland är det viktigt med korta beslutsvägar. 

Är ett eller två nygamla fartyg på väg till Malmö?
– Vi tillhör Grimaldi Group och det är vanligt att 

fartyg flyttas mellan alla våra linjer. Det finns i dagslä-
get inget konkret beslut. 

Ingår även en ny linje till Polen i planerna?
– Det är inget jag kan uttala mig om i dagsläget. Det 

är beslut som ligger hos våra ägare. Rykten finns alltid 
och det finns något positivt i det. 

Hanna Welin

Hallå där...

Annons
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Linda Westerlund Snecker visar vant runt i de under-
jordiska gångar som leder mellan riksdagshuset och 
partihögkvarteren i gamla stan. 

Hälsar glatt på ”Murre”, Muharrem Demirok, som 
är på väg att väljas till ny partiledare för Centerpartiet, 
och Thomas Eneroth, tidigare infrastrukturministern 
från S som hojtar något om att facken borde få utse 
skyddsombud ombord innan han hastar vidare. 

Det är vardag i riksdagshuset.

Vänsterpartisten Linda Westerlund Snecker från 
Norrköping är en rutinerad riksdagsledamot (hon sit-
ter sin tredje mandatperiod), men ny i trafikutskottet. 
Hon har varit aktiv inom kommunpolitiken i Norr-
köping, har en fil mag i statsvetenskap och arbetade 
innan riksdagsuppdraget som institutionskoordinator 
på Linköpings universitet. 

På sin Linkedin-sida gjorde hon i höstas ett inlägg 
där hon skrev: ”I trafikutskottet kommer mitt hjärta 
alltid klappa lite hårdare för sjön.”

Hur kommer det sig?

– Min morfar Olle gick till sjöss när han var 16 
år. Han växte upp i ett fattigt hem i Höganäs, precis 
vid Lerbergets hamn. Han jobbade på sjön i alla år, 
så småningom läste han till sjökapten i Kalmar. Det 
hände att mormor följde med på hans jobbresor, min 
mamma är faktiskt döpt i Rotterdams hamn! Att 
morfar var sjöman är något som alltid funnit med mig, 
och som gjort starkt intryck även om jag själv aldrig 
arbetat till sjöss, säger hon. 

Johanna Rantsi gjorde ett inhopp som ersättare i 
riksdagen förra mandatperioden, men kom i senaste 
valet in på eget mandat. Som en av fem moderater i 
trafikutskottet har hon fått sjöfarten på sitt bord.

Hon är född och uppvuxen på Donsö i Göteborgs 
skärgård och har alltid uppskattat närheten till havet. 
Familjen hade en liten båt med utombordare, men 
hon har ingen yrkesmässig anknytning till sjöfarts-
branschen.

– När jag var liten hade jag två drömmar; jag ville 
bli prinsessa, och så ville jag jobba på en bensinstation 

Riksdagens trafikutskott är en av de mäktigaste instanserna i landet 
när det gäller politiska beslut med bäring på sjöfarten i Sverige. 
Sedan valet i höstas har utskottet fått många nya ledamöter. Vi 
träffade två av dem; Linda Westerlund Snecker (V) och Johanna 
Rantsi (M). Vilka är de, och vad ser de för framtid för sjöfarten?

Med makt att påverka  den svenska sjöfarten

TEXT  Ylva Bowes     FOTO  Magnus Glans

Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet. Johanna Rantsi, Moderaterna.
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Med makt att påverka  den svenska sjöfarten

»

så jag kunde få tanka båtar, skrattar hon. Och nu har 
jag ju fått möjlighet att jobba med sjöfart så man kan 
väl säga att ett av målen på sätt och vis är uppnått. 

Johanna Rantsi bor numera i Mölndal. Det är också 
där hon gjort politisk karriär.

– Jag har väl alltid tyckt mycket om olika saker, sä-
ger hon. Jag gick med i Muf valåret 2006 när jag gick 
i gymnasiet, och mitt engagemang har lett mig hit.

Som kommunpolitiker har hon framför allt sysslat 
med utbildningsfrågor. Hon har även jobbat som gym-
nasielärare på Angeredsgymnasiet i åtta år. 

