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SEPTEMBER
få EU att förstå vikten av att Sverige snarast 
kan få ett tonnageskattesystem. Sverige 
har nu endast cirka 100 fartyg under 
svensk flagg och för att vi ska kunna be 
hålla och utöka antalet fartyg och där
med arbetsplatser till sjöss måste vi 
gemensamt arbeta för att få konkurrens
kraftiga villkor för våra svenska redare. 
Det som är unikt med vårt möte är att 
 sjöarbetsmarknadens parter, som enig 
bransch, agerar ihop i en fråga där vi är 
mycket oroliga för att den svenska han
delsflottan ska minska ytterligare. 

I skrivande stund kom beskedet från EU
kommissionen att de accepterar det 
svenska förslaget vilket kastar bollen till
baka till regeringen. Vårt gemensamma 
möte gav den frukt vi hoppades på. Nu är 
det upp till bevis för våra politiker att age
ra snabbt.  
 
I brist på svenska arbetsplatser söker sig 
våra välutbildade och attraktiva sjöbefäl 
utomlands för att kunna utöva sitt yrke. 
Sjöbefälsföreningen har genom sina 
bemanningsbolag gjort allt vad som kan 
göras för att kunna bredda arbetsmarkna
den för våra svenska sjömän. Den gamla 
överenskommelsen, om att en sjöman 
som uppfyller vissa kriterier kan bli 
skatte befriad i Sverige, håller sakta på att 
urholkas. Vi upplever att Skatteverket tol
kar reglerna betydligt striktare och fler 
faktorer har kommit in i bilden. Dessa 
oklara regler och töjda ramar för tolkning 
har gjort att många sjömän tackar nej till 
erbjudanden om attraktiva jobb. Inte nog 
med det, flera av våra svenska rederier 
undviker att anställa svenska sjömän på 
sina utlandsflaggade fartyg av samma 
orsak. Sjöbefälsföreningen har länge dri
vit frågan och ärendet bereds i kansli
huset, men hur länge då, detta måste få 
en lösning snarast.

Efter årets avtalsrörelse med konflikt på 
skärgårdssidan och oklarheter avseende 
upphandlingar har det varit turbulent, 
speciellt hos våra medlemmar i rederiet 
TRSM. Efter många möten och irriterande 

L E DA R E

Kampen för tonnageskatt
pajkastning har nu ledningen i rederiet 
avgått, detta upplevs som mycket positivt 
bland både våra och Sekos medlemmar. 
Den 15 augusti hade vi ett gemensamt 
fackligt möte där vi skulle dra upp rikt
linjer för hur våra arbetsrättsliga frågor 
skulle drivas. Beskedet om rederiledning
ens avgång hade nått oss precis före hel
gen och mötet blev i stället en peace and 
loveföreställning där betydligt positivare 
frågor diskuterades. Vi hoppas verkligen 
att alla inblandade får det lugnare på  
den fronten för att kunna koncentrera  
sig på sitt dagliga arbete med att säkert 
kunna framföra fartygen i vår känsliga 
och vackra skärgårdsmiljö.   

Avtalet 2016 på storsjöavtalets område 
blev ett rent lönepåslag och i stort sett 
 diskuterades inga allmänna villkor över 
huvud taget. I mitten av september, när
mare bestämt 13–14 september på Sjö
fartshotellet i Stockholm, kommer Sjöbe
fälsföreningen att samla klubbordföranden 
och fackliga kontaktpersoner för att disku
tera kommande avtalsrörelse. Vi har ett 
antal motioner från kongressen som hän
visats till just vår avtalskonferens, även 
kallad klubbordförandekonferens, som 
skall diskuteras och kanske kompletteras. 
Resultatet från konferensen skall presen
teras för styrelsen, som har sitt möte den 
27–28 september, för vidare diskussion 
och förberedelser inför avtalsförhandling
arna. Avtalet med Almega för skärgårds
trafiken går ut vid årsskiftet och storsjö
avtalet den sista januari 2017.   

Tidskriften Sjöbefälen har också genom
gått en del förändringar.  Vår redaktör 
sedan många år tillbaka, Benkt Lundgren, 
har gått i välförtjänt pension och ersatts 
av Sofi Cederlöf. Därför ser tidskriften lite 
annorlunda ut det här numret. Sjöbefälen 
kommer framöver att innehålla fasta vin
jetter så som tema, reportage, intervjun, 
kultur/historia, nyheter och fackligt. En 
annan nyhet är spalten ”Fråga ombuds
männen” dit medlemmar kan höra av sig 
med arbetsrättsliga frågor.  Vi hoppas att 
den nya formen blir uppskattad! 

Strax efter kongressen utnämndes jag till 
tf vd för Sjöbefälsföreningen. När den 
 tidigare vd:n Mats Jäderland avslutade sin 
anställning kändes det uppenbarligen 
naturligt för styrelsen att utnämna mig till 
efterträdare. Jag har arbetat som ombuds
man i 25 år, känner verksamheten i före
ningen och har väl inarbetade kontakter 
med hela branschen.

Redan en av de första veckorna åkte jag 
tillsammans med Kenny Reinhold från 
Seko Sjöfolk och Pia Berglund från Svensk 
Sjöfart till Bryssel för att uppvakta EU
kommissionen. Sverige har efter mycket 
lång tid lagt fram ett förslag till tonnage
skatt som EUkommissionen haft syn
punkter på. Vårt uppdrag var att försöka 

MIKAEL HUSS
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Sjöbefälsföreningens förra ordinarie kongress var historisk. 
Det var första gången en enad facklig sjöbefälsorganisation 
kongressade. Men årets kongress var historisk på andra 
sätt, med helt nya personer på flera nyckelposter.
TEXT BENKT LUNDGREN FOTO SOFI CEDERLÖF

Det var spännande i september 2012, när 
den nya enade fackliga sjöbefälsorganisa
tionen Sjöbefälsföreningen höll sin första 
ordinarie kongress. Men den gången 
fanns samtidigt en kontinuitet.

Båda de gamla förbundens  ordföranden 
hade suttit relativt länge på sina poster. 
Men framför allt leddes organisationen  
av en vd, Christer Themnér, som hade  
haft motsvarande post i gamla Maskin
befälsförbundet i 26 år. Och som kongress
ordförande satt förre TCOjuristen Stig 
Gustafsson, som hade haft det uppdraget  
i SMBF sedan 1973!

Dessa veteraner hade bytts ut till årets 
kongress, fast av helt olika skäl. Christer har 
under kongressperioden med ålderns rätt 
trätt tillbaka som vd, men efterträdaren 
Mats Jäderland tillträdde så sent som 1 sep
tember i fjol. Christer deltog på kongressen 
och spelade en aktiv roll för att upprätthål
la en viss kontinutitet även denna gång.

Stig Gustafsson var av privata skäl upp

Återigen historisk

tagen under kongressdagarna. Som förste 
kongressordförande ersattes han av Sonny 
Andersson, mångårig styrelseledamot i ett 
av de gamla förbunden. Eftersom han är 
pensionär och passiv medlem satt ett av 
kongressombuden som andre ordförande, 
Tia Lindström, konferenskoordinator i 
 Tallink Silja.

Kongressen öppnades av föreningens 
ordförande Mats Högblom, teknisk chef i 
Wallenius, som valdes till den posten på 
förra kongressen. Som sittande förenings
ordförande var alltså även Mats ny.

En av de första punkterna är att lämna 
ordet åt gästerna. Bland utländska gäster 
kan nämnas Odd Rune Malterud från 
Maskinistforbundet i Norge. Han talade 
om kampen mot social dumpning, som 
han beskrev som något av ”Nordens 
kamp mot resten av Europa och världen”.

– Många flaggstater vill låta industriper
sonal överta sjömännens arbetsuppgifter, 
sa Malterud. Och lyckas de inte med det, 
så vill de ha fartyg helt utan besättning.

Han målade en dyster bild av läget i Nor

ge, med en sjöfartsnäring med bruten rygg, 
en svag tillsynsmyndighet och en situation 
som kan betecknas som vilda västern.

SBF:s inträde i Saco från årsskiftet för
anledde dem att skicka sin kanslichef 
Mari Ternbo, som hälsade föreningen 
varmt välkommen i Sacofamiljen.

Inte desto mindre flöt kongressen på 
 smidigt utan några som helst praktiska inci
denter. Inte ens den pilotstrejk på SAS som 
utlöstes ett par dagar före kongressen blev 
något allvarligare störningsmoment.

Några egentliga stridsfrågor dök inte 
upp. Föreningsstyrelsen hade lagt fram ett 
förslag till reviderade stadgar, men änd
ringarna var huvudsakligen en följd av att 
föreningen lämnade Ledarna vid senaste 
årsskiftet. Den enda viktigare förändringen 
i övrigt gäller medlemsmöten. Kansliet 
och styrelsen behöver i framtiden inte 
kalla in till lokala möten varje år, enbart 
de år som ordinarie kongress hålls. De 
gamla stadgarna hade formulerats i en 
annan tid, när internet och epost var 
okända begrepp. Erfarenheten har också 
visat att medlemmarnas intresse av att 
besöka lokala medlemsmöten har mins
kat påtagligt – sannolikt mycket på grund 
av det växande utbudet av elektroniska 
informations och kommunikationsvägar.

En enda gång behövde rösträkning 
genomföras, och det gällde inte valet av 
ny styrelse. I det fallet beslöt kongressen 
enhälligt att valet skulle göras öppet. B L
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Avtalskonferens i september

Den 13–14 september hålls en avtals-
konferens på Sjöfartshotellet i Stock-
holm. Alla klubbordförande och fackliga 
förtroendemän är välkomna att delta 
för att diskutera förutsättningarna inför 
den kommande avtalsrörelsen. Kallelse 
har skickats ut separat. Har du inte fått 
någon kallelse och vill delta så hör av 
dig till kansliet på 08-518 356 00 eller 
sbf@sjobefal.se. Sista anmälningsdagen 
är 5 september.

Ja till tonnageskatt från kommissionen

Det blev till slut ja till svensk tonnage-
skatt från EU-kommissionen. I juli var 
Sjöbefälsföreningen i Bryssel tillsam-
mans med Seko sjöfolk och Svensk sjö-
fart för att övertyga kommissionen om 
vikten av svensk tonnageskatt.

– En enig näring fick till slut gehör. 
Vi är mycket glada att EU sagt ok till 
Sveriges förslag till tonnageskatt. För-
hoppningsvis har både EU och Sverige 
lyssnat då sjöarbetsmarknadens parter 
ställt upp och gemensamt drivit denna 
fråga, säger Mikael Huss, vd Sjöbefäls-
föreningen.

Ny styrelse i Sjöbefälsföreningen

På Sjöbefälsföreningens kongress 
 valdes en ny styrelse. Den består nu av:
Ordförande: Mats Högblom,  
TCH Wallenius
1:e vice ordförande: Jan Häggblom, 
Int.bef. Tallink Silja
2:e vice ordförande: Annelie Hamberg, 
Öst Destination Gotland
John Borgman, TCH HH Ferries Hel-
singborg
Jan Buskas, Öst Finnlines
Sandro Chiesi, 1:e Fi / TCH Stena Line
Claes Bacos Eriksson, TCH ACL
Per Hammarkvist, Bfh TRSM Group
Mikael Johansson, Int.bef. Stena Line
Johan Juhlin, Bfh Maersk / Broström
Martin Ovin, Bfh Färjerederiet
Monica Rönnqvist, 1:e Fi Tallink Silja

Biljetter till bokmässan i Göteborg

Sjöbefälsföreningen har ett begränsat 
antal biljetter till bokmässan i Göte-
borg. Är du intresserad så skicka ett 
mail till sjobefalen@sjobefal.se eller 
ring Sofi Cederlöf på 08-518 356 50. 
Först till kvarn!

KONGRESSUTTALANDEN

Den snabbt krympande svenska handels
flottan har ökat betydelsen av en utländsk 
arbetsmarknad för svenska sjömän. Sedan 
länge har det så kallade internationalise
ringsavtalet legat till grund för detta. Avta
let grundas på att sjömän enligt skattelag
stiftningen kan beviljas skattebefrielse om 
tre villkor är uppfyllda: Arbetsgivaren hör 
hemma i Sverige eller annat EU/EESland, 
fartyget där sjömannen är anställda går 
huvudsakligen i oceanfart under kalen
deråret och sjömannen befinner sig utan
för Sverige minst 183 dagar under en 
365dagarsperiod.

På den andra punkten har sjöfarten 
länge ställt det enkla kravet att begreppet 
”oceanfart”, som egentligen hänför sig till 

behörighet, ska ändras till det tydligare 
begreppet ”fjärrfart”. Kanslihuset har 
berett detta ärende, och statssekreteraren 
har uttryckt sin förståelse för kravet. Ändå 
har ingenting hänt, och under tiden har 
flera sjömän på grund av det oklara be 
greppet drabbats av skattekrav i efter
hand. Skattemyndigheterna har också 
övergått till att tolka begreppet allt strikta
re. För sjömän som byter fartyg tolkas vill
koret ibland maximalt ogynnsamt, så att 
det ligger sjömannen till last om ett fartyg 
övergår till Europafart efter att sjöman
nen gått till ett annat fartyg.

Sjöbefälsföreningen kräver att regering 
och riksdag slutar dra frågan i långbänk 
och ändrar begreppet till fjärrfart.

Skattelagstiftningen för sjömän kräver precisering

Svenska handelsflottan måste växa

Det råder bred enighet om att slå vakt om 
den svenskflaggade handelsflottan. Efter 
många års väntan har regeringen äntligen 
villfarit sjöfartens länge uttalade önske
mål om ett tonnageskattesystem. Det 
innebär att rederierna schablonbeskattas 
utifrån sitt fartygsinnehav i stället för 
bolagsskatt och en godtycklig reavinst
beskattning. Frånvaron av tonnageskatt 
försatte svensk sjöfart i ett ogynnsamt 
konkurrensläge gentemot omvärlden, där 
praktiskt taget alla andra sjöfartsnationer 
hade detta skattesystem.

Men förslaget har hittills inte resulterat  
i något ökat antal fartyg under svensk flagg. 
En orsak till detta kan vara finansierings
frågan. Tonnageskatten bör innebära ett 
positivt tillskott till statskassan, särskilt om 
den medför en inflaggning, men ini tialt 

medför den en begränsad kostnad på cirka 
50 miljoner. Enligt regeringens rigida krona
förkronaprincip hämtas  detta belopp från 
det statliga sjöfarts stödet. Det gör att sjö
farten själv betalar tonnageskatten. Då är 
det inte så underligt att entusiasmen hos 
rederierna för att flagga in är begränsad.

Påpekas kan också att en del rederier 
som redan flaggar svenskt drabbas av för
dyringar om rederistödet minskas.

Även om tiden är mycket knapp bör 
riksdagsledamöterna ta en förnyad titt på 
reformen och se att den på lite längre sikt 
med största sannolikhet finansierar sig 
själv. På andra områden har regeringen 
inte alls varit lika rigid om att tillämpa 
kronaförkronaprincipen. Ska sjöfarten 
än en gång få anledning att känna sig 
negativt särbehandlad?

Eftersatt arbetsmiljö ombord

Sjöanställda har traditionellt haft bland 
de mest påfrestande arbetsmiljöerna av 
alla branscher. Genom intensivt arbete 
från den internationella fackförenings
rörelsen och inom FN:s särskilda organ 
för sjöfartsfrågor IMO har regelverket 
skärpts åtminstone för bryggpersonalen. 
Ännu återstår åtskilligt att göra, särskilt 
när det gäller arbetsmiljön i maskinut
rymmena och inom intendenturen i pas
sagerarfartyg. De sistnämnda miljöerna 
har granskats noggrant i forskning vid de 
svenska sjöfartshögskolorna. Där har 

bland annat konstaterats att intendentur
personalen har den högsta sjukfrånvaron 
av alla besättningskategorier.

Internationellt behöver konventionen 
för säkerhet till sjöss Solas kompletteras 
med tydligare skrivningar för arbetsmil
jön i maskinutrymmena. Både vad gäller 
luftmiljön och den ergonomiska utform
ningen släpar utvecklingen efter på det 
området. Det är önskvärt att den ansvari
ga svenska myndigheten Transportstyrel
sen uppmärksammar problemen mer 
aktivt.
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Redan vid trafikförvaltningens upphand
ling av skärgårdstrafiken i våras började 
problemen. Med TRSM valde politikerna 
det billigaste alternativet, ett företag helt 
utan erfarenhet och kunskap om rederi
branschen. När en ekonomisk garanti 
krävdes för att säkra driften vid en even
tuell konkurs saknades pengar och Got
landsbolaget, som driver Destination 
 Gotland, fick kliva in som delägare. Någon 
bankgaranti för att säkra de anställdas 
intjänade semestrar och pensioner gavs 
aldrig. När dagen för trafikstarten väl kom 

”Det känns bra i magen igen”
Efter sommarens turbulens på 
TRSM Group 1, som driver 
en del av skärgårdstrafiken i 
Stockholm, så har hela led-
ningen valt att avgå. Ny vd 
blir Henrik Cars från Desti-
nation Gotland, ett besked 
som genast fick de anställda 
att må bättre. TEXT SOFI CEDERLÖF

klev bolaget rakt in i högsäsong utan 
 några inarbetade rutiner.

– Det var en katastrofal landorganisa
tion, de kunde ingenting. Det accelerera
de med ständiga konflikter mellan led
ningen och de anställda. Inarbetade 
rutiner rycktes undan och de verkade 
 vilja uppfinna hjulet på nytt. När de dess
utom gjorde uttalanden som att de ska 
sparka personalen och att de skiter i 
 facket, skar det sig totalt, säger Mikael 
Stein, ordförande i Sjöbefälsföreningens 
klubb på TRSM och befälhavare på M/S 
Sandhamn.

Bussade polisen på sina anställda
Konflikten kulminerade när ledningen för 
TRSM vid två tillfällen bussade polisen på 
sina anställda. Först för att avhysa ”obehö
riga” från ett av ångfartygen, vilket visade 
sig vara besättningen själva, och sen för 
att befälhavaren skulle ha varit alkohol
påverkad, vilket det visade sig att han inte 
var när polisen kom och gjorde ett blås
test. Istället upprättades en anmälan om 
falsklarm mot ledningen i TRSM. 

Ett antal artiklar i tidningen Skärgården 
uppmärksammade detta och avslöjade 
dessutom att vd:n Anette Schilde gått in 
och ändrat i de av befälhavarna attestera

de vilotidsjournalerna, och att hon gjort 
uttalanden om att sparka de anställda 
och att hon skiter i facket.

Till slut blev det för mycket, både för de 
anställda och för ägaren Gotlandsbolaget.

– Vi genomförde en enkät bland befä
len där vi frågade om de har förtroende 
för ledningen. Nästan hundra procent 
 svarade att de inte har det, säger Håkan 
Mannbrink, aktiv i fackklubben och befäl
havare på M/S Dalarö.

Resultatet blev att ledningen valde att 
avgå. Ny vd blir Henrik Cars, som tidigare 
varit vice vd på Destination Gotland.

– Nu känns det bra i magen igen. Vi har 
fått en ledning som kan sjöfart. Man hör 
på sättet de pratar med och om oss. Det 
finns en stor tillförsikt hos de anställda, 
att nu blir det lugnt och vi får arbetsro, 
säger Håkan Mannbrink.

Hans kollega Mikael Stein håller med.
– Nu känns det jättebra. Vi har skakat 

hand och lovat varandra en omstart. De 
har en vilja att reda upp det här.

– Det som var innan med den gamla 
ledningen var ren och skär mobbing och 
personförföljelse. Folk var knäckta och 
satt och grät. Vi i klubben har varit igång 
dygnet runt, telefonen har ringt hela tiden. 
Men nu är den tyst, säger Mikael Stein. S C
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Hur känns det att vara ny vd för Sjö-
befälsföreningen?
– Det känns bra! Lite omtumlande, jag 
kan verksamheten, men det har medfört 
en hel del nya arbetsuppgifter. Mina gam
la arbetsuppgifter ligger kvar på mitt bord 
så det är väldigt mycket just nu.

Vad hoppas du kunna åstadkomma?
– Det viktigaste är bra villkor för alla med
lemmar.

Och hur ska du åstadkomma det?
– Genom att jobba nationellt och inter
nationellt med frågor som är viktiga för 
våra medlemmar.

Vad är det för frågor?
– Frågor avseende skatter, försäkringar, 
befälsstatus, arbetsmiljö, behörigheter 
med mera.

Är det något särskilt som du brinner 
för att driva?
– En av hjärtefrågorna är skattefrågor, där 
jag upplever att man har skärpt tolkning
arna från myndigheternas sida. Några av 
våra medlemmar har råkat riktigt illa ut, 
trots att de har varit övertygade om att de 
har gjort rätt och följt alla regler.

Sen har vi de som råkar ut för arbetsska
dor eller på annat sätt hamnat utanför 
arbetsmarknaden, där ska vi kunna vara 
med och förbättra försäkringsskyddet. 
Många har hamnat i kläm när de har råkat 
ut för något, och vissa hamnar till och med 
helt utanför det sociala skyddssystemet.

Utbildningsfrågor är också något jag vär
nar om.  Jag anser att SBF har god kontakt 
med ledningen på skolorna. Även kontak
ten med eleverna är mycket viktig och vi 
försöker prioritera skolbesök.

Varför blev just du vald till ny vd?
– Jag har en bred erfarenhet efter många  
år som ombudsman och är välkänd  
både hos medlemmarna och branschen  
i övrigt.

NY VD I SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN
Den 1 juli i år tog ombudsmannen Mikael Huss över som 
 tf vd för Sjöbefälsföreningen, efter att Mats Jäderland 
 avslutat sin anställning. TEXT OCH FOTO SOFI CEDERLÖF

Vad är styrkan med att ha varit 
ombudsman?
– Jag har handgripligen arbetat med 
många frågor som rör våra medlem 
mar samt haft kontakt med många i 
 branschen.

Vad har du i övrigt för bakgrund?
– Utbildningsmässigt så har jag gått verk
stadsskola, tekniskt gymnasium och har 
en sjöingenjörsexamen. Yrkesmässigt så 
har jag jobbat tio år i Broström, först som 
elev och sedan många befattningar upp 
till 2:e fartygsingenjör. Efter det tio år i 
Wallenius där jag började som 1:e far
tygs ingenjör och slutade som inspektör. 
Jag har också varit teknisk chef i Bore 

Lines och haft flera korta inhopp ombord 
på elevfartyget Polfors. 1991 började jag 
på dåvarande Maskinbefälsförbundet 
som ombudsman.

Vad hände med förre vd:n, Mats 
 Jäderland, han tillträdde ju för 
 mindre än ett år sedan?
– Han och styrelsen var inte överens om 
hur vissa frågor skulle drivas. Mats hade 
ingen facklig bakgrund och det resultera
de i en konflikt med styrelsen på grund 
av hans arbetssätt.

Vad händer nu med dina gamla 
arbetsuppgifter?
– Jag har bland annat haft ansvar för Stor
sjöavtalet och specialavtal. Nu ska vi 
rekrytera en ny ombudsman som vi kan 
sätta in i yrkesfrågorna. Önskemålet är en 
sjö ingenjör eller ett intendenturbefäl, 
eftersom vi vill behålla och fördjupa kom
petensen inom de två områdena. S C

Ålder 61 år 

Bor Älvsjö, Stockholm 

Familj gift med Monica, barnen Karl och 
Elisabeth Huss (hela familjen är ingenjörer) 

Intressen jakt, fiske, skog, bilar, gärna 
tillsammans med hela familjen

Övriga uppdrag vice ordförande i ITF MSC 
(ITF:s direkta ingång till IMO) ledamot i 
SAN, stiftelsen Sveriges Sjömanshus, 
Nordiska Maskinbefälsfederationen, 
Sjömansservice, AF-Sjöfart, Chalmers 
utbildningsråd, med flera.

S TO C K H O L M  A U G U S T I  2 0 1 6
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För dem som använder Omborddata 
så har skattefria ersättningar (till ex-
empel ersättning av utlägg för resor 
eller läkarintyg) rapporterats in som 
skattepliktig ersättning för vilken skatt 
ej är dragen, vilket medför att den en-
skilde därmed felaktigt får högre skatt.

Omborddata har gjort en uppdatering 
av programmet och dessa filer skall ha 
sänts in till Skatteverket, men det före-
faller som om det bara fungerar för vissa 
och dessa har fått hem ett brev om att 

Felaktigheter i sjölöneprogram
Det har visat sig att många 
av våra medlemmar drab-
bats av restskatt utöver det 
vanliga och att detta beror 
på  buggar i sjölönepro-
grammen. TEXT MATS HÖGBLOM

kontrolluppgifterna ändrats och de 
måste godkänna ändringarna. För övri-
ga så står den felaktiga uppgiften kvar.

Hur kontrollerar du?
Ifall det i blanketten KU16 som du fått 
från rederiet anges ett belopp ”Kost-
nadsersättning som inte kryssa i ruta 
051-052” (konstig mening, men det 
står så), så har felaktiga uppgifter rap-
porterats in.

Titta i specifikationen till inkomst-
deklaration (antingen i pappersformat 
eller genom att logga in på Skatte-
verkets hemsida). Under ”Inkomster – 
Tjänst”, ifall det står något belopp 
 under ”1.2 Kostnadsersättningar” in-
rapporterat av arbetsgivaren, så har 
inte uppgiften uppdaterats.

Fjärrfart har blivit närfart
För dem som använder Omega så har 
dagar i fjärrfart rapporterats in som när-
fart till Skatteverket, trots att det står 
fjärrfart i blanketten KU16.

Detta medför att den som seglat i 
fjärrfart felaktigt hamnat i en högre 
skattetabell.

I de rederier där detta rapporterats till 
Skatteverket så förefaller det som om 
kontrolluppgifterna uppdaterats för alla 
berörda.

Hur kontrollerar du?
Titta i specifikationen till inkomstdekla-
ration (antingen i pappersformat eller 
genom att logga in på Skatteverkets 
hemsida). Under ”Inkomster – Tjänst”, 
ifall du seglat i fjärrfart men det ändå 
anges ”Antal dagar i närfart”, då har 
inte uppgiften uppdaterats.

Vad gör man om det blivit fel?
Tyvärr verkar det inte som om rederier-
na kan göra något mer än de redan 
gjort för att korrigera detta. Gå in på 
Skatteverket.se och sök efter blankett 
SKV 6891 ”Begäran om omprövning”, 
ladda hem den, fyll i uppgifter och 
sänd in till Skatteverket. M H

I samarbete med:

Läs mer om erbjudandet på danskebank.se/sjobefalsforeningen

* 3 månader 1,29 %. Effektiv ränta 1,298 %. 
Ex 2 Mkr/50 år, totalt 2 647 405 kr

Danske Bank och Sjöbefälsföreningen har inlett ett långsiktigt samarbete  
som kommer att ge dig som medlem en hel del exklusiva förmåner.

Du kan t.ex. få:

  • Egen personlig rådgivare
  • Våra vardagstjänster kostnadsfritt första året
  • Bolån från låga 1,29 %* 

Vi har fler förmåner som väntar på dig och som vi samlat i Danske Förmånsprogram.  
Gå in på danskebank.se/sjobefalsforeningen och upptäck dem idag. Vårt mål är att du når dina.

Äntligen en 
annons som 
kan löna sig.
Du har unika förmåner som medlem i Sjöbefälsföreningen!

Utsedda till Årets Bank av Privata Affärer 2015

Bolån 
1,29%

RÄNTA FRÅN

S TO C K H O L M  J U N I  2 0 1 6
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Varnar för nedskärning
Trots färre totalhaverier till sjöss och färre olyckor varnar för-
säkringsgivaren AGCS för att trenden kan vända. Orsaken är 
rederiernas tendens att skjuta upp underhållet och minska 
besättningarna. Den senare faktorn bidrar till uttröttning 
(fatigue) och sämre fortbildning. Man pekar också på att ma-
skinhaverier utgör orsaken i 36 procent av olyckor och inci-
denter till sjöss, och en av de vanligaste besparingsposterna 
är förebyggande maskinunderhåll. I stället används i ökad 
utsträckning konditionsbaserat underhåll utan ordentliga 
checklistor. Då krävs egentligen en mycket grundlig genom-
gång av maskineriet för att förebygga en framtida blackout.

Antalet incidenter på grund av uttröttning har ökat, kon-
staterar rapporten också. Därför uppmanas IMO att skynda 
på sitt arbete med riktlinjer för detta problem. (TELEGRAPH)

Redarbas för säkerhet
– Det finns inget värre än en stor sjöolycka. Ingen vinner. 
Folk omkommer och skadas, minnena varar för evigt, och 
 tiden läker aldrig alla sår. Anseendet skadas, och kostnaderna 
är höga.

Så säger Grahaeme Henderson, nybliven president i 
 brittiska redarorganisationen Chamber of Shipping. Därför 
vill han sätta säkerheten som det främsta målet för verksam-
heten. Han påpekar att samtidigt som antalet totalhaverier 
halverats på ett decennium, så har inte besättningarnas 
 säkerhet ökat i samma utsträckning. Enligt vissa studier har 
den till och med försämrats.

Även miljön är en nyckelfråga, anser Henderson. Den be-
farade ökningen av utsläpp från sjöfarten är oacceptabel.

– Branschen har ett ansvar att hitta sina egna medel att 
minska utsläppen utan att vänta på lagstiftning, säger han. 
(TELEGRAPH)

Redare utnyttjar lucka i lagen
Sjömän är den enda yrkesgrupp i Storbritannien som saknar 
lagskydd om minimilön och likvärdig lönesättning. Det på-
pekade underhusledamoten Jo Stevens (lab, Cardiff) i en 
 debatt i april. Detta utnyttjas av redarna för att anställa ut-
ländska låglönebesättningar. Antalet brittiska befäl och man-
skap har minskat med 60 procent sedan 1980-talet.

– I dag kan nöjes- och affärsresenärer åka med fartyg, där 
ombordanställda tjänar bara 2,40 pund (28:87 SEK) i timmen, 
sa Jo Stevens. Denna legaliserade utsugning har systema-
tiskt minskat antalet brittiska sjöjobb, förstört den grund-
läggande kompetensen och ökat arbetslösheten i kust-
samhällen runt omkring i Storbritannien. (TELEGRAPH)

Ryskt fartyg efter med löner
Ryskägda Belize-flaggade Luka kvarhölls i brittiska Runcorn  
i april. Kustbevakningen hittade 21 brister, bland annat 
 obetalda löner, dålig mat och köksutrustning samt brott mot 
ISM-koden. Nautilus/ITF-inspektören Tommy Molloy utver-
kade 60 000 dollar (500 000 kronor) i obetalda löner för tre 
månader. Han föreslog redaren Rosshipcom ett ITF-godkänt 
anställningskontrakt men fick nej. (TELEGRAPH)

www.chalmersprofessional.se

Start i Göteborg den 17 oktober

www.chalmersprofessional.se/sjofart

Besöksadress: Södra Hamnvägen 15
Telefon: 08-556 943 30 
Mobil: 070-461 94 80
E-post: info@sjomanskyrkan.com
Hemsida: www.sjomanskyrkan.com

 
 

Sjömanskyrkan i Stockholm
Vi finns lokaliserade i Frihamnen i Stockholm.

Våra verksamheter är

• Fartygsbesök i Stockholm,  
 Södertälje och Nynäshamn.

• Läsrumsverksamhet

• Gudstjänstliv

• Diakoni

• Pensionärs och föreningsverksamhet
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AD-dom ändrade MBL

Rätten till lön följer av att arbetstagaren 
ställer sin arbetskraft till förfogande. Väg
rar arbetstagaren att utföra arbete som 
han anvisats och som han är skyldig att 
utföra utgår inte lön för den tid som gått 
förlorad. I vissa fall kan arbetstagaren ha 
rätt till lön vid avbrott i arbetet som inte 
kan lastas honom.