Vad är det då för frågor de vill driva i sitt utskott? 
De anser båda att sjöfarten som helhet ofta hamnar 

lite i skymundan i den allmänna debatten. Men vilka 
frågor de vill lägga fokus på skiljer sig en del åt.

Johanna Rantsi menar att svensk sjöfart ligger i 
framkant globalt sett, att det som hamnat efter är de 
politiska besluten.

– Jag tror inte man har insett det omfattande pro-
blemet, ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, med att 

så många svenska rederier flaggat ut, säger hon. Bara 
titta på antalet svenskflaggade skepp, som är extremt 
låg. Järnvägsfärjor som snart är helt utfasade. Om 
något skulle hända med förbindelserna till övriga Eu-
ropa, till exempel Öresundsbron, skulle vi vara väldigt 
utsatta. 

Hon menar att hela samhället skulle vinna på fler 
svenskflaggade fartyg, det skulle ge arbetstillfällen och 
intäkter till statskassan. 

Hur ska då det gå till?
– De nya majoritetspartierna L, KD, M och SD, vi 

har pratat ihop oss i utskottet och tagit fram ett par 
idéer som vi vill att vår regering tittar på, säger Jo-
hanna Rantsi. Först och främst handlar det om större, 
övergripande ekonomiska frågor. Tonnageskatten 
behöver utvärderas, det valde den förra regeringen att 
inte göra. Vi behöver titta på om den behöver om-
fatta fler trafikslag, till exempel passagerartrafik, och 
inkludera annan typ av sjöfart, de som jobbar med 
att renovera vindkraftparker till sjöss och annat. Och 
även se över den här gränsen om hur mycket man får 

Johanna Rantsi sitter sin första mandatperiod i riksdagen, Linda Westerlund Snecker sin tredje. Men de är båda nya i trafikutskottet.
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» trafikera svenska vatten. 
– Vi vill också göra en översyn av stämpelskatten, 

fortsätter hon. Där skulle vi hellre se en stämpelavgift. 
Allt hänger ju ihop. Vill vi få fler svenskflaggade fartyg 
måste vi börja med att se över de här övergripande 
ekonomiska bitarna.

Linda Westerlund Snecker ansvarar som enda v-leda-
mot för samtliga trafikslag i utskottet. Stort fokus har 
inledningsvis legat på andra trafikslag, men hon nämner 
ändå några frågor hennes parti vill driva vad gäller 
sjöfart.

– Vänsterpartiet lägger väldigt mycket fokus på 
arbetsvillkoren för yrkestrafiken, särskilt sjöfarts-
branschen, säger hon. Arbetsmiljölagstiftningen på 
fartygen är otroligt viktig. Det här att fackliga organisa-
tioner ombord inte får utse skyddsombud till exempel, 
det är ju jätteskevt. 

Hon pekar också på att det är märkligt att det ofta krävs 
lång utbildning för flera yrken, exempelvis lotsar, som 
ändå inte landar i särskilt höga löner.

– Jag är ju alltid för att löner ska höjas för de anställ-
da, det kanske inte sjöfartsbranschen håller med mig 
om. Men ska branschen vara konkurrenskraftig, vill 
privata företag ha kompetent arbetskraft, då kommer 
de behöva betala, så är det.

Linda Westerlund Snecker anser att det är viktigt att 
det finns fler svenskflaggade fartyg av flera anledningar, 
men tycker att det läggs för stor tonvikt på skattefrågor.

– Till skillnad från alla andra branscher som inte 

» Vill vi få fler svensk-
flaggade fartyg måste vi 
se över de övergripande 
ekonomiska bitarna.

JOHANNA RANTSI

Johanna Rantsi i sessionssalen där 
trafikutskottet har sina sammanträden.

Johanna Rantsi kan som en av fem moderata ledamöter i trafikutskottet fokusera på sjöfart, 
medan Linda Westerlund Snecker som enda vänsterpartist har ansvar för samtliga trafikslag.
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pratar så mycket om sådant så är det väldigt 
mycket fokus på skattefrågor när jag träffar 
sjöfartsbranschen, säger hon. Jag hör krav på 
lägre farledsavgifter, men jag ser inte riktigt vad 
alternativet skulle vara. Då får vi ta skattepengar 
och höja anslagen, men då är ju du och jag med 
och finansierar Maersk, det är jag inte jättesugen 
på. Med tanke på hur mycket företagen får ut av 
våra farleder, fungerar det ju ändå väl. 