Vad händer vid en strejk? Är arbetsgiva
ren skyldig att betala lön även under en 
konflikt? Om man med frågan menar att 
arbetsgivaren ska betala lön för den tid 
då en anställd är ute i strejk blir naturligt
vis svaret nej. Är det däremot fråga om 
redan före konfliken intjänad lön som 
skulle ha utbetalats vid en tidpunkt när 
konflikt råder har svaret inte alltid varit 
lika givet. Från arbetsgivarsidan hade  
man sedan länge hävdat att man inte 
behövde betala ut lön – även intjänad 
lön – under konflikt – medan man från 
fackets sida hävdade motsatsen, det vill 
säga att redan intjänad lön ska utbetalas 
trots att konflikt råder. Det är ju helt klart 
att en arbets givare genom att vägra betala 
ut redan intjänad lön eller annan ersätt
ning får ett betydande övertag i en strids
situation,  särskilt som det kan röra sig  
om stora belopp utöver lön som semes
terlön, trakta menten, resekostnader med 
mera.

Strejk bryter inte anställningen
I Sverige gäller den allmänna regeln att 
anställningsförhållandet består även 
under strejk eller lockout. Man brukar 

Att man inte får lön för den tid man strejkar må vara 
självklart. Men hur är det med utbetalning av lön för 
arbete som utförts innan strejken? Stig Gustafsson 
reder ut.

säga att strejk inte bryter anställningen. 
Denna princip gäller för övrigt inte i alla 
länder. I många länder behöver arbets
givaren efter en strejk inte återanställa 
alla som deltagit i strejken utan kan själv 
välja ut vilka som ska få fortsatt arbete.  
Så var fallet länge även i Sverige.

Rättsläget under en konflikt innebär att 
arbetsgivarens och arbetstagarens ömse
sidiga rättigheter och skyldigheter tillfäl
ligt upphör. En arbetstagare behöver inte 
utföra arbete och arbetsgivaren behöver 
inte betala lön för konflikttiden. Detta är 
en gammal rättsprincip som gällde redan 
enligt 1928 års kollektivavtalslag och som 
också bekräftades i medbestämmande
lagen (MBL). Därmed hade man dock 
inte sagt något om denna princip också 
innebar att arbetsgivaren inte behövde 
betala ut lön som intjänats före konflikten 
men som skulle betalas först när konflik
ten inträffat.

AD dömde för arbetsgivarna
Det är uppenbart att utbetalning av lön 
till strejkande arbetstagare innebär att 
deras stridsförmåga förstärks. Arbets
domstolen (AD) ansåg i ett rättsfall för 
några år sedan att det mot den bakgrun
den kunde finnas skäl som talade för att 
arbetsgivaren under en konflikt temporärt 
befriades från att utbetala lön som förfal
lit till betalning. Arbetsgivaren skulle med 
andra ord behöva betala den förfallna 
lönen först när strejken eller lockouten 
upphörde.

AD grundade dock sin dom i huvudsak 
på en annan invändning som arbetsgivar
na hade i målet, nämligen att vägran att 
betala lön under alla förhållanden kunde 
ses som en tillåten stridsåtgärd. AD fråga
de sig först vilken praxis eller sedvänja 
som fanns på arbetsmarknaden. Det fram
gick då att arbetsgivarna alltid hävdat att 
några löneutbetalningar inte skulle göras 
under pågående konflikt men att de fack
liga organisationerna aldrig godtagit den 
ståndpunkten. AD kom fram till att utred
ningen om sedvänjan på arbetsmarkna
den inte hade någon avgörande betydel
se i målet. Men, framhöll AD, ”utredningen 
synes dock kunna ge åtminstone något 
underlag för den slutsatsen att det är rätts
ligen möjligt att i form av stridsåtgärd 
temporärt innehålla lön som förfallit till 
betalning under en arbetsinställelse”. AD 
kom alltså på detta sätt fram till att arbets
givaren hade rätt att som en stridsåtgärd 
innehålla lönen.

Domen var inte enhällig. De två arbets
tagarledamöterna reserverade sig och 
framhöll att det avgörande bör vara om 
det är fråga om arbete som utförts före 
konflikten eller inte. Om arbete har utförts 
före konflikten så ska betalning av lön 
och semesterlön ske på sedvanligt sätt 
trots att det råder konflikt, ansåg reser
vanterna.

Lönen borde ha utbetalats
Grunden för reservanternas ståndpunkt 
var att det måste finnas ett uttryckligt 
 lagstöd för att en arbetsgivare inte ska 
behöva betala förfallen lön. Något sådant 
lagstöd fanns inte och lönen borde därför 
ha utbetalats.

Domen väckte stor uppmärksamhet 
och häftig kritik från fackligt håll. Den  
gav ju också arbetsgivarsidan ett oväntat  
och oberättigat övertag i kritiska förhand
lingsskeden när konfliktåtgärder över
vägdes.

Riksdagen beslöt något år senare mot 
bakgrund av domen att göra ett tillägg i 
MBL innebärande att arbetsgivare som en 
stridsåtgärd inte får hålla innestående lön 
på sätt som tidigare skett. I så fall gör sig 
arbetsgivaren skyldig till en olovlig strids
åtgärd.

STIG GUSTAFSSON

LÄS DE SENASTE NYHETERNA PÅ

www.sjobefalsforeningen.se
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Då jag skriver detta är jag tillbaka i Halifax för första gången på sex år, det är 
en riktigt trevlig och fin stad, med lång sjöfartshistoria. Mest känd är den väl 

för ”The Halifax explosion”, då två fartyg kolliderade för snart 100 år sedan, den 
största ”konstgjorda” explosionen före atombomberna under andra världskriget. 
Ankarstocken från SS Mont Blanc – som väger mer än 500 kg – flög tvärs över 
hela Halifax stad och landade ungefär 4 kilometer bort, det ger väl ett hum om 
vilken otrolig smäll det måste varit!

Efter vi gått från Kanada skall vi till USA och ibland kan man ju bli hur trött som 
helst på det! Vi blev informerade av agenten om nya regler (åtminstone i New 
York) som kräver att vi i besättningen måste varsko ett dygn i förväg vilka ur be-
sättningen som skall gå iland, när vi skall gå iland respektive när vi skall komma 
tillbaka och vi måste tydligen också meddela vart vi skall gå!

Detta överensstämmer inte särskilt väl med texten i 4.4.6 – 5 i MLC: “Every ef-
fort should be made by those responsible in port and on board a ship to facilitate 
shore leave for seafarers as soon as possible after a ship’s arrival in port”. Tyvärr 
har ju inte USA ratificerat MLC och det märks allt som oftast. Men, efter att vi visat 
upp oss för passmyndigheterna, så frågade jag agenten vad detta var för  konstiga 
regler, i och med att det inte gäller för alla rederier, då visade det sig att ”nej, det 
är inte så det skall tolkas, vi undrade mest om någon ville åka iland”, så det gäller 
väl att vara tydlig med vad man skriver…

I mitten av juni höll Sjöbefälsföreningen sin ordinarie kongress, det var glädjande 
att så många ombud och inbjudna gäster kunde närvara, dessutom var det extra 

glädjande att det var så många ombud som var med för första 
gången. Ett stort tack till att ni engagerar er!

Det känns mycket hedrande att kongressen gav mig  
nytt förtroende som ordförande för Sjöbefälsföreningen, 
jag hoppas att jag skall kunna svara upp mot förvänt-
ningarna.

Efter att Jörgen Lorén avgick i samband med att 
han började iland hos Stena i slutet av förra året, så 
har vi inte haft någon nautiker i presidiet. Nu valdes 
 Annelie Hamberg från Destination Gotland till vice 
ordförande.

Under kongressen beslutades det bland annat 
om några ändringar i föreningens stadgar, främst 
genom att texter kopplade till vårt tidigare med-
lemskap i Ledarna togs bort, men sedan också en 
ny text om hur vi skall hantera ifall ordförande eller 
en vice ordförande avgår under kongressperioden, 
det har inte varit reglerat tidigare och har därför 
skapat lite diskussioner.

Som tidigare meddelats på hemsidan, så slutade 
verkställande direktören Mats  Jäderland hos 

Sjöbefälsföreningen strax efter kongressen och 
 Mikael Huss tillträdde 1:e juli som tillförordnad vd.

Det känns som om det var ganska nyligen som 
 avtalen blev klara, men nu drar förberedelserna 

för nästa avtalsperiod igång igen om en månad 
 ungefär, med en avtalskonferens där förutsättning-
arna och yrkanden kommer att diskuteras.

Ordförande har ordet
Fråga ombudsmännen
Här svarar våra ombudsmän på 
fackliga- och arbetsrättsliga frågor. 
Om du har en fråga du vill få svar 
på kan du maila till: sjobefalen@
sjobefal.se

Jag och min klubb är oense om hur 
Alkohol- & drogavtalet skall tolkas i sina 
delar. Arbetsgivaren menar att det är 
deras tolkning som gäller. Är det 
verkligen så?

Det centrala Alkohol- & drogavtalet är precis 
som det låter ett centralt avtal. Dessa avtal 
tolkas av avtalsparterna. I detta fall är av   - 
tals  parterna Sjöbefälsföreningen och Sjöfar-
tens Arbetsgivareförbund (SARF). Det är så-
ledes endast dessa som kan avgöra eventu-
ella tolkningstvister vad gäller detta avtal. 
Det är förresten på samma sätt vad gäller 
övriga centrala avtal såsom Storsjöavtalet 
och Färjebilagan. Hör av dig till föreningen 
så hjälper vi dig.

Jag vill börja plugga och undrar om jag 
har rätt att få tjänstledigt för det?

Du har alltid rätt att vara ledig för att 
studera förutsatt att du varit anställd längre 
än sex månader i samma företag eller tolv 
månader de senaste två åren. Det är viktigt 
att komma ihåg att arbetsgivaren har rätt att 
skjuta upp din ledighet till en senare tid än 
du har begärt. Arbetsgivaren måste dock 
omedelbart meddela dig och facket om 
skälet för detta. Vill arbetsgivaren skjuta på 
ledigheten längre än sex månader krävs 
samtycke av dig och facket. Glöm inte att 
göra din anmälan i god tid och att den skall 
vara skriftlig och daterad. Var också noga 
med att se till att du får ett skriftligt svar från 
din arbetsgivare. Om allt sköts rätt från 
början brukar detta inte leda till några 
problem. Arbetsgivarna ser gärna att deras 
anställda förkovrar sig och sedan återkom-
mer i tjänst men då med en högre tjänst-
barhet. 

Jag jobbar i färjetrafiken och nu vill 
rederiet att jag byter fartyg. Har de rätt 
att tvinga mig till det?

Om rederiet vill flytta dig till ett fartyg i ett 
annat trafikområde med en annan basort så 
kräver det normalt ditt samtycke. Men om 
det är samma basort så har arbetsgivaren 
rätt att flytta dig. Är du osäker på fartygets 
basort så är det arbetsgivarens skyldighet 
att upplysa dig om detta. MATS HÖGBLOM
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Att spara energi handlar mycket om 
att rent tekniskt ha koll på hur förbruk-
ningen ser ut, men lika viktigt är det att 
utbilda och motivera besättningen.
FOTO: DARRYL BROOKS/123RF
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Befälhavaren på Styrsöbolagets Ylva,  
Kim Sjögren, backar ut från bryggan i Salt
holmen. Den vita punkten på displayen 
åker högt upp men håller sig till vänster. 
Den visar att bränsleförbrukningen är 
hög men farten låg. 

Displayen är en energimätare där befäl
havarna i rederiets båtar kan se hur deras 
körstil påverkar bränsleförbrukningen. 
Styrsöbolaget bedriver passagerartrafik i 
Göteborgs södra skärgård och över Göta 
älv inne i centrala staden.

Mätaren är kopplad till motorernas 
 styrsystem och hämtar in uppgifter om 
bränsleförbrukning, varvtal och belast
ning. Displayen, av märket Blueflow, visar 
fart på xaxeln och bränsleförbrukning  
på yaxeln.

När Kim Sjögren kommit ut ur Salthol
mens hamn och styr ut mot Styrsö går 
den vita punkten ner och lägger sig strax 
under ett vitt horisontellt streck på dis
playen. Det vita strecket visar hur Kim 
 Sjögren har kört i genomsnitt idag i olika 
farter.

Nu kan han tävla mot sig själv genom 
att försöka komma under det vita strecket 
och därmed minska bränsleförbrukningen.

– 2012 startade vi den interna utbild
ningen i detta. Vi vet idag vad som är det 
optimala sättet att köra fartygen, säger 
Kim Sjögren, som numera också jobbar 
med att utbilda kollegerna i Blueflow.

Det handlar om tre enkla saker: att inte 
köra för fort, att inte accelerera i en gir 
och att göra en långsam acceleration.

Förutom att befälhavarna kan följa sin 
förbrukning i realtid, så samlas data ihop 

för analys efteråt. Då visas förbrukningen 
i ett diagram kopplat till en karta över 
 färden. En liten del av färden kan plockas 
ut och analyseras i detalj. Detta kan göras 
av befälhavaren själv eller av personal på 
rederikontoret.

Genom att befälhavarna tillämpar 
 denna form av ecodriving sparar rederiet 
så mycket bränsle per år som motsvarar 
driften av ett fartyg under ett år.

Vad förbrukar mest energi?
Styrsöbolaget mäter alltså energiåtgång. 
Att mäta är grunden när man som rederi 
ska tillämpa ett energiledningssystem.  
Det är ett systematiskt sätt att arbeta  
med energifrågor då man går igenom  
var man förbrukar mest energi, och vilka 
besparingsåtgärder som är mest kostnads
effektiva.

Hannes Johnson har i sin doktorsav
handling vid Chalmers beskrivit hur han 
hjälpte två rederier i arbetet med att 
implementera energiledningssystem.  
Han bedrev så kallad aktionsforskning 
som går ut på att han, utöver sin roll som 
forskare, hade en egen uppgift i organisa
tionen.

Att mäta sparar pengar
Det är numera obligatoriskt med energiledningssystem 
till sjöss. Forskning visar att det finns mycket bränsle 
att spara, och att sparåtgärderna är kostnadseffektiva. 
Grunden i det hela är att mäta. TEXT OCH FOTO: AGNETA OLOFSSON

Styrsöbolaget har satsat på eco-driving för att spara bränsle. 
Kim Sjögren är befälhavare i Styrsöbolaget och 
utbildar också i eco-driving.
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– Jag arbetade där och hjälpte till och 
samtidigt var jag forskare. Jag rörde mig i 
gränslandet mellan att vara forskare och 
konsult, säger han.

En nackdel med detta kan vara att fors
karen inte är oberoende, men fördelarna 
övervägde för Hannes Johnson. Att han 
hjälpte till var en förutsättning för att han 
över huvud taget var välkommen in i 
rederierna som forskare.

Han valde att vända sig till två mindre 
rederier: Österströms och Laurin Maritime. 
Det energiledningssystem de skulle till
lämpa var ISO 50001. Det liknar kvalitets
säkrings och miljöledningssystem och 
kommer från energiintensiv industri i 
land. Det är en standard som ställer krav 
på energikartläggning, åtgärder, och att 
följa upp dessa på ett systematiskt sätt.

IMO har utarbetat en standard för 
 energiledningssystem i rederier: Ship 
Energy Efficiency Management Plan, 
SEEMP, men enligt Hannes Johnson är 
den inte lika bra som ISO 50001. Bland 
annat saknas ansvar och representation 
på ledningsnivå.

– Det gick fort när IMO beslutade, så 
SEEMP blev som den blev, säger han.

SEEMP är obligatorisk för befintliga far
tyg. För nybyggen gäller ett index, Energy 
Efficiency Design Index, EEDI. Det är 
tänkt att minska energiåtgången per 
enhet transportarbete. 

SEEMP täcks dock in i ISO 50001, vilket 
gör att de inte behöver dubbla system.  
Ett annat krav har kommit från EU och 
innebär att fartyg som går till och från  
EUhamnar ska mäta koldioxidutsläpp 
och energiförbrukning. Parametrarna är 
bunkerförbrukning och last.

– Men det innebär osäkerheter, man 
kan inte mäta energieffektivitet med detta, 
säger Hannes Johnson.

Även IMO diskuterar i dessa termer och 
målsättningen är att längre fram beskatta 
bunker för att driva på utvecklingen mot 
en energisnål sjöfart.

Låg onödigt länge i hamn
När Hannes Johnson skulle vara med och 
implementera energiledningssystem på 
Österströms, som var ett torrbulkrederi i 
kortsjöfart, kom han igång bra, men precis 
när han hade gjort en energikartläggning 
så köptes rederiet upp av Transatlantic. 
Därefter gjordes flera organisationsför
ändringar vilket ledde till att energiled
ningssystemet aldrig kom att tillämpas.

Hannes Johnson hann dock med att 
undersöka vad tiden i hamn betydde för 
energibesparing i Österströms. Det visade 
sig att torrbulkfartygen ofta låg onödigt 
länge i hamn, när de skulle kunna utnyttja 
tiden till att gå långsammare mellan ham
narna och därmed spara bränsle.

Det visade sig att den vanligaste orsaken 
till långa uppehåll i hamn var att hamnen 
var stängd. De hamnar det rörde sig om 
hade oftast bara öppet kontorstid på var
dagar.

– 20 procent av tiden i hamn låg man 
och väntade för att hamnen var stängd, 
säger Hannes Johnson.

Hannes Johnson hade mer tur med sig 
med Laurin Maritime än med  Österströms. 
Hans arbete där sträckte sig över flera år 
och slutade med att Laurin implemente
rade energiledningssystemet. 

Han tror att anledningen var att Laurin 
Maritime, som är ett kemtankerrederi, 
äger sina fartyg och att besättningarna är 
engagerade. Dessutom är man van vid 
vetting, det vill säga oljebolagens kvali
tetskontroll av hur fartyget sköts tekniskt 
och administrativt som sker två gånger 
per år.

Tidigt i arbetet utsågs en person som 
var ansvarig för energifrågor på högsta 
nivå. Denna funktion gick på tvären i 
organisationen och lade sig över de olika 
avdelningarna som hade att spara energi 
var och en på sitt sätt.

Den förste energiledningschefen var 
 tillika miljöchefen BengtOlof Petersen.

– Vi lade ner mycket arbete på en 
 energikartläggning då vi samlade data 
kring fartygen, minns han.

Besättningen ska aktiveras
Arbetet började 2010. 2013 kunde man 
börja spara energi, då hade man hela 
energiledningssystemet på plats. Grunden 
var att mäta. Man mätte grundvärdena i 

energikartläggningen och för varje ny 
energibesparande åtgärd mätte man vad 
den betydde.

– Du kan inte jobba med förbättrings
åtgärder om du inte kan mäta vad de har 
för effekt, säger BengtOlof Petersen.

Därför finns idag en mängd olika senso
rer ute på rederiets elva fartyg. Förutom 
fart och bränsleförbrukning mäts para
metrar som djupgående, trim, vind, rodrets 
rörelser, varvtal på propellern, propeller
slip med mera.

En effektmätare på propelleraxeln an 
ger axeleffekten i kW och man kan därför 
jämföra med hur mycket olja man brän
ner i huvudmaskinen. Värdena samlas i 
en dator på Island i energimätsystemet 
Marorka och var 15:e minut kan man från 
rederikontoret i Västra Frölunda följa alla 
fartygs parametrar.

– Då ser vi hur båtens system fungerar. 
Vi har GPS:er, loggar, hur mycket data  
som helst. Det är för att båtarna ska ha ett 
system och kolla själva, vi vill få folket att 
aktiveras, säger Pär Brandholm som har 
ersatt BengtOlof Petersen som energi
ledningschef och miljöchef i rederiet.

Han visar något som liknar ett excel
blad på datorn. För en given resa matar 
han in bunkerpris, rederiets pris för frakten 
med mera. För varje antal dagar resan tar 
redovisas då hur mycket rederiet tjänar.

Det visar sig att på 29,7 dagar så tjänar 
rederiet mest. Det betyder att resan ska  
ta så många dagar och att resan ska 
genomföras enligt ECO6. Order går ut till 
fartyget om ECO6 och besättningen vet 

Bengt-Olof Petersen blev den förste utsedde 
energiledningschefen på Laurin Maritime och 
var med och satte igång med energikartlägg-
ning 2010. Foto: Laurin Maritime.

Displayen visar fart på x-axeln och bränsle-
förbrukning på y-axeln. Den vita punkten visar 
nuläge och det vita strecket genomsnitt för 
idag. 
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Uppskattningar visar att det kan skilja 
upp till tio procent i energiförbrukning 
mellan olika besättningars sätt att köra 
samma färja under likartade  förhållanden. 
Skillnaden kan vara plus/minus fem GWh 
per år för en medelstor färja, och visar  
på en stor potential att minska energiför
brukningen, vilket är en viktig utgångs
punkt. Dels för att det finns en marginal 
att ta hem för rederierna, dels för att 
 uppnå EU:s mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 40 procent till 2050. 
Framförallt sänder det en viktig signal att 
motivera besättningar och landorganisa

tioner att aktivt arbeta med energiopti
mering. 

Martin Viktorelius är doktorand på Chal
mers institution Sjöfart och marin teknik, 
och arbetar med kongnitionsvetenskap, 
vetenskapen om mänskligt tänkande. 
Med finansiellt stöd från Energimyndig
heten studerar han förutsättningar att 
göra energieffektivitet till ett prioriterat 
område för fartygsbesättningar. Ett nytt 
och outforskat område som fått ökad 
uppmärksamhet inom industrin och sjö
farten. Han började sitt arbete i mars 2015 
och har gjort ett 30tal resor med Stenas 
färjor från Göteborg och Varberg, ett 40tal 
djupintervjuer med nautiker och maski

Den mänskliga faktorn
Om det bara gällde den maskinella hårdvaran i ett  
fartyg skulle energioptimering vara ganska enkelt. När 
 besättningen är nyckeln till en lägre energiåtgång blir  
det genast mycket svårare. TEXT OCH FOTO CLAES HINDENFELT
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då vilken bränsleförbrukning de ska 
 lägga sig på.

Uppdraget till befälhavaren och maskin
chefen gäller förbrukning, och inte fart. 
Vilken fart det blir är sedan beroende av 
vind och vågförhållanden.

– Farten är väderberoende, men inte 
förbrukningen, säger Pär Brandholm.

Kunderna, som är till exempel stora 
oljebolag, har inte krav på att man ska 
vara framme en viss dag.

Systemet har slagit igenom på båtarna 
och 90 procent av besättningarna kör  
helt och hållet på konsumtion.

– Det sköter de väldigt bra, säger Pär 
Brandholm.

Sparat flera miljoner dollar
För att följa upp detta i realtid köper rede
riet Weather Routing, väderruttoptimering, 
från SMHI. Det innebär bland annat att 
fartyget föreslås en rutt som passar i givet 
väderläge. På kartor kan man från land se 
rutten, hur fartyget har gått och hur långt 
det är kvar tills det går i hamn.

Man kan se vilken förbrukning fartyget 
ska ligga på och också faktisk förbruk
ning. En rödfärgad rutt visar kraftig sjö
gång och även vinden går att läsa ut på 
skärmen. Från rederikontoret kan man 
också se farten och kontrollera om den är 
anpassad till vind och sjögång.

En gång om året går rederiets ledning 
igenom en management review, lednings
granskning, av varje fartyg. Då tittar man 
på vad man åstadkommit, om energiför
brukningen har minskat och hur fartyget 
kan förbättras i framtiden. I energiled
ningssystemet ingår krav på kontinuerlig 

förbättring. Kanske är det dags för nya 
investeringar.

Genom åren har det blivit många in 
vesteringar i energibesparande åtgärder. 
Allt mellan att ta bort stålrör till ballast
tankarna och ersätta dem med glasfiber
rör för att minska vikt, till värmeåtervin
ning från avgaserna och avancerade 
övervakningssystem för maskineriet.

Pär Brandholm är energiledningschef och 
miljöchef i Laurin Maritime.

Tankern Tintomara är ett av de fartyg som 
omfattas av Laurin Maritimes energilednings-
system. Foto: Laurin Maritime.

Man testar nya antifoulingfärger och 
systemet Marorka talar automatiskt om 
när det är dags att rengöra skrovet och 
propellern.

Alla dessa åtgärder, parat med besätt
ningarnas sätt att köra fartygen, har gett 
resultat i besparingar både för miljön  
och i pengar. 2013 sparade man 40 000 
ton koldioxid, 2014 37 000 ton och 2015 
32 000 ton.

2013 sparade rederiet 2,5 miljoner 
 dollar, 2014 sparade man 2,4 miljoner och 
2015 sparade man 1,7 miljoner dollar på 
energibesparande åtgärder. Att besparing
arna minskat över åren beror på att bun
kerpriserna har sjunkit och att det där
med inte lönat sig att köra sakta.

Framgången kan förklaras med att rede
riet sköter befraktning och drift av farty
gen självt och därmed kan fatta beslut 
om åtgärder. Två fartyg, däremot, går på 
time charter, tidsbefraktning, där de som 
hyr fartyget betalar bunkern. Där har 
 Laurin förgäves försökt få kunderna med 
på energibesparing.

– Vi har föreslagit att vi ska dela fiftyfifty 
på vinsten med dessa, men de har inte 
varit intresserade. De kör som de vill, 
säger Pär Brandholm. A O
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nister, anställda på rederikontoret samt 
gjort observationer ombord för att förstå 
verksamheten och kulturen.

– Säkerhet och energioptimering hand
lar båda om den mänskliga faktorn där 
den fysiska arbetsmiljön och den kogni
tiva delen ska stödja operatören. Just den 
kognitiva delen har fått en ökad uppmärk
samhet de senaste åren. Allt fler paramet
rar med betydelse för energi åtgången 
mäts, omvandlas till data och presenteras 
för operatörerna i maskin och på bryggan, 
säger Martin Viktorelius. 

Det kräver att de förstår systemen, kan 
tolka och omvandla dessa data till infor
mation som stöder dem att vidta rätt 
åtgärd i realtid. Det ökar arbetsbelastning
en, och gör det även svårare. Samtidigt 
finns det en övre gräns för förmågan att 
ta in information. 

– Det är något av en paradox att ett 
tänkt beslutsunderlag blir en belastning. 
Men där finns data de inte behöver för att 
fatta beslut, och data de inte vet vad de 
ska göra av. Den är helt enkelt för svår att 
tolka och hitta en användning för, säger 
Martin Viktorelius.

Satsar på säkra kort
Att driva fartyg så effektivt som möjligt är 
ingen ny arbetsuppgift. Det nya och svåra 
är att göra det exakt och vetenskapligt 
genom att förstå och kunna utnyttja den 
ökande mängden data. För att nå dit är 
det viktigt att utveckla och uppmärksam
ma de mjuka värdena, öka intresset för 
energioptimering och inkorporera det i 
den dagliga driften.

– Många rederier vet helt enkelt inte 
hur de ska utnyttja besättningarnas kapa
citet på bästa sätt. De mjuka värdena är 
den svåra frågan eftersom det inte finns 
några processer för att hantera den mänsk
liga faktorn. Kompetensutveckling är dess
utom svår att mäta och presentera vinsten 
av, och upplevs kanske heller inte som 
speciellt fruktbar. Då är det enklare för 
rederiet att satsa på något man kan visa 
ger avkastning, till exempel en frekvens
omvandlare eller en ombyggnad, säger 
Martin Viktorelius.

På rederikontoren arbetar sjökaptener, 
många av dem har haft egna befäl. De vet 
att bra lösningar oftast uppnås genom 
samtal om problemen i fartyget. Men i sin 
nya roll ska de presentera besparingen  
av en investering i siffror. Då satsar de  
på säkra kort, en teknisk lösning eller ett 
rapporteringssystem över avgångar och 
ankomster, förseningar och skäl till dem. 

Formella och strikta system med uppfölj
ning som är enkla att presentera.

Men det fungerar inte som incitament 
för att få medarbetarna att fokusera på 
energieffektivitet. Det är ett resultat av 
samarbetet mellan bryggan, maskin och 
däckspersonalen. Bryggan kör, maskin  
ser till att det går framåt, bryggan för 
litar sig på att maskin hanterar optime
ringen, och man vill helst inte klampa  
in på den andres område. Man missar 
ofta be tydelsen av ett nära utbyte med  
varandra. 

– Det viktigaste informationsutbytet 
sker oftast vid lunch, fika och middagar. 
Då är parterna på neutralt område och 
sitter tillsammans utan den traditionella 
uppdelningen, vilket i sig är smått unikt 
för svensk sjöfart. Driftsmöten är mer for
mella med planering för reparationer och 
liknande. På de informella mötena med 
allmänt småprat kan en maskinist fråga 
en styrman varför de kör på ett visst sätt, 
vilket kan ge styrmannen något att reflek
tera över, eller få en chans att förklara. Det 
mötet är väldigt viktigt eftersom kompe
tens byggs upp i samverkan, säger Martin 
Viktorelius.

Lasthanteringen viktig
Färjor kräver större besättningar jämfört 
med övriga lastfartyg, alltså fler personer 
som ska involveras, motiveras och entusi
asmeras att prioritera energieffektivise
ring. Samtidigt är lasthanteringen, att få av 
och på så många passagerare och fordon 
så snabbt som möjligt viktig. Hamntillfäl
lena har därför en hög stressnivå. Mycket 

folk på bildäck, proviantering, eventuell 
bunker och allt sker på tid, tänk depå
stopp i Formel 1.

Snabb lossning och lastning ger snab
bare avgång. Men en optimering i ena 
ändan kan leda till ett sämre resultat i 
den andra. Ju mer last ju effektivare är 
 fartyget per bränsleenhet, men det kan 
även innebära en försenad avgång som 
måste köras in med ökad bränsleåtgång 
för att hålla tidtabellen. 

– Det här kräver mycket av styrmännens 
kompetens och analytiska förmågor, som 
jag tror man inte riktigt sett, uppmärk
sammat och värdesatt, säger Martin Vikto
relius.

Färjorna ska gå i tid, gärna tidigare om 
det är möjligt och komma fram i tid. 
Utmaningen är att planera optimal fart
profil utifrån ständigt föränderliga förut
sättningar som väder, vind, djup, ström, 
våghöjd, allt som påverkar resans gång. 
Det sker i en intern process i huvudet på 
respektive styrman, därför fungerar inte 
en fast plan eller kvalitetssäkring. I stället 
krävs att styrmännen är närvarande i 
 situationen under varje enskild resa för 
att kunna energioptimera driften.

– Här behöver de dels bättre besluts
stöd, bland annat att inkommande data 
analyseras innan den presenteras för 
 operatörerna, och även incitament att 
arbeta på det nya sättet. Att bara veta för
brukningen just nu säger inget om för
brukningen om två timmar, eller hur de 
ska planera för resten av resan. Här rör vi 
oss i gränslandet mellan människa/data, 
människa/maskin där det fortfarande 

Martin Viktorelius forskar om förutsättningarna för att göra energieffektivitet till något som 
besättningarna prioriterar.
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finns glipor som hämmar och försvårar 
optimeringen, säger Martin Viktorelius.

Måste värdesätta kompetens
Enbart teknik kan inte lösa detta. Kun
skap, erfarenhet och praktisk förmåga är 
avgörande faktorer, och det handlar 
mycket om kultur. Att kompetens och ny 
fikenhet värdesätts, att en vilja att utveck
las premieras. Detta är ofta uppskattat i 
fartygen, men inte alltid på rederierna 
som sällan arbetar aktivt med kompetens
utveckling trots att kunskap och erfaren
het sannolikt är de viktigaste faktorerna 
för operationella åtgärder vid energiopti
mering. Här finns ett identifierat gap mel
lan tekniska och operationella lösningar. 
Men av någon anledning finns det barriä
rer mot både dessa och mjuka värden. 