Hon menar att ett helhetsperspektiv skulle 
behövas.

– Man är upprörd över skattesatser och så har 
man stannat där, men hur ska sjöfartsbranschen 
fungera? Hur ska hamnarna fungera? Hur ska 
hela logistikkedjan ut för gods? Det skulle behöva 
samordnas.

En fråga som är högaktuell för sjöfartsbranschen 
är omställningen till en mer klimatvänlig drift. 
Där menar Linda Westerlund Snecker att det finns 
problem.

– Branschen har ju inte landat i vilka drivmedel 
vi ska ha, säger hon. Man verkar ligga tio år efter. 
Är det vätgas, är det el eller något annat? Det 
handlar ju om en jätteinvestering för hamnar ock-
så, där många hamnar dessutom är kommunala. 
Så det landar på kommunerna att göra jätteinves-
teringar i någonting som sen om tio år kanske inte 
kommer vara det fartygen använder.

– Att bara säga att sjöfartsbranschen är en grön 

bransch, det stämmer ju faktiskt inte, 
menar hon. Det är väl snarare så att vi 
måste ha en bra mix av alla transportme-
del, vi måste ju också få godset lastat.

Johanna Rantsi menar att sjöfart är en 
stor del i ett framtida, mer miljövänligt 
transportsystem. 

– Vi vill se över reglerna för inhemsk 
sjöfart, där det idag är ganska dyrt att 
frakta gods, men det skulle kunna av-
lasta både järnvägar och vägar och vara 
bättre för miljön, säger hon. Men vi be-
höver också se till att infrastrukturen till 
och från hamnar fungerar. Vi moderater 
vill gärna titta på en utbyggnad av västra 
stambanan, till exempel. 

Hon menar att det är viktigt att jobba 
med ”morötter” för att få till en grön 
omställning.

– Ett sätt är att titta på om vi kan 
miljödifferentiera våra farledsavgifter, 
säger hon. Det ska löna sig att vara 
klimatsmart. Återigen så landar vi i 
stämpelskatten och tonnageskatten. Vi 
behöver börja där. För vad vi än pratar 
om, kommer vi tillbaka till de ekono-
miska frågorna. n

» Att facken 
inte får utse 
skyddsombud 
ombord, det är ju 
jätteskevt.

LINDA WESTERLUND SNECKER

I maktens korridor. Linda Westerlund Snecker på väg mellan riksdagshuset och 
vänsterpartiets  riksdagkansli i Gamla stan.

Lindas morfar Olle Snecker gick till sjöss
när han var 16 år gammal. 
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– Jag kände ingen som jobbade inom sjöfart när jag 
växte upp. Ingen.

Moa Djärv ser ut över älven, vattnet som omger 
Styrsöbolagets personalbyggnad – Örnen kallad – 
belägen längst ut på Lindholmspiren. Som anställd 
däcksman är älven och skärgården nu hennes ar-
betsplats. Men vägen dit har inte varit spikrak. Även 
om hon vuxit upp med Vänern utanför dörren och 
familjen haft fritidsbåt, fanns inga tankar på att jobba 
inom sjöfart.

– Jag gjorde väldigt mycket olika saker under en 
kort period efter gymnasiet, berättar Moa. Jag har 
jobbat som servitris, campingvärd, pluggat journalistik 
i USA… det gick nog lite väl fort där ett tag.

Efter att ha stressat sig igenom livet under några 
år, valde hon att ta en paus. Hon flyttade ut i skogen 
utanför Arvika och tog jobb på en vildmarkscamping.

– Jag bodde i en husvagn utan vatten. Hade inget 
wifi. Jag lyssnade mycket på radio den sommaren. Det 
var bra att ta en paus. Den perioden har hjälpt mig 

mycket. I stället för att följa en utstakad plan, väljer 
jag att göra det som är roligt!

Ödet, eller kanske slumpen, förde henne till Göteborg. 
Hennes sambo fick jobb inom Försvarsmakten där och 
de flyttade dit tillsammans. 

– Jag jobbade ett tag i sportaffär, berättar Moa. Men 
så var vi på båtmässan, och där hade Kustbevakningen 
en monter. Jag tyckte det lät jättespännande att jobba 
där.

Men för att komma ifråga krävdes att man hade 
fartygsbefäl klass 7. Moa Djärv läste därför ett år på 
Chalmers. Via mässan Sjölog kom hon i kontakt med 
Styrsöbolaget, och fick sommarjobb som jungman 
2019. 

– Jag började på båten Kungsö, som då gick Hönö 
Klåva-Stenpiren, säger hon.! 

Därefter fick hon ett ettårigt vikariat på Älvsnabben 
4, som trafikerar Göta älv via fem hållplatser kors och 
tvärs över älven.

Moa Djärv hade inte en tanke på att jobba på sjön när hon växte 
upp i Säffle. Men via säsongsarbete i Sälen och en sejour i USA 
hamnade hon i den göteborgska skärgården – och trivs utmärkt 
som däcksman/överstyrman.

Från husvagnen 
till bryggan

TEXT  Ylva Bowes     FOTO  Magnus Sundberg

»

VÄGEN IN
Vilka vägar in i sjöfartsbranschen finns det? Någon 
har praktiskt taget växt upp på sjön, andra halkar 
in på ett bananskal. I en ny serie träffar Sjömannen 
sjöfolk som berättar om sin väg in i yrket.
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»

FAKTA
Namn: Moa Djärv
Ålder: 28 år
Bor: Göteborg
Yrke: Däcksman/överstyrman på Styrsöbolaget
Hamnade inom sjöfarten tack vare: Att min sambo jobbar i flottan, 
jag var avundsjuk på att han var ute till sjöss hela tiden. 
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Sommaren därpå var hon tillbaka på Kungsö, som 
är en lite speciell båt. När hon inte går i skärgårdstra-
fik kan sällskap chartra båten för en kväll. Då hoppar 
Moa gärna in.

– Jag har ju erfarenhet som servitris, så att ha hand 
om festsällskap på Kungsö kanske passar mig lite 
extra bra. Jag älskar den båten, hon har blivit mitt 
hjärtebarn.

De olika vikariaten gav henne snabbt den sjötid hon 
behövde.

– På så sätt kunde jag jobba ihop mina dagar för att 
få ut lättmatros, säger hon. 

2020 jobbade hon som ensam däck-
sman på Kungsö, som då gick som 
extrabåt i Skärgårdstrafiken. Och 2020-
2021 fick hon ytterligare ett vikariat på 
Älvsnabben 4.

– Då insåg jag att jag redan hade 365 
sjödagar, och därmed kunde ta ut klass 7 
inre fart, säger hon. 

I och med det kunde hon söka till 
överstyrman inom Styrsöbolaget. Efter 

avklarad intervju och tester kunde hon våren 2021 
börja övningsköra.

– Många skeppare inom bolaget är väldigt öppna 
för att låta en köra, säger hon. Det är så skönt! Ingen 
”koka mitt kaffe-inställning”, utan alla hjälps åt. Jag 
hoppar in så mycket jag bara kan som styrman.

Inom Styrsöbolaget finns goda möjligheter att hoppa 
runt, vilket Moa gör även om hon sedan 2022 har sin 
fasta tjänst som däcksman på pendelbåten Eloise. 

– Om du vill har du goda möjligheter att flytta runt, 
prova olika båtar, olika positoner, säger hon. Jag gillar 
det. 

Moa Djärv trivs med variationen i jobbet.
– Jag tycker om att prata med passagerarna, det är 

roligt att jobba i maskin, trivs med kollegorna och 
sättet vi arbetar på. Du får lära dig så otroligt mycket, 
man får en enormt bred kunskapsbas.

En nackdel kan hon dock komma på.
– Ingenting är byggt för en liten person. Allt är 

byggt för en 90 kilos person på 185 cm – och det är 
inte jag. Men allt har lösts! Vi har till och med en pall 
ombord som numera heter ”Moas pall” för att jag ska 
nå, skrattar hon. 