– Att bara mäta ger inga resultat. Det 
krävs aktiva insatser från rederiets sida 
som att arbeta med kompetenssäkring, 
vara närvarande ombord, att var och en 
känner att deras kompetens värdesätts 
och uppmärksammas, och att de får gen
svar från rederiet. Många faktorer har 
betydelse för medarbetarna, utflaggning 
är ett orosmoment för många. Det skapar 
en känsla av att vara utbytbar. Den käns
lan är dålig för att öka intresset för energi
optimering, och ökar inte motivationen 
att lära sig nya system och maximera det 
man redan gör, säger Martin Viktorelius.  

Har besättningen kört båten från A till B 
har den gjort sitt jobb. Energioptimering 

är i allt väsentligt frivilligt, och ett uppdrag 
utöver det. Om ingen ser att de sparat fyra 
ton bunker är det kanske inte så betydel
sefullt. Men det uppmärksammas alltid 
när de kört upp fyra ton mer. 

Mer fika och löst snack
Fartygsbefäl har en lång och kvalificerad 
utbildning, avancerade arbetsuppgifter 
och ett stort ansvar. Blir de inte sedda och 
uppmärksammade för den insatsen är 
det svårt att motivera dem för ytterligare 
arbetsuppgifter. En lyckad energieffektivi
sering kräver motivation hos samtliga i 
besättningen samt beslutsstöd och kom
petensutveckling för att kunna tolka de 
nya data som krävs för att nå målen.

Samtidigt är säkerhet ett högprioriterat 
område. Med 1 000 passagerare ombord 
finns inget utrymme för misstag. 

– Alla måste förhålla sig till bryggans 
förutsättningar och beslut, och inte redu
cera bristen på intresse till besättningens 
dåliga attityder, eller att de inte är motive
rade. De kan ju ha gjort sitt bästa utifrån 
den aktuella situationen även om man 
dragit 10 ton mer bunker en viss resa. 
Tvärt om bör besättningarna uppmuntras 
och motiveras att optimera körningen, 
och samtidigt tycka det är kul och bra  
att spara energi och miljön, säger Martin 
Viktorelius.

Ekonomiska incitament är en väg, men 
inte nödvändigtvis den bästa. Att bli sedd 
och uppskattad är viktigare. Samtidigt 

måste hela organisationen, både rederi 
och fartyg samverka tydligare på ett nytt 
och annorlunda sätt. Alltså inte fler regler, 
rapporter eller ökad kontroll, det är inte 
att bli sedd utan enbart kontrollerad. 

– En så enkel sak som en ökad dialog 
är betydelsefull, mer fika och mer löst 
snack utan dagordning. Att fråga besätt
ningen vad de tycker innan förändringar 
genomförs, att fråga vad de vill ha eller 
behöver för att kunna göra jobbet så bra 
som möjligt är också ett sätt att knyta far
tygen närmare landorganisationen, säger 
Martin Viktorelius. 

Trivialt kan tyckas, men att dra in jul
festen och en liten julklapp skickar signa
len att ”nej, ni är inte värda ens lite prins
korv”. Besparingen är enkel att redovisa i 
en powerpointpresentation, men åtgär
den smörjer inte maskineriet. Julfester har 
en effekt på verksamheten, och en helt 
annan när den uteblir. Och just de sociala 
processerna är de viktiga och svåra. Det 
handlar i huvudsak om kulturen i rederiet 
med de etablerade arbetssätten som en 
social förhandling mellan alla medarbe
tare, och är sannolikt avgörande för en 
lyckosam energioptimering.

– Genom samtal och samverkan löser 
man problem. En ensam styrman eller 
maskinist kan inte göra det på egen hand. 
De måste utbyta kunskap och informa
tion för att komma vidare. Det förutsätter 
att de träffas och faktiskt pratar med var
andra, säger Martin Viktorelius. C H

En av nyckelfigurerna på kajen är "fåraherden" 
som på sin cykel vallar bilar av och på färjan.

Det tar cirka 50 minuter att lossa och lasta Stena Nautikas båda bildäck, stänga akterporten och 
lägga ut, vilket kräver en stor logistisk precision. 



Annons från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 

Belöning 2017
Sjömän är utmärkta problemlösare och gör ständiga förbättringar för att underlätta arbetet, 

höja säkerheten och öka trivseln ombord. Det är något vi gärna premierar. Har du gjort en 
förbättring eller känner du någon som gjort det? I så fall vill vi veta det. 

Förslaget skall vara oss tillhanda senast 30 oktober.
Läs mer om vår belöningsverksamhet på www.sjomanshus.se.    

STIFTELSEN SVERIGES SJÖMANSHUS 

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar

Besättningen på bunkerfartyget Seagas skickade förra året 
in hela 14 förslag till Sjömanshusstiftelsens belöningsdag. 
För det prisades de med ett hedersomnämnande och 
5 000 kronor. 

Men Magnus Hellström, befälhavare på Seagas, är blygsam. Han 
är övertygad om att de inte är mer uppfinningsrika än på andra 
fartyg. Att deras bunkerfartyg, som går med flytande naturgas 
(LNG), var en sprillans ny specialkonstruktion då hon togs i drift 
för tre år sedan, tror han däremot spelar roll. 

– Även om hon var jättefin redan när hon kom är konstruk-
tionen helt unik och det var mycket som inte riktigt stämde. Vi 
kommer fortfarande på grejer att förbättra i stort sett varje pass, 
säger Magnus Hellström. 

En del av deras uppfinningar har kommit till för att under-
lätta vardagen, annat hade de helt enkelt inte klarat sig utan. 
Till den senare kategorin hör bland annat den förtöjningsarm 
som används när fartyget ska lägga till längs passagerarfartyget 
Viking Grace utsida för att överföra bränsle. Stor användning 
har man också av den distansring som togs fram för att hålla 
inlastningsfiltret på plats.  

– Det mesta vi tillverkar gör vi av sådant som redan finns 
ombord och man kan till och med hitta användbara delar i sop-
containrar. Allt kanske inte ser jätteproffsigt ut, men det fungerar 
och fyller sin funktion, säger Magnus Hellström. 

Att hela tiden sträva efter att förbättra och underlätta är nöd- 
vändigt, men gör också tiden ombord mer givande, säger han. 

– Eftersom vi bara är tre man i besättningen är vi beroende av 

att allting fungerar som det ska. Men det är roligt också och man 
får något gemensamt att engagera sig i. 

Tillsammans med fartygets förre överstyrman, Andreas Joelsson, 
har Magnus Hellström också utvecklat utbildningar för fartyg 
som fraktar LNG. Den första handlade om själva hanteringen 
av det mycket speciella bränslet som blir flytande först vid 
minus 160 grader. Men det är den andra utbildningen, den som 
handlar om säkerheten kring den flytande naturgasen, som flest 
personer har genomgått. Båda utbildningarna är gratis och finns 
tillgängliga online på www.lng-safety.com.  

– Det fanns väldigt få utbildningar om LNG och jag tyckte 
inte att någon av dem var riktigt bra. Vår säkerhetsutbildning 
har redan gjorts av ett 100-tal personer och det kan nog bli ännu 
fler nu när många LNG-drivna fartyg är på väg, säger Magnus 
Hellström. 

magnus@kti.se

”man får något gemensamt 
att engagera sig i”

Kreativ besättning på bunkerfartyg.

Heder och ära åt Seagas besättning 
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Sjöfarande har sedan urminnes tider för
sökt kartlägga världen under havsytan. 
Bibeln berättar att sjömän kastade ut lod 
för att pejla djupen på äventyrliga resor i 
Medelhavet. Sjömän har i flera sekler 
navigerat bland Östersjöns vikar, holmar 
och förrädiska grund med hjälp av hand
lod och kompass.

I dag har Sjöfartsverket ansvaret för att 
samla in djupuppgifter i Sveriges hav och 
största insjöar. Informationen blir under
lag till sjökorten.

– Budgeten för arbetet var 2015 cirka  
55 miljoner kronor. Sjöfartsverket är affärs
drivande. Avgifter från handelssjöfarten 
ger inkomster och de är baserade på 
volym gods som skeppas till hamnarna, 
berättar Ulf Olsson.

Avgifterna har inte höjts på flera år och 
de moderna metoderna kräver extra 
resurser, exempelvis bidrag från EU.

– År 2010 var bara cirka 25 procent av 
Sveriges havsområde sjömätt med modern 
teknologi. Det var inte riktigt seriöst. Nu 
har vi kommit ikapp andra länder i vårt 
närområde, säger Ulf Olsson som är chef 
för Sjöfartsverkets sjömätning.

Verkets armada
I Sjöfartsverkets flotta för sjömätning finns 
i dag fem fartyg. Minst i den sjömätande 
armadan är Petter Gedda, som bara är åtta 
meter lång, där två personer tjänstgör.

En solig förmiddag med svag västlig 
vind kliver jag ombord på minstingen i 
flottan vid Ankarudden, söder om Nynäs
hamn. 

Kent Lögdberg, systemingenjör och 

 mätningsledare, hälsar mig välkommen. 
Under några timmar sitter jag i ett hörn av 
hytten på Petter Gedda, när han tillsam
mans med kollegan Maria Nordström 
samlar djupobservationer med båtens 
multibeamekolod.

När vi går ut från hamnen mot öppet 
hav lyfter några skrämda sjöfåglar och 
Kent upptäcker silhuetten av en havsörn 
på en klippa. Maria griper efter kikaren 
för att i närbild studera rovfågeln.

Ekolodet är orsak till att båten ligger 
snett när den går från Ankarudden  
till Landsort, där mätningarna börjar i 
hamnen.

– En rörelsesensor mäter hur farkosten 
ligger i vattnet, om den rollar eller pitchar. 
Allt detta för att positionen och därmed 
mätvärdena ska bli så noggranna som 
möjligt, poängterar Kent.

Ljus över Östersjön
Arbetspasset startar alltså på Landsort. 
Redan på Gustav Vasas tid flammade fyr
båkar här och i slutet på 1600talet lades 
grunden till den fyr, som ännu kastar sitt 
ljus ut över Östersjön.

Kent rattar Petter Gedda rutinerat i det 
trånga hamnområdet och talar lågmält 

GEDDA GÅR PÅ DJUPET
Mer än hundra miljarder uppgifter finns nu lagrade 
i Sjöfartsverkets djupdatabas. De senaste åren har 
 arbetet intensifierats med hjälp av pengar från EU. 
 Sjöbefälen har fått följa med sjömätningsfartyget  
Petter Gedda. TEXT OCH FOTO CURT ISAKSSON

Kent Lögdberg och Maria Nordström samarbetar när de lodar djupen och samlar in ytterligare ett 
antal miljoner uppgifter till Sjöfartsverkets  djupdatabas.
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Kent Lögdberg manövrerar rutinerat inne i den trånga hytten på Petter Gedda i vattnen utanför 
Landsort.

med Maria om manövrer och mätningar. 
Hans blick flackar hela tiden mellan 
datorskärmarna och verkligheten utanför 
hyttfönstren. 

Världen under vattenytan registreras. 
Jag associerar till en konstnärs palett, när 
ekolodets ljudimpulser och bottentopo
grafin blir klart lysande färger på data
skärmarna. Denna sjömätningens konst 
ska vara så noggrann som bara är möjligt.

Felmarginalen för fartygets position är 
cirka fem centimeter med hjälp av satellit
navigeringen, säger Kent.

Ute på öppet vatten tar Maria på sig 
dubbla lager av handskar, klättrar ut ur 
hytten och sänker ett instrument som 
mäter ljudets hastighet i vattnet tiotals 
meter ner i Östersjön. På en skärm avteck
nar sig ett lodrätt streck som löper med 
små hack.

– Ljudets hastighet påverkas av vattnets 
täthet, som i sin tur bestäms av tempera
tur och salthalt. Vattnet i havet är skiktat, 
men här är skillnaderna små mellan de 
olika lagren. Ljudhastigheten pendlar 
mellan 1433 och 1434 meter i sekunden, 
förklarar Maria.

   
Erfarenhet och kunskap
Det är svårt att ekoloda i Östersjön, med 
dess många vikar, sund och öar och där 
vattendrag påverkar salthalten. Ljudets 
hastighet förändras ständigt och utvärde   
djupet. På 20 meters djup är felmargina
len cirka 25 centimeter, berättar system
ingenjören.

Kent Lögdberg har mycket lång erfaren
het som sjömätare. Han började redan 
som värnpliktig i mitten på 1980talet. 
Under hans karriär har metoderna och 
tekniken förändrats i grunden.

– En sjömätare ska vara positiv till den 
tekniska utvecklingen, noggrann och bra 
på matte. Dessutom underlättar det för
stås om han eller hon inte har anlag för 
sjösjuka.

Maria Nordström har en akademisk 
examen i marinbiologi och oceanografi 
och har arbetat för norska Sjöfartsverket 
vid Spetsbergen bland valar, sälar och 
isbjörnar.

– Jag tycker om det här jobbet eftersom 
den ena dagen inte är den andra lik. Det 
är nödvändigt att vara flexibel.

Det håller den ärrade yrkesmannen 
Kent Lögdberg med om. Mer än en gång 
har han drabbats av obehagliga över
raskningar.

– Vi har gått på grund flera gånger, säger 
han.

Jacob Hägg är Sjöfartsverkets näst största 
fartyg för sjömätning och är utrustat med 
multibeam-ekolod. Foto: Sjöfartsverket.

Den färglagda kartan visar den aktuella kvalitén 
på genomförda sjömätningar. Grön: Sjömätning 
som uppfyller internationell standard. Gul: Upp- 
fyller inte internationell standard. Mätningarna 
utförda från och med 1940 och framåt. Röd: 
Uppfyller inte internationell standard. Mätningar 
utförda tidigare än 1940, i huvudsak med hand- 
lod. Källa: Sjöfartsverket. 

Dyrt med sjömätning
Sjömätning är dyr verksamhet. Exempel
vis kostar driften för Sjöfartsverkets 
 minsta fartyg 25 000–30 000 kronor per 
dygn. Samtidigt är behoven stora.

– För sjöfarten är det mer ekonomi att 
gå i hamn med en stor båt i stället för två 
små. Runt om i Sverige driver vi olika 
 projekt tillsammans med Trafikverket, där 
hamnar muddras, säger Ulf Olsson.

Exempelvis syftar projekt Malmporten  
i Luleå till att öka utskeppningen från 
malmfälten i norra Sverige. Fartyg med ett 

djupgående på 15 meter ska kunna gå in 
till kaj och det är nödvändigt att sjömäta 
hamnområdet.  

Med hjälp av stort tålamod och miljar
der uppgifter i djupdatabasen arbetar Sjö
fartsverket med att kartlägga havets alla 
sandbankar, bergklackar, stenar och djup
hålor.

Botten med sten
Ulf Olsson understryker att det många 
gånger är svårt att sjömäta de svenska 
kusterna.
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FAKTA 

I FAMOS, Finalising Surveys for the Baltic 
Motorways of the Sea, ska sammanlagt 
100 000 kvadratkilometer i Östersjön sjömätas 
åren 2014–2020.

Dessutom deltar Sjöfartsverket i ADAPT, 
Assuring Depth of fairways for Archipelago 
Public Transportation. Målsättningen är att 
säkra transport av gods och människor i 
Stockholms och Ålands skärgårdar. Projektet 
pågår åren 2016–2019 med EU som finansiär.

– Havsbottens topografi påminner om 
landskapet uppe på land. När det finns 
mycket sten i vår svenska natur är också 
havsbotten stenig. Exempelvis är bottnar
na utanför det platta danska landskapet 
enklare att kartlägga. 

Sedan 2014 pågår FAMOS, Finalising 
Surveys for the Baltic Motorways of the 
Sea, för sjömätning i Östersjön. Sverige, 
Finland, Danmark, Estland, Lettland, 
 Litauen och Tyskland deltar i projektet. 