Storsjöfart har aldrig lockat.
– Just nu har jag bara erfarenhet från Styrsöbolaget, 

att köra i älven och skärgården, säger hon. Jag har 
liksom aldrig varit beyond Vinga. Men det passar mig 
bra. Jag gillar att kunna komma hem på kvällen. 

Hur det blir med Kustbevakningen är i dagsläget lite 
oklart. Moa Djärv har nu tillräckligt med sjötid för att 
kunna ta ut sjöbefäl klass 6 – och därmed själv kunna 
köra inre fart som befäl. 

– Men där är jag inte riktigt än. Jag vill ha lite mer 
erfarenhet först. Sen får vi se vad som händer. n

»

» Jag har 
liksom aldrig 
varit beyond 
Vinga.

MOA DJÄRV

Moa Djärv gillar variation och ser det som en fördel att hon kan hoppa runt mellan olika båtar 
och olika positioner inom Styrsöbolaget. 
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LÖSNING 

TILL FÖRRA 

KRYSSET
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Det var olika upplägg på de enskilda 
fiskebåtarna, men också på olika typer 
av fiske. På det så kallade vadfisket var 
de tolv man ombord. Potatis var basföda 
och den snålade man inte med. Det var 
rejäl och prisvärd mat som mättade. 

Alla hade sina egna potatisar med sig i 
en liten nätpåse, och dessa kokades varje 
dag gemensamt i en stor gryta. För att 
hitta rätt påse märktes de med initialer 
på en trästicka. Denna sticka hängde i 
ett snöre som var fäst i vardera påse. På 
så sätt fick var och en den mängd och 
potatissort man önskade. 

Man gick laget runt och hade köks-
tjänst varsin dag. Benämningen var att 
man ”hade kockeda'n”. Dagens kock 
hade till uppgift att sköta potatiskoket 
och koka kaffe när det var 
dags.

– Sedan fick var och en 
diska efter sig, eller inte. Det 
gjorde man som man ville, 
säger Erling Larsson.

Tunnorna med salt sill och 
makrill var gemensam egen-
dom. Önskades något annat 
till potatisen var det fritt att 
ta med det hemifrån. Det 
var vanligt med korv och fläsk. Ibland 
kokade man ägg, och då märktes äggen 
med ägarens initial innan de lades ner i 
kastrullen. Det gick också åt en del bröd 
ombord.

– Bröd och smör till kaffet var stan-
dard. Hembakt var det vanligaste, men 
om man blev liggande i hamn hände det 

förstås att manskapet gick till ett bageri 
för att proviantera. Det var väl mest 
matbröd, men det blev nog en och annan 
vetefläta också, säger Erling Larsson.

Erling Larsson berättar om Masen, en 
ung man från Dalarna som kom till Smö-
gen på 1950-talet för att arbeta i Syver-
sens segelverkstad. Efter ett tag kom han 
med på vadfiske med båten Wasa. Han 
var en trevlig och ordningsam ung man 
som gick under namnet Masen. Troligtvis 
vet ingen vad han egentligen hette. 

Masen var frågande när det kom till 
matvanorna på kusten. 

”Ja, det de äter på måndagarna, det 
förstår jag int. Dom kall de för lunk och 
det kan va vad fan som helst”, ska han 

ha sagt. Erling skrattar åt minnet.

– Det var inte lätt att förstå begreppet 
för alla åt olika rätter. Det var köttsoppa, 
kotlett och stek, och så hette det ”lunk” 
alltihop.

Men ”att lunka” betyder att värma på 
bohuslänska. Det var alltså frågan om 
att de hade söndagens rester med sig i 
matlådan och dessa värmdes på måndag-

en i båten. Och helgmiddagen varierade 
givetvis från hus till hus.

På mer långväga fiske var det gemensam 
mathållning som gällde, till exempel på 
Islands- och Nordsjöfiske.

– Fast det kunde variera. Jag var med 
på en båt där var och en hade sitt bröd 
och sitt pålägg, berättar Erling Larsson. 

På dessa turer hade man gemensamma 
potatisar och även köttet köptes för fiske-
lagets matkassa. Annars var det vanligt 
med stekt och kokt fisk.

Som reserv, när det färska brödet för 
länge sedan var både torrt och uppätet, 
hade man skeppsskorpor. De förvarades 
i en lufttät burk och hade en lång, nästan 
oändlig, hållbarhet.

– Skeppsskorporna var hårda och gick 
under namnet knall. De var jättegoda att 
doppa i kaffet, säger Erling Larsson.

Vi förflyttar oss till början av 1940- talet. 
Besättningen på fiskebåten LL 785 Dux 
från Smögen har tagit rast (stora bilden 
här intill). LL står för Lysekil och visar 
vilket distrikt fartyget tillhör. Det är 
trångt om saligheten där de sitter på 
platsbyggda bänkar i skansen, omgivna 
av kojer och förvarings utrymmen för 
personliga tillhörigheter. Praktiska luckor 
går att dra för, både på kojer och skåp, 
när det behövs. För ibland är sjögången 
svår, och då gäller det att hålla kvar allt 
på sin givna plats. Matbordet har en liten 
träkant av samma anledning.

Gunnar  Persson skär upp en skiva 
bröd. Hjalmar Johansson har fått kaffe i 
koppen och börjat äta på sin smörgås. I 
mitten har vi Henry Olsson, och han är 
förmodligen redan klar med både kaffe, 
bröd och makrill. Den rökta makrillen ja, 
den är så god att Olof Larsson skär upp 
lite till, medan Lars-Erik Filipsson tar en 
påtår kaffe. Kollegan Lennart Andersson 
saknas på bilden. Troligen gör han sitt 
pass i styrhytten. l

Byssan lull,  
koka kittelen full
– Middagsrasten var helig på dåtidens fiskebåtar

TEXT  Katarina Schläger

I byssan kokade man sannerligen kittelen full. Särskilt med potatis. Det var basråvaran i 
måltiderna ombord på fiskefartygen. När besättningen tog sin välförtjänta middagsrast 
var det viktigt att det fanns rejält med mat på tallriken.

– Det var fritt att ta för sig ur tunnorna med salt sill och makrill. Eller så hade man 
kanske en korvbit med sig, berättar Erling Larsson som är lokalhistoriker från Smögen i 
Bohuslän och har arbetat som skeppare och yrkesfiskare i många år.

» Skeppsskorporna 
var hårda och goda 
att doppa i kaffet

ERLING LARSSON
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HISTORIEN OM BYSSAN LULL

Det var poeten och trubaduren Evert Taube 
som fångade upp sjömansvisan Byssan 
lull, bearbetade den och gjorde den känd. 
Den gavs ut i hans allra första vissamling 
1919. Året innan hade han gjort sitt första 
scenframträdande, i nykterhetslogen på 
Smögen. Evert Taube besökte ofta Smögen 
eftersom hans morbror Edvin Jacobsson var 
fyrmästare på Hållö strax utanför. Skagerack, 
den del av Atlanten som når bohuskusten, 
fick vara med i en av verserna.

Byssan lull, koka kittelen full,
där blåser tre vindar på haven,
på Stora ocean,
på lilla Skagerack
och långt upp i Bottniska viken.

Och långt upp i Bottniska viken eller i lilla 
Skagerack somnade fiskarna – mätta i 
magen efter makrill, potatis och en och 
annan vetefläta. 

Matrast i skansen på LL 785 Dux i början av 1940-talet. På menyn står rökt makrill, smör, bröd och kaffe. Bild från Smögens hembygdsförening 
& bildarkiv. 

Räkfiske på Kosterfjorden i Bohuslän. Bild 
från Bohusläns museum, fotograf okänd.

Evert Taube – författare, trubadur, konstnär, 
kompositör och nationalskald. Här seglar han 
sin folkbåt Carmencita av Sjösala under Sand-
hamnsregattan 1942. Bild från Sjöhistoriska 
museet, fotograf okänd.
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När den nordiska fototävlingen för sjöfolk 
arrangerades, den 27 januari, var det för 
35:e gången. 2022 års tävling samlade 
totalt in 860 bidrag från 142 fotografer.