– Detta är ett av de större projekten för 
sjömätning i hela världen. En fjärdedel  
av hela Östersjön kartläggs med modern 
teknologi. Det är tidsödande. Varje fartyg 
går med sjuåtta knop och täcker en 
bredd med ekolodet som vanligen är 
smalare än 100 meter, säger Benjamin 
Hell, som är projektledare. 

Enligt preliminära beräkningar blir  
den totala kostnaden cirka 400 miljoner 
kronor för den svenska delen av projektet. 
Om fortsatt finansiering beviljas betalar 
EU en tredjedel. Just nu sjömäter uppemot 
tio båtar runt om i Östersjön.

Position i höjden 
När djupangivelserna på sjökorten blir 
mer exakta minskar risken för olycks
händelser. Men ekolodningen ger också 
andra fördelar.

Vattenytans läge är inte konstant. Vatten
ståndet påverkas bland annat av väder
omslag med skiftande hög och lågtryck. 
Det sjömätande fartygets höjdposition 
måste därför bestämmas.

– I FAMOS testas navigationsteknologins 
gränser och det ger större precision vid 
bestämning av fartygets position i höjd
led, poängterar Benjamin Hell.

Med bibehållen säkerhet behöver mar
ginalerna därför kanske inte vara lika 
 stora under fartygens skrov inom handels
sjöfarten. 

– När lasten blir större kan en  oljetanker 
på 100 000 ton ge cirka 200 000 kronor 
mer i inkomster vid varje hamnanlöp, 
understryker han.

Många faktorer påverkar sjökortens 
djupuppgifter. Vattnets temperatur och 
salthalt, den sjömätande farkostens rörel
ser och vattenståndet vid mättillfället, den 
angivna positionen med hjälp av GPS;  
allt samverkar i jakten på felmarginalens 
centimeter. 

Kent och Maria och deras kolleger gran
skar färgerna på datorskärmarnas palet
ter och pejlar sjömätningens konster. C I

Petter Gedda levde i slutet av 1600-  
talet, utbildades till lantmätare , men en-
gagerades senare för att sammanställa 
en ”General Hydrographisk Chart-Book”.

Havsdjupet mättes med handlod;  
en lina försedd med blytyngd märkt 
med tyg- eller läderbitar i olika färger. 
Mängder med djupangivelser finns på 
det tio tal kartblad, som Petter  Gedda 
sammanställde. Sannolikt var det störs-
ta problemet inte att någor lunda kor-
rekt pejla djupet utan att ha kännedom 
om positionen vid mät tillfället. Ibland 
räknades antalet roddtag.

Atlasen påminner om ett konstverk. 
Här avbildas olika symboler med 
mänskligt eller gudomligt ursprung.

På ett kartblad blänger en atlet, san-

nolikt den antika havsguden Poseidon, 
på ett tvåmastat fartyg som han håller i 
sin hand. Den guden var inte att leka 
med. När Poseidon blåste upp till 
storm måste sjömännen navigera för-
siktigt mellan försåtliga grund.

Geddas kartor publicerades i slutet av 
1600-talet, när Sverige var en stormakt 
med stora landområden på andra sidan 
Östersjön. Därför fanns  detaljerad infor-
mation om farvattnen i Finska Viken, 
Riga bukten i Baltikum och kustlinjen vid 
Pommern söder om Bornholm.

Östersjön hade avgörande betydelse 
som transportled för att hålla ihop de 
olika delarna av det svenska riket och 
det var nödvändigt att sjömännen 
 visste var de seglade.

Sjömätningens pionjär
Fartyget Petter Gedda är döpt efter en av den svenska sjö-
mätningens pionjärer. Han gav ut Sveriges första sjöatlas 1695. 
 Expertisen anser att denna karta över Östersjön och Kattegatt var 
”ett storverk för sin tid”.

Benjamin Hell är projektledare för FAMOS, där 
sju länder samarbetar för att sjömäta en fjärde- 
del av Östersjöns yta. Foto: Agne Hörnestig, 
Sjöfartsverket.
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Sjöfartens Arbetsmiljönämnd, SAN, bildades 1956 och är ett 
samarbetsorgan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. 
SAN verkar för att förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten inom 
svensk  sjöfart och fungerar som en knutpunkt för arbetsmiljö-
arbete inom branschen. Nämnden ger finansiellt stöd till olika 
projekt, anordnar konferenser, delar ut arbetsmiljöpris och 
mycket mer. På www.san-nytt.se får du veta mer om oss.

Dags att premiera 
årets bästa arbets-
miljöinsats!

Organisatorisk och social arbetsmiljö
 – en utmaning för sjöfarten
Få som sysslar med arbetsmiljö lär ha undgått att den nya före-
skriften organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
trädde i kraft i våras. Men vad innebär den egentligen och hur gör 
man för att införliva de nya bestämmelserna ombord? De här 
frågorna och många andra ska vi ge svar på under höstens San-
konferens. Självklart kommer vi också att uppmärksamma Sans 
60-årsfirande med en historisk tillbakablick på åren som varit. Vi 
avslutar dagen med en gemensam buffé. 

Konferensen hålls torsdagen den 27 oktober i ”Läppstiftet” i Göteborg. 
Anmäl dig senast den 20 oktober. Inbjudan, program och anmälnings-
blankett hittar du på Sans hemsida www.san-nytt.se. Deltagandet är kost-
nadsfritt. För mer information, kontakta Eva Ohlsson på Sjöfartens Arbets-
givareförbund, tfn 031-629540 eller eva.ohlsson@transportforetagen.se. 
Varmt välkommen!

SAN PRISET 
2016

I höst delar vi åter ut San-priset 
för särskild berömvärda arbets-
miljöinsatser ombord. Mottagaren 
kan vara en grupp av människor 
eller någon enskild, besättnings-
medlemmar eller landanställda. 

Nu behöver vi din hjälp att hitta dessa 
personer. Utmärkelsen 
består av 10 000 kronor 
samt ett San-standar 
och delas ut i samband 
med San-konferensen. 

Förslag på kandidater 
lämnas senast den 1 oktober till Eva 
Ohlsson, eva.ohlsson@transportfore-
tagen.se eller Sjöfartens Arbetsmiljö-
nämnd, Box 404, 401 26 Göteborg. 

www.sjoskolan.se
www.sjoskolan.se    info@sjoskolan.se    tel 08-661 09 09

STCW-kurser mitt i Stockholm city

Sjöskolan är kvalitetscertifierade sedan 2001

Boka din 
kursplats 

idag
sjoskolan.se

Sjöskolan ligger mitt i Stockholm i marin miljö, med god access via kollektivtrafik, bil  
och båt. Även nära till flera centrala boendealternativ. Kurserna genomförs av 
erfarna instruktörer i genuin fartygsmiljö.
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Minns ni ”Tarik Suleiman”? För två år 
sedan berättade Sjöbefälen den syriske 
sjökaptenens historia.

Då bodde Atef Abdulrahim på asyl
boendet Björkgården utanför Varberg och 
vågade inte framträda på bild och under 
eget namn. Frun och de fyra sönerna satt  
i en lägenhet i Turkiet medan Atef för
beredde för deras ankomst från sin enda 
fasta punkt i världen, våningssängen i 
campingstugan på asylboendet Björk
gården.

I dag lever de tillsammans igen, ett all
deles vanligt vardagsliv i den lilla halländ
ska orten Vessigebro.

Atef har fått arbete på en verkstad, 
 hustrun Khuloud läser svenska, killarna 
går i skola och förskola och familjen har 
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Kapten Suleiman 
ett av 40 000 öden

En slaf och några få personliga tillhörig-

heter. Obekanta människor av allsköns 

nationaliteter som ska samspela på liten 

yta. En ständig längtan till familjen och 

hemlandet långt borta.
På sätt och vis påminner livet på en 

flyktingförläggning om det ombord. Ändå 

är det som dag och natt.
En gång var Tarik Suleiman befälhavare 

med goda inkomster och livsbetingelser. 

Hemma i huset i Syrien fanns hustrun 

Yasemine och barnen, som efter varje 

långresa trängdes med pappa i dubbel-

sängen för att få ligga nära. Umgänge 

med släkten, en tur med bilen till  stranden 

eller glasskiosken med ungarna, restau-

rangbesök och lite småfix i huset. Sedan 

en ny båt och en ny resa.
Livet var bekvämt och tryggt, om än inte 

fritt. Sedan 1971 har Syrien letts av först 

diktatorn Hafez al-Assad och sedan 

sonen Bashar med en tilltagande korrup-

tion och kontroll av medborgarna.

– Det fanns en rädsla för att tala politik. 

Inte ens om vi bara var två, på bryggan 

om natten, vågade vi tala om regimen, 

säger Tarik.

Drevs i döden av angivare
Precis det – att vara avlyssnad på bryggan 

– råkade en vän och kollega till Tarik ut 

för. En besättningsman hörde vad hans 

kapten sa om situationen i landet och när 

fartyget la till i den syriska hamnen kom 

polis ombord och tog kaptenen med sig. 

Efter att ha varit frihetsberövad en månad 

lyckades denne befälhavare muta sig ut 

men hans fysiska och psykiska hälsa 

hade inte klarat misshandeln och fången-

skapen. Tre månader senare var han död.

Rädslan för att vara övervakad fanns 

överallt.
– Att till exempel sitta och småprata 

med en vän på en restaurang eller ett 

café kunde vara farligt om man talade 

om fel saker. Någon vid bordet bredvid 

kunde rapportera samtalet till underrät-

telsetjänsten, som sedan kunde komma 

hem till en och göra en husrannsakan. 

Inga normala, juridiska rättigheter som 

rätten att försvara sig eller tala med en 

advokat gällde i det läget, säger Tarik.

– Det finns många fall där människor 

har gått ett okänt öde till mötes med miss-

handel och tortyr. Varje hamnbesök inne-

bar kontroller, där man inte visste om 

man skulle passera. En sådan sak som att 

ha lyssnat på ”fel” tv-nyheter eller att ha 

gillat ”fel” uppdateringar på facebook kan 

räcka för ett gripande.Den arabiska våren nådde Syrien 2011. 

En del av demonstranterna ställde krav 

på demokrati, andra ville byta socialismen 

mot islamistisk lag. Protestaktionerna var 

till en början fredliga men regeringssolda-

terna tog till skarp ammunition och snart 

var inbördeskriget ett faktum.
– Jag trodde att det skulle vara ett par-

tre månader. Inte tre år. Eller 30… Det 

kommer att ta lång tid att bygga upp vårt 

land, säger Tarik.Han växte upp i en sjöfararfamilj på 

Syriens medelhavskust. Här ligger hamn-

staden Lattika, som en port mot världen.

Tariks far dog tidigt men storebror 

Halim såg till att småsyskonen fick utbild-

ning. Halim hade själv tagit sig igenom 

”Arab Academy for Science and Techno-

logy and Maritime Transport” i Alexandria 

– den vanliga vägen till sjöbefälsyrket för 

syrier – och börjat jobba när han erbjöd 

sig att stötta Tarik med samma utbildning 

efter några år som jungman och matros. 

Tarik var inte sen att tacka ja.Bred sjöerfarenhetEfter mer än 15 år som kapten är Tariks 

meritlista lång som en resa från Stilla 

havet till Östersjön. Båda vattnen har han 

befarit, liksom Biscaya och Svarta havet, 

Adenviken, Kinesiska sjön, Medelhavet 

och Panamakanalen.Ibland har han gått på regionala trader 

men även fört befäl över bulkfartyg på 

över 50 000 dödviktston i oceanfart. Han 

har arbetat för stora rederier och under 

skiftande flagg, både nationella och be -

kvämlighetsflagg (vilket är det vanligaste 

om rederiet är syriskt), med indoneser, 

filippinier, ukrainare, rumäner, egyptier 

och syrier i manskapet. Han har gått med 

timmer, containerlast, styckegods och 

spannmål på hamnar som Antwerpen, 

Lima, Murmansk, Vancouver, Seattle och 

Jakarta.
Och till Göteborg, Falkenberg, Gävle och 

Helsingborg. I den sistnämnda hamnen 

var Tarik för många år sedan med om en 

olycka ombord, som ledde till en månads-

lång sjukhusvistelse i Sverige.Krävdes ofta mutorUnder 1990-talet och 2000-talets första år 

var det lätt att få arbete för lägre befäl. Vis-

serligen kunde det ta tid att få papperen i 

ordning om man inte betalade under bor-

det, men Tariks karriär gick  stadigt uppåt.

I mitten av 00-talet, när Tarik hade fått 

sitt DPA, blev villkoren sämre. Dörrarna 

stängdes för syrier som inte var regerings-

trogna. Det gick inte längre att söka jobb 

på inofficiell väg. Istället för kvalificerat 

folk anställdes människor utan erfarenhet 

från handelsflottan, ofta inte ens engelsk-

talande, både till sjöss och som adminis-

tratörer och hamnchefer.
– Och syriska sjömän har alltid haft tuf-

fa villkor, ofta omänskliga. Inga försäkring-

ar, inga fackförbund, ingen pension. Folk 

är helt utlämnade till olicensierade mäk-

I en stuga på asylboendet Björkgården i Tvååker sitter 

sjökapten Tarik Suleiman och väntar på att återuppta 

ett normalt liv. Han är en av de 40 000 syrier som har 

sökt sin tillflykt till Sverige undan inbördeskriget.

TEXT OCH FOTO KARIN HYLANDER

FOTNOT: Namnen i texten är fingerade och 

bilderna arrangerade på grund av intervjuperso-

nens rädsla för vad som kan hända släkten hemma 

i Syrien, om han går ut öppet med sin berättelse.

Från kuststad till kuststad. Tarik tycker om  

miljön i Varbergs lilla men livfulla hamn. Som 

befälhavare har han sett andra svenska 

hamnstäder: Gävle, Göteborg, Falkenberg  

och Helsingborg.

lare, och kontrakten håller inte i domstol.

När inbördeskriget bröt ut blev situa-

tionen etter värre. Som syrier hade han 

plöts ligt svårt att få kontrakt utomlands 

och även visum för att kunna resa och 

mönstra på.– Vi började ses som säkerhetsrisker. 

Även sådana som jag, en samvetsgrann 

människa som alltid har satt säkerheten 

för min besättning, mitt fartyg och min last 

i första rummet och aldrig begått något 

misstag, säger Tarik och tittar ner i bordet.

Dessutom bar Tarik på en ständig oro 

för vad som skulle kunna hända frun  

och barnen medan han var ute. Även om 

stridigheterna i Syrien inte nått hamn-

städerna, där regeringsmakten är stark, är 

det vanligt med kidnappningar.
– När man skickar sina barn till skolan 

vet man inte om de kommer hem igen. 

Jag kände en rädsla för mina grannar, 

som är regeringstrogna alawiter. Rädsla 

om natten. Rädsla jämt och ständigt, säger 

Tarik och berättar hur han monterade 

upp övervakningskameror både på bal-

kongen och vid entrédörren.
Han hyrde därför ett hus i Egypten, där 

frun och barnen inkvarterades medan 

Tarik började gå på kortare kontrakt i 

 regionen. I vintras blev det tydligt att det 

inte var en hållbar lösning. Tarik skrapade 

ihop pengar och tog kontakt med flykting-

smugglare för att kunna ta sig till Europa.

Det var den tidigare bekantskapen med 

Sverige, som avgjorde vart flykten skulle 

gå. Den, tillsammans med det faktum som 

gör att så många syrier söker sig just hit: 

Sverige ger permanenta uppehållstillstånd 

till dem som flytt inbördeskriget och en 

möjlighet att återförenas med familjen.

Tarik anlände en gråkall dag i februari 

och hade tur. Efter bara en månad hade 

han uppehållstillståndet i sin hand. Nu 

väntar han på att Yasemine och de fyra 

barnen ska komma efter. De har fått en tid 

på svenska ambassaden i Ankara för att 

ordna sina papper.Men trots uppehållstillståndet bor Tarik 

kvar på asylboendet utanför Varberg. Det 

är svårt att få bostad och arbete utan kon-

takter, hur skötsam och välmeriterad man 

än är. Nu är det första och största målet 

att återförenas med familjen och därefter 

få ett arbete igen.Livet har varit satt på vänt länge nog. 