Efter två års tävlande på distans kunde 
tävlingen återigen hållas fysiskt. Norge 
och Sjøfartsdirektoratet stod för värdska-
pet för mötet, som avhölls i Haugesund. 
Direktoratets Trine Tynes hade sett till 
att det fanns en taggad jury på plats. Till 
mötet hade varje lands representant med 
sig 15 bilder från de nationella tävlingar-
na. Den svenska deltävlingen avgjordes i 

Norrköping den 12 januari.
För den nordiska tävlingen var det 

fotograferna Alfred Aase och Jan Kåre 
Ness som utgjorde juryn. För Aase var 
det ett kärt återseende då han även var 
med för tio år sedan, när tävlingen sist 
hölls i Haugesund. 

75 bilder sållades ned till fem vinna-
re och ett antal bidrag som fått juryns 
hedersomnämnande. 

Då alla vinnare avslöjats stod det klart 
att det blivit en ovanligt jämn fördelning 
nationsmässigt av de premierade och 
hedersomnämnda bidragen. 

Norge var det land som hade flest 
bilder i urvalet – två pristagande bil-
der från Daniel Möllerström på tredje 
respektive fjärde plats, och två hedersom-
nämnanden. Finland och Island fanns 
också representerade i topp-5-listan och 
så också Sverige, som tack vare Jörgen 
Språngs fina och annorlunda självporträtt 
tog förstapriset.

Alla premierade bilder och de svenska 
finalisterna finns att se på www.seatime.
se/fototavling.

Text: Jimmy Eriksson

Svensk knep förstaplatsen 
i jubilerande fototävling

Första pris: ”Self portrait”, Jörgen Språng, kockstuert, Bit Viking, Sverige
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A-kassan

Från och med årsskiftet är 
pensionsåldern höjd till 66 
år och både medlemskapet 
och rätten till ersättning i 
a-kassan  följer med. 

Detta innebär att du från och med 
årsskiftet kan vara kvar i a-kassan 
och ansöka om ersättning fram till 
månadsskiftet då du fyller 66 år. 
Det gäller dock inte för den som 
fyllde 65 i december förra året 
och därmed gick i pension innan 
årsskiftet.
   - I samband med att pensions-
åldern höjdes infördes en över-
gångsregel som säger att den som 
fyllde 65 år under 2022 inte kan 

ansöka om medlemskap igen un-
der 2023, säger Alexander Augst 
som är försäkringschef på Sekos 
a-kassa.
Behöver man göra något för 
att fortsätta vara medlem 
efter 65?
   - Nej, du behöver inte göra något 
då det sköts automatiskt, men 
om du vill avsluta medlemskapet 
tidigare behöver du meddela oss det 
skriftligen.    CECILIA LUNDQVIST 

Medlemskapet 
förlängs till 66 år

 

 
Är du maskinbefäl? 
Vill du göra en kulturinsats? 
Vill du köra ångmaskin på 
fritiden på Sveriges äldsta ångslup?  
Då är du välkommen till Föreningen Ångslupen 
GERDA Eskilstuna. 
Ordförande 070 119 15 90  www.gerda.nu 

PS Du måste ha eller kan tänka dig att ta examen för TF 75 ånga DS 

Annons

Annons
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Tredje pris: “Inspection of Anchors”, Daniel Möllerström, matros, Njord Viking, NorgeAndra pris: ”Arbeider i all slags vaer”, Hlynur 
Ágústsson, matros, Þórunn Sveinsdóttir, Island

Svensk 
finalist: 
”Pipedream”, 
Adam 
Andersson, 
matros, IB 
Atle
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PETRA SVIBERG

Sunt att lägga ansvaret där det hör hemma
En glåmig morgon i januari i väntan på att min vårdcen-
tral ska ringa upp och bekräfta en tid läser jag om att 
restaurang Noma ska stänga nästa år. Anledningen är att 
verksamheten är socialt och arbetsmiljömässigt ohållbar. 
Se där ja, ett gott tecken i tiden. Jag samlar på allt sånt 
här som är små bevis på att ett system riggat för att vi ska 
peka neråt eller i sidled istället för uppåt äntligen är på 
väg att rämna. 