Kapten Suleiman vill ut igen. K H

En svensk björkdunge. Tarik Suleiman har gjort 

många resor under sitt liv. Den mest genom

gripande är den som har fört honom till 

asyl   boendet Björkgården utanför Varberg.

 

Ännu på landbacken
Efter två och ett halvt år i Sverige lever Atef  Abdulrahim 
ett normalt vardagsliv i det nya landet med sin familj. 
Men varje dag längtar han till sjöss. Att vara flykting 
stjäl år av en människas liv. TEXT OCH FOTO KARIN HYLANDER

hittat ett parhus med trädgård att hyra. 
När tidningen Sjöbefälen hälsar på har 
Atef just monterat ihop de nya trädgårds
möblerna och från ugnen snirklar sig 
 doften av kyckling och kryddor ut genom 
den öppna dörren.

– Jag tycker om den här byn där alla 
känner alla. Vi umgås nästan bara med 
svenskar och bjuder gärna in nya män
niskor för att få fler kontakter. Grannen Ola 
lär mig allt om Sverige men han har gått 
upp en del i vikt på köpet, skrattar Atef 
och sockrar lite till på den läckra arabiska 
dessert som ska serveras efter kycklingen.

Saknar det goda livet
Ibland kan Khuloud och Atef förstås 
 sakna stadslivet och bekvämligheten,  
som en gång fanns hemma i Tartus.

– Livet var enklare där. Apoteket var 

öppet 24 timmar om dygnet. Fick någon 
av pojkarna feber kunde vi ringa efter en 
doktor mitt i natten och skolbussen häm
tade upp dem utanför dörren trots att de 
bara hade några hundra meter till skolan.

Atef framhåller gärna att Syrien före 
 kriget var ett välfungerande och modernt 
land på många sätt, trots det politiska för
trycket.

Han och familjen levde ett gott liv. 
Månaderna till sjöss gav bra inkomster. 
Väl hemma kunde han ägna sig åt um 
gänge med familj, släkt och vänner och 
njuta av solen, ledigheten och den goda 
maten.

Omställningen till vardagen på asyl
boendet i Sverige var svår. I nio månader 
delade han en liten stuga med tre andra 
män och funderade på hur han skulle 
kunna få sin familj till Sverige.

– Det var tufft att komma till flyktingför
läggningen efter att ha levt ett helt annor
lunda liv. Som tur är har livet som sjöman 
gjort att jag kan anpassa mig till nästan 
vilken situation som helst, säger Atef.

Svårt att få tillstånd
Nu har det gått ett och ett halvt år sedan 
familjen återförenades. 

Men som flykting med ett internatio
nellt yrke känner sig Atef Abdulrahim 
fångad i en fälla. Den som kommer från 
krigets Syrien har svårt att få visum och 
arbetstillstånd och därmed jobb på ut 
ländska rederier.

– Jag reste till Abu Dhabi i två månader 
för att skaffa arbete och skrev kontrakt 
med ett offshorebolag. Men sedan fick jag 

Ur tidskriften Sjöbefälen nr 5/2014

Omar, 12 år, Mohamed, 10, Karim, 6, och Ibrahim, 3, har snabbt blivit hallänningar. För föräldrarna 
Khuloud och Atef tar det längre tid men de försöker genom att umgås mycket med svenskar och 
lära sig hur allt fungerar i det nya landet.
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FAKTA KRIGET I SYRIEN 

Inbördeskriget i Syrien har rasat i fem år och 
drabbar de civila hårt. Konflikten började 
under den arabiska våren när befolkningen 
reste sig mot Assad-regimen, som styrt Syrien 
sedan 1970-talets början. De många rebell- 
grupperna domineras av sunnimuslimer 
medan president Bashar al-Assad tillhör en 
shiamuslimsk minoritet, alawiterna.

Med tiden har allt fler blandat sig i konflikten, 
bland annat grupper från Libanon och Irak. 
Den militanta terrorgruppen IS vill skapa en 
islamisk stat av både Syrien och Irak. Iran,  
Kina och Ryssland stöttar regeringssidan. 
Saudiarabien och andra sunnitiska regimer 
stöttar rebellsidan, liksom Turkiet och många 
västmakter. Den internationella koalitionen, 
där Sverige ingår, har under ledning av USA, 
genomfört attacker mot IS-mål i Syrien.

Halva befolkningen – tolv miljoner människor 
– är på flykt i och utanför landet, de flesta av 
dem barn.  Över 100 000 syriska flyktingar har 
sökt skydd i Sverige. Alla Syrienflyktingar som 
kommer hit får stanna, om de inte ska söka 
skydd i annat säkert land.

”Jag hade inte räknat med all denna väntan. 
Det är klart att jag är besviken efter att ha mist 
min behörighet på grund av det” säger Atef 
Abdulrahim, som nu har fått lägga mycket 
pengar på att friska upp kunskaperna.

 

Det visade sig nämligen att även en syrisk 
flykting kan få visum till Sudan till skill
nad från till Egypten, Libanon eller andra 
länder där det blivit billigare för Atef att 
komplettera sina intyg.

Svensk myndighet bedömer
Nu väntar en validering hos svenska 
 Universitets och högskolerådet. Atef har 
försökt tidigare men då inte fått något 
utlåtande på grund av att han inte lämnat 
in exemensbevis utan enbart kursintyg 
från ”Arab Academy for Science and 
Technology and Maritime Transport”  
i Alexandria, där han gick sin kaptens
utbildning.

– Det är inte helt ovanligt att vi gör en 
avskrivning på grund av att den sökande 
inte har avslutade studier. Först ber vi om 
en komplettering av dokumenten och 
 flera väljer då att inte återkomma och då 
avslutas ärendet utan att vi exakt vet om 
de hade en avslutad utbildning eller inte, 
säger Ida Larsten, utredare på UHR:s 
avdelning för bedömning av utländsk 
utbildning.

Hopp inför framtiden
Efter att ha fått en bedömning hos UHR 
är Atefs plan att ta en ny runda till svenska 
rederier och hamnchefer och erbjuda 
sina tjänster.

– Hela mitt fokus är att få ett jobb där 
mina kvalifikationer kommer till sin rätt, 
kanske hos ett svenskt företag som vill 
utvidga sin marknad i arabiska länder.  
Jag förstår inte varför de inte vill testa mig. 
Det vore smart på lång sikt även om det 
tar tid att lära sig svenska när man är fem
tio år, säger Atef och fortsätter:

– Men det är klart att jag kommer att 

inget arbetstillstånd på grund av min 
nationalitet. Det var bortkastade pengar, 
suckar Atef.

Överkvalificerad på land
Hans försök att få arbete inom den svens
ka sjöfarten har också misslyckats.

– Jag har sökt jobb på färjerederier  
och i hamnarna i bland annat Halmstad 
och Varberg men de säger att jag behöver 
ha ett svenskt medborgarskap och tala 
bättre svenska trots att jobbspråket är 
 engelska, säger Atef.

Även enklare arbeten är svåra att få för 
den som är nyanländ och högutbildad.

– När jag söker stuverijobb eller tjänster 
inom helt andra områden, som på Arlas 
lager i Falkenberg, får jag alltid höra sam
ma sak: Att jag är överkvalificerad. Men 
jag är inte för fin för något! Jag vill göra 
rätt för mig och tycker om att hjälpa till.

Längtar efter medborgarskap
Lösningen, som Atef ser det, är ett svenskt 
medborgarskap. Det kan han tidigast få 
om 3,5 år. Under tiden har han fått ett 
jobb som mekaniker. Atef trivs men det 
finns ett krux: jobbet ligger långt borta 
och restiden gör det svårt att kombinera 
arbete och familjeliv.

– Som tur är har jag träffat goda och bra 
svenskar som har hjälpt mig ekonomiskt. 
Därmed har jag kunnat uppdatera min 
be  fälsbehörighet, säger Atef och skiner 
upp.

Det var i maj i år han fick möjligheten 
att gå en kurs i Sudan för att göra detta. 

Herman & Sigrid Nyléns fond
Befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbets-
löshet, höga boendekostnader eller av annan anledning är i 
behov av understöd kan söka medel från Herman & Sigrid 
Nyléns fond.

Ansökan skall vara Herman & Sigrid Nyléns fond,  
c/o Sjöbefälsföreningen, Box 12100, 102 23 Stockholm, 
 tillhanda senast den 1 oktober.

Ansökningsblankett kan laddas ner från hemsidan  
www.sjobefalsforeningen.se eller  beställas från föreningens 
kansli.

arbeta som kapten igen. Jag har trettio års 
erfarenhet i branschen och ser goda 
 möjligheter till det.

Kvar i den syriska hamnstaden finns 
familjens hus. Trots det en gång så attrak
tiva läget och all omsorg Atef har lagt på 
fastigheten är det på grund av kriget 
omöjligt att sälja. 

Det Atef i sista stund fick med sig är 
familjen. Med de fyra sönerna, som snabbt 
lärt sig svenska och skapat sig en plats i 
det lilla samhället Vessigebro, följde ett 
hopp om framtiden. Om nu bara kapten 
Abdulrahim kunde få ett arbete till 
sjöss… K H
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I drygt 50 år syntes den en gång så  ståtliga 
ångaren Carl Johan från landsvägen, som 
ett gistet vrak med lätt slagsida, i en vik 
norr om Tranås i Småland. Men sjöman
nen Lennart Holm tyckte fartyget var  
värt att räddas. Han köpte ångfartyget 
1987 och monterade ned det in i minsta 
beståndsdel, för att på så sätt bevara far
tyget till eftervärlden.

– Som en byggsats, säger Lennart. Dröm
men är givetvis att kunna återinsätta Carl 
Johan i trafik igen.

Det finns många svartvita bilder och 
vykort i olika vackra miljöer och man in 
ser varför ångfartyget kallades ”Sommens 
Stolthet”.

Carl Johan trafikerade Sommen i 57 år, 
innan allt gick i stå och bolaget slutligen 
likviderades. 

Tiden hade sprungit från ångfartygen. 
Det gick inte att endast leva på turist  trafik: 
lönsamheten sjönk drastiskt när gods trans
porterna började ta landsvägen istället. 

– Det fanns ju inget värde längre i båten 
och man var väl bara glada att bli av med 
henne.

När aktiebolaget likviderats såldes 
 ångaren och den nye ägaren funderade 
på att göra fartyget till sommarstuga, men 
det föll på att skrovet läckte.

Det är kanske inte allmänt känt, men 
den sedermera kände författaren till 
”Bombi Bitt och jag”, Fritiof Nilsson ”Pira

ten”, var åren 1921–1931 advokat i Tranås 
och var aktieägare i rederibolaget. 

Bland alla papper och dokument som 
kretsar kring Carl Johan finns Piratens 
namnteckning på flera ställen, i hans 
egenskap av jurist. När bolaget likvidera
des, var det han som hade hand om 
 alltihop.

Carl Johan är det enda lite mer flärd
fulla som trafikerat sjön Sommen mellan 
Östergötland och Småland, där Norra Vi  
i Östergötland var hemmahamn och läns
gränsen fortfarande delar landskapen. 
Men det var också så att det kom att supas 
rätt vilt under resorna och ångaren fick 
tyvärr ibland öknamnet ”FylleKalle”. 
Rutinen var ombordstigning på morgo
nen i Tranås med destination järnvägs
stationen i en liten ort med samma namn 
som sjön och sedan hemfärd tillbaka 
med tåget, lite senare på förmiddagen.

– Men en del hann bli så fulla att de 
fick hjälpas iland, säger Lennart.

Det blev ännu blötare ombord när det 
var dags för avstigning och skepparen 
Emil Ferdinand Nordeman sprutade 
 vatten på de passagerare ombord, som 
redan börjat sova ruset av sig.

Det mesta av värde fanns kvar
Att montera ned och konservera ett helt 
ångfartyg i den här storleksklassen var ett 
gigantiskt åtagande, men Lennart har 
arbetat målmedvetet.

Två år tog det innan ”det stora lyftet” då 
skrovet slutligen lämnade platsen vid 
strandkanten som nästan höll på att bli 
dess sista viloplats.

Lyckligtvis hade det visat sig att det 
mesta av värde fanns kvar inuti skeppet, 
tack vare att den tidigare ägaren konse
kvent vägrade låta någon gå ombord.

– Det var av säkerhetsskäl, men hon var 
också rädd att folk skulle ta med sig saker, 
säger Lennart medan vi vandrar runt i 
”museet”, vagnslidret han hyr i vacker om
givning norr om Tranås där han samlat 
allt han renoverat, konserverat och kata
logiserat.

Det som möter besökaren är stora 
mängder allt möjligt, men efter ett tag 
 börjar ögonen vänja sig och besökaren 
kan sovra i mängden av prylar.

Överallt i lokalen finns memorabilia: 
fotografier, dokument, skruvar, detaljer, 
lampor, kölstock, propellern, rodret, venti

Lennart räddar Sommens stolthet
”Sommens Stolthet” var smeknamnet på ångaren Carl 
Johan. Men kärt barn har många namn och elaka tungor 
kallade ångaren för ”Fylle-Kalle”. Efter nästan 60 år i 
 kommersiell trafik sjönk lönsamheten och 1931 gjorde 
ångaren sin sista resa på sjön Sommen.  
TEXT OCH FOTO LARS-GUNNAR GUSTAFSSON
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Ångfartyget Carl Johan var ett vrak när 
sjömannen Lennart Holm köpte det.
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ler i långa rader, handtag, lås och beslag – 
allt organiserat och katalogiserat.

– Allt måste ju bokföras noga för att man 
ska veta var och hur allt satt på Carl Johan. 

Röksalongen är renoverad, likaså mat 
hissen och Lennart har också räddat 
 barskåpet, som stod längst bak i akter
salongen. 

– Här stod säkert Fritiof Nilsson Piraten 
tillsammans med redargubbarna och tog 
sig en grogg ibland!

Det är givetvis fascinerande att tänka 
sig, en slags resa i tiden. 

Virket var av prima kvalitet från början 
och Lennart menar att furu har många 
egenskaper, som överträffar exempelvis 
ek. Nu har han numrerat och katalogise
rat varje planka, med tydliga anvisningar 
hur allt ska sitta, så noggrant att även 
någon annan än han själv med rätt kun
skaper kan klara arbetet.

Lennart är en aning hemlighetsfull när 
han berättar att han försäkrat sig om en 
leverans av kärnfuru. För även om skrovet 
var förvånansvärt bra bibehållet, krävs 
mycket nytt virke om Carl Johan ska få 
nytt liv.

Det är svårt att förstå hur slitsamt arbe
tet med Carl Johan har varit, speciellt  
som Lennart valde att i traditionell anda 
göra allt arbete utan hjälp av elektriska 
maskiner.

– Motala Verkstad hade byggt den för 
hand och jag ville montera ned den för 
hand, som en utmaning.

För hand med hjälp av en kompis 
 skruvade han ur 2500 fastrostade skruvar 
som nu kan återanvändas!

När ångaren gjort sin sista tur 1931 kas
serades ångpannan, medan ångmaskinen 

FAKTA CARL JOHAN

Tillverkare: Motala Verkstad, konstruktör  
L.A. Kjellander

Byggår: 1874

Aktiv: 57 år, åren 1874–1931

Fartygstyp: gods- och passagerarfartyg och 
postexpedition

Mast: 12 meter hög, med bom för lastning

Passagerare: 202

Material: dubbelskrov i kärnfuru, förstäv, 
akterstam, kölstock, maskin- och pannbädd  
i ek, detaljer i mahogny

Bordläggning: dubbel kravell

Spant: stål i form av L-järn

Skrov: svartplåt under avbärarlisten, kallad 
”Motalalist” som skydd mot is, för att kunna 
förlänga säsongen

Längd: 26 meter, längd lastvattenlinjen 23,9 m

Bredd: spantbredd 4,95 meter

Djupgående: malldjup 2,39 meter

Maskin: ångmaskin, compound (ägs av 
Tekniska Museet)

Bränsle: ved

Propeller: fyra blad

såldes till Tekniska Museet i Stockholm, 
där den är magasinerad.