Ett minne av när delar av kökspersonalen från min arbets-
plats skickades till Noma för att lära sig hittar fram. De 
kom tillbaka, inte talandes om spännande råvaror och det 
nya nordiska köket, utan fulla av beundran inför offerviljan 
i att resa runt halva jorden för att jobba gratis i sexton tim-
mar om dagen på världens bästa restaurang. Det var tydligt 
att de ansåg att yrkesstolthet går före solidaritet och hållba-
ra villkor för dem själva och kollegor. Och yrkesstolthet var 

nu synonymt med att åtminstone i någon 
mån jobba gratis. Ett riktigt drömut-
fall för en arbetsgivare kan man säga. 
Samma saker som nu får Noma att 
förbereda en stängning av restaurangen. 
De talar själva om att det måste gå att 
ha vettiga villkor och ett gott liv också 
då du jobbar i ett restaurangkök. Jag 

hoppas att även den trenden från 
världens bästa restauratör når van-
liga köksarbetande sjömän. 

Fenomenet ”quiet quitting”, alltså där människor går 
till jobbet och gör precis bara det de ska och inget extra 
utöver det, är det friskaste jag hört talas om. Egentligen 
en självklarhet. Det känns radikalt bara för att vi så länge 
levt med en ständigt ökande produktivitet och rättar oss 
efter högre krav på kvalitet och volym samtidigt som 
resurserna för att nå dit krymper. Och i stället för att peka 
på den som planerar arbetet och fördelar resurserna så 
har vi fått lära oss att döma varandra. Surna till på kolle-
gor som är för långsamma, som tar för många pauser och 
som inte bär tillräckligt många tallrikar. Springa, slita och 
samtidigt koka inombords över Britta som är tre minuter 
sen tillbaka från lunchen. 

Fast, hur väl planerat och fördelat är ett arbete som inte 
tål tre minuters försening? Som inte tar i beaktande männ-
iskors rätt att vara mänskliga? Att få återhämta sig, att 
få sova ut, ha någon stund av meningsfull fritid ombord? 
Faktiskt dåligt planerat, rentav uselt. Därför är alla tecken 
i tiden som pekar mot en annan tendens bra tecken. 

För det händer saker när vi lyfter blicken och börjar prata 
om struktur i stället för att peka på varandra. Det har 
hänt många gånger förut. När kvinnor fick rösträtt. När 
betald semester blev lag. När arbetare först organiserade 
sig och fick inflytande över sina avtal. När vi lägger an-
svaret där det hör hemma och börjar prata med varandra 
om hur vi får det bättre, då blir det som verkade radikalt 
faktiskt normalt.
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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 kollektivavtala-
de 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, 
+46705186214,  
sebastian.rydell@forseaferries.com

Vice sektionsordförande Sara Rapp

Gävle Hamn

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

Luleå Bogserbåt

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

Ornö Sjötrafik

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

Ressel Rederi

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

Silja Line

Sektionsordförande Folke Matrosow,  
08 666 34 11, 070 623 34 41,  

seko@tallinksilja.com

Vice sektionsordförande  
Jonas Källström

Stena Line

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

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

Styrsöbolaget

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

Svitzer Faroe Islands

Vakant 

Terntank

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

TT-Line

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

Vice sektionsordförande Håkan Ziethén

Viking Icebreaker

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

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

Viking Line

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

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

2:e vice sektionsordförande  
Petra Sviberg

Wallenius Marine

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

Vice sektionsordförande Bo Enmark, 
bosse@myntet.ac



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

POSTTIDNING B

NR 1 2022  SJÖMANNEN  SID 32

www.sjofolk.se

Kontakta Seko sjöfolk
MEDLEMSSERVICE

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

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

Postadress:   
Seko sjöfolk
Fjärde Långgatan 48  
413 27 Göteborg

Sekos a-kassa 
Telefon:   020 678 000

0770 45 79 50

www.sjofolk.se

ÖVRIGA FACKLIGA ÄRENDEN 

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

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

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

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

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

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

Du som är medlem i Seko sjöfolk och 
även vill bli medlem i Sekos 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