– Men jag hoppas det går att få ned den 
hit en dag!

Det i det närmaste tomma skrovet an 
vändes under många år som ett välbesökt 
sommarkafé, men verksamheten upphör
de på 1970talet när slagsidan ökade.

Styrhytten med ratten i original har 
 nyligen renoverats. I samlingarna finns 
Lennart Hyland som syns på ett par idol
fotografier. Radio och tevelegenden föd
des i Tranås och började sin karriär som 
journalist på TranåsPosten. Men i sin tidiga 
ungdom sålde han biljetter på Carl Johan.

Fick kommunens kulturpris
Som ett bevis på uppskattning fick 
 Lennart Holm på nationaldagen 2003 
kommunens kulturpris för sitt arbete. Vid 
den tidpunkten hade han lagt ned 13 000 
timmars arbete på Carl Johan, som firade 
130 år året efter.

– Då var Lennart Hylands änka Tuss 
hedersgäst.

Carl Johan var ett flytande postkontor 
(Ångbåtsexpedition 53) med egen post
stämpel och det finns otaliga vykort be 
varade, som skickats från fartyget.

Lite svårt att se för ett otränat öga i  
den skumma lokalen, men den svarta 
 kölstocken ligger på golvet liksom propel
lern. Rodret är svartmålat, men har varit 
hårt angripet av rost: vattnet har inte varit 
barmhärtigt mot metallen.

Men allt finns trots allt bevarat och säk
rat, ovärderligt i framtiden och Lennart 
har organiserat upp alla inredningsdetal
jer på skivor, för att visa vilken teknik som 
använts.

– Annars kan ju ingen heller i efterhand 
veta exakt var allt suttit.

Det låter ju logiskt och Lennart poäng
terar fördelen med att arbeta med ett 
 fartyg där allt fanns på plats och där alla 
mått är kända.

Var Carl Johan bra byggd?
– Ja, det måste man ju säga, det var 

 inget fusk.
Tack vare Lennart Holm har inte Carl 

Johan förpassats in i glömskans töcken 
och kanske tackar framtiden honom åter
igen för hans framsynthet. L-G G

Lennart Holm har noga sorterat alla föremål 
som fanns på Carl Johan.
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This is a translation of the article 
on page 24.

Do you remember “Tarik Suleiman”? Two 
years ago Sjöbefälen told the story about 
the Syrian sea captain.

Atef Abdulrahim then lived at the  asylum 
accommodation Björkgården  outside Var
berg and didn’t dare to appear on a photo 
and with his name. His wife and four sons 
were staying in an apartment in Turkey, 
while Atef prepared for their arrival from 
his only fixed point in the world; the bunk 
bed in the camping cabin at the asylum 
accommodation Björkgården.

Today they live together again, a quite 
ordinary everyday life in the small 
 Halland community Vessigebro.

Atef has got a job in a workshop, the wife 
Khuloud reads Swedish, the boys go to 
school and nursery school and the family 
has found a semidetached house to rent. 
When Sjöbefälen visits their home Atef has 
just put together the new garden furniture 
and through the door comes a smell of 
chicken and spices from the oven.

– We associate almost only with Swedes. 
The neighbor Ola teaches me everything 
about Sweden, but at the same time he 
has gained weight quite a lot, laughs Atef.

Misses the good life
Atef underlines willingly that Syria before 
the war was a wellfunctioning and mod
ern country in many ways, despite the 
political oppression.

He and his family lived a good life. The 
months at sea gave good earnings. At 
home he could spend time together with 
his family, relatives and friends and enjoy 
the sun, the leave and the good food.

The transition to everyday life at the 
asylum accommodation in Sweden was 
hard. For nine months he shared a small 
cottage with three men and thought 
about how he could manage to get his 
family to Sweden.

– It was tough to come to the asylum 
accommodation. Life as a seaman has 

fortunately made it possible to adapt to 
almost any situation, says Atef. 

The family was reunited for a year and 
a half ago.

But as a refugee with an international 
profession Atef Abdulrahim feels as if he 
is caught in a trap. It is hard to get a visa 
and a work permit for someone coming 
from the war in Syria and thus jobs in 
 foreign shipping companies.

Overqualified ashore
His attempts to get a job in Swedish ship
ping have also failed.

– I have applied for jobs at ferry opera
tors and in ports, but they say that I need 
a Swedish citizenship and must speak 
Swedish better, although the working 
 language is English, says Atef.

For those who are newly arrived and 
highly educated it is also difficult to get 
simpler jobs.

– When I am looking for employment 
within completely different areas, I will 
always hear the same: I am overqualified. 
But I want to make my own living and I 
like to be helpful.

The solution, according to Atef, is a 
Swedish citizenship. This he can get at the 
earliest within three and a half years. 
Meanwhile he has got a job as a mechan
ic. He enjoys his work, but there is a prob
lem: the job is far away and the travelling 
time makes it hard to combine work and 
family life.

Swedish authority judges
Now he waits for a validation from the 
Swedish Council for Higher Education, 
(UHR). Atef has tried before, but he didn’t 
get any opinion because he didn’t submit 
any diploma, but just course certificates 
from the Academy in Alexandria, where 
he got his captain education.

– It is not entirely unusual that we drop 
a case because the applicant has not 
 finished the studies. At first we ask for a 
completion of the documents. Several of 
the applicants choose not to return and 
then the case is closed, says Ida Larsten, 

investigator at the department for judg
ment of foreign education at UHR.

Hope for the future
After receiving a judgment from UHR 
Atef’s plan is to go back to the Swedish 
shipping companies and port directors 
and offer his services.

– My whole focus is to get a job where I 
can get use of my qualifications, perhaps 
at a Swedish company, which wants to 
expand its markets to Arab countries. I 
don’t understand why they don’t want to 
test me. In the long run this would be 
smart, even if it takes time to learn 
 Swedish, when you are fifty years old,  
says Atef and continues:

But of course I am going to work as a 
captain again. I have thirty years of expe
rience in the branch and I think I have 
good opportunities.

The Syrian captain still ashore
After two and a half years in Sweden Atef Abdulrahim 
lives a normal everyday life in the new country with 
his family. But he is longing for the sea every day.
ÖVERSÄTTNING: CURT ISAKSSON FOTO: KARIN HYLANDER

INFORMATION ABOUT THE WAR IN SYRIA 

The civil war in Syria has raged for five years 
and affects civilians hard. The conflict started 
during the Arab Spring when the population 
rose up against the Assad-regime, which had 
ruled Syria since the beginning of the 1970s.

Eventually more and more people have been 
involved in the conflict, among others groups 
from Lebanon and Iraq. The militant terror 
group IS wants to establish an Islamic state in 
both Syria and Iraq. The international 
coalition, which includes Sweden, has under 
the leadership of USA attacked IS-targets in 
Syria.

Half of the population – twelve million 
inhabitants – are on the run in and outside the 
country, most of them children. More than 100 
000 Syrian refugees have sought refuge in 
Sweden. All Syrian refugees who come here 
are allowed to stay, if they not should seek 
refuge in another safe country. 



Fredag 23 september 12–19

13.00 FÖREDRAG AV UNIFORMSHISTORIKER 
SIMON OLSSON
Arrangör Svenskt Militärhistoriskt 
Bibliotek (SMB).

14.00 SMAKA PÅ HISTORIEN
Författaren och kulturhistorikern 
Katarina Schoerner Carr berättar 
om sin nya bok Smaka på 
historien.

14.30  NORDISKA FOTOTÄVLINGEN FÖR 
SJÖFOLK
Jimmy Eriksson från Sjöfartsverkets 
Sjömansservice visar bilder och 
berättar om den populära 
fototävlingen för sjöfolk.

15.00 I  FRÄMMANDE HAMN – SVENSK 
SJÖKONSULÄR VERKSAMHET
Den tidigare ambassadören Lars 
Ekström och författaren Torbjörn 
Dalnäs samtalar om svensk 
sjökonsulär verksamhet genom 
åren med anledning av den 
nyligen utkomna boken I främ-
mande hamn.

16.00 BILDKONSTNÄRER – EN VIKTIG 
DEL AV SJÖFARTS- OCH 
SJÖFOLKSKULTUREN 
Konstnären Anders Djerf  och 
fotkonstnären Stefan F Lindberg 
samtalar med Sjöfartens Kultursäll-
skaps Lennart Johnsson om 
konstnärer inom sjöfarten.

17.00  ONDSKA UTAN ÅNGER
Sjöfartsjournalisten Linda Sundgren 
berättar om sin romandebut och 
skärgårdsdeckare.

18.00 ST IFTELSEN SVERIGES SJÖMANSHUS 
L IT TERATURPRIS
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 
delar ut årets litteraturpris.

Lördag 24 september 9–18

PÅ MINNETS REDD – TEMADAG 
OM SJÖFOLKETS STORE 

FÖRFATTARE OVE ALLANSSON

11.00 SÅ MINNS VI OVE
Författaren Anders Wällhed ger 
tillsammans med musikgruppen 
KAL ett personligt porträtt av 
vännen och samarbetspartnern 
Ove Allansson.

12.00 ALLANS BLANDNING
Lena Pilborg, förläggare på Tre 
Böcker förlag om sitt mångåriga 
samarbete med Ove Allansson 
och om den nya boken Allans 
blandning. Samtalspartner 
Lennart Johnsson.

13.00  DÄRFÖR BEHÖVS ETT 
ALLANSSONSÄLLSKAP
Anders Lindström, ordförande i 
det nya litterära sällskapet och 
Tomas Abrahamsson från SEKO 
samtalar om Ove Allanssons stora 
betydelse som sjölivets berättare.

14.00 SAMTAL OCH MÖTEN MED OVE
Författaren Torgny Karnstedt 
berättar om vad samtal och 
möten med Ove Allansson har 
betytt för hans skrivande.

15.00 OVE SOM INSPIRATÖR FÖR UNGA 
ARBETARFÖRFATTARE
Jenny Wrangborg, ung kritikerhyl-
lad poet och kallskänka läser 
egna dikter och berättar varför 
Ove Allansson fortfarande kan 
vara en inspiratör för dagens 
arbetarförfattare.

16.00 BOKANJÄRERNA 10 ÅR
Bokanjärerna, föreningen som 
lyfter fram sjöfartslitteraturen fyller 
tio år. Bokanjärernas ordförande 
Krister Lumme ger återblickar, 
tankar inför framtiden och något 
om samarbetet med hedersmed-
lemmen Ove Allansson.

Söndag 25 september 10–17 

10.00 FISKEBÅTARNA OCH VARVEN : 
SKEPPSBYGGARNA 2
Författarna Lennart Bornmalm och 
Krister Bång från Länspumpen 
Sjöfartshistorisk Förening presen-
terar sin nya bok. Arrangör Break-
water Publishing.

11.00 SVERIGES MARIT IMA INDEX 2016
Lennart Fougelberg från Break-
water Publishing presenterar 2016 
års utgåva av skeppslistan 
Sveriges Maritima Index.

12.00  KONSTEN ATT FÖRKORTA 
EVIGHETEN
Anders Wällhed om sin nya bok 
Konsten att förkorta evigheten. 
Arrangör Tre Böcker Förlag.

13.00 ANFALLET MOT DANMARK OCH 
NORGE DEN 9 APRIL 1940
Föredrag av styresman Per-Anders 
Lundström från Svenskt Militär-
historiskt Bibliotek (SMB). 
Arrangör Svenskt Militärhistoriskt 
Bibliotek.

14.00 MALMÖ SJÖBEFÄLSSKOLA 1842–1982
Jan Horck presenterar en ny bok 
om 140 år av sjöbefälsutbildning 
i Malmö. Arrangör Breakwater 
Publishing.

14.30 MED RÖTTER PÅ ÖSTERLEN : DANSK 
ELLER SVENSK – ETT D ILEMMA
Författaren och tidigare företags-
ledaren Kjell Håkansson berättar 
om sin nya bok, som också blir 
berättelser om sjöfarten. Arrangör 
Breakwater Publishing.

15.00 NY BOK OM BENGT TENGROTH 
– ARBETARGRABBEN SOM BLEV 
VARVSDIREKTÖR
Göteborgsprofilen Bengt Tengroth 
i samtal med författaren Mats 
Wångersjö. Arrangör Tre Böcker 
Förlag.

Aktiviteter i Sjöfartsmontern 
B05:02 • Svenska Mässan i Göteborg

VÄLKOMNA! 
Sjöfartens Kultursällskap samt medarrangörerna Breakwater Publishing, SEKO, 
Sjöbefälsföreningen, Sjöfartsverket, Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell, Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus samt Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB).

Eventuella ändringar i bokmässeprogrammet publiceras löpande på vår hemsida:  www.sjofartskultur.org
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Sjöbefälsföreningen erbjuder våra medlemmar att hyra föreningens fritidshus
i Idre Fjäll, Sälenfjällen, Tegefjäll eller Torrevieja i Spanien.

TEGEFJÄLL
Huset ligger mitt emellan Åre och Duved, har 
två lägenheter med plats för 8 personer i varje. 
I Tegefjäll finns fem liftar och fem preparerade 
nedfarter. Systemet är ihopbyggt med Duveds 
liftsystem.

Vecka 
1–16

17–49
50–52

Pris
5 000 kr
2 000 kr
5 000 kr

SÄLEN
Huset är i två plan med två sovrum plus inrett loft 
med dubbel säng, allrum, kök med matplats och 
fullständig utrustning, storstuga, altan i söder, 
två WC, dusch och bastu. Huset är fullt möblerat, 
och sängutrustning (ej sänglinne och handdukar) 
finns för åtta personer.

Vecka 
1– 16
17–49
50–52

Pris
3 500 kr
2 000 kr
3 500 kr

TORREVIEJA, SPANIEN
Fritidshuset ligger 5 mil söder om 
Alicante, har två lägenheter – den 
övre i två etage med plats för 
6 personer och den undre med 
plats för 4 personer. Till Alicantes 
internationella flygplats kan man ta 
sig med reguljär- eller charterflyg.

Vecka 

1-15
16-40
41-52

Övervå-
ning 

3 150 kr*
4 650 kr*
3 150 kr*

*inkl  
städning

Under- 
våning
2 850 kr*
4 150 kr* 
2 850 kr*

*inkl 
städning

IDRE
Huset har två stora lägenheter med 
fullt möblemang, säng  ut rust ning, två 
WC, dusch och bastu. Sängutrymme 
finns för sex–åtta personer i den ena 
lägenheten (våning B) och åtta–tolv 
personer i den andra (våning A). 
Sänglinne och handdukar med föres 
av den som hyr huset. 

Vecka 
1– 16
17–49
50–52

Vån B
3 500 kr
2 000 kr
3 500 kr

Vån A
5 000 kr
3 000 kr
5 000 kr
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Planerar du att arbeta utomlands?
Rådgör alltid med Sjöbefälsföreningen!

Frågor om arbetslöshet?
  Akademikernas a-kassa (AEA) 08412 33 00 
  Ledarnas a-kassa 08509 319 19   

Ska du söka inträde, byta arbetsgivare, studera, påbörja  
eller avsluta annan tjänstledighet, byta medlemsform  
– kontakta Rebecka Fransson, 08518 356 55 eller gå in på www.
sjobefalsforeningen.se

Allmän e-postadress: sbf@sjobefal.se
Den adressen kan användas av alla som vill kontakta någon
på kansliet, oavsett ärende, alltifrån medlemmar som söker en 
ombudsman till prenumeranter som ändrat adress. (Observera 
dock specialadressen för stughyrning längst upp på denna sida.) 
Sådan post läses samma dag eller nästkommande vardag och 
vidarebefordras till berörd handläggare.

Vill du komma med på sändlistan
för föreningens nyhetsbrev  och annan information? Skicka din 
egen epostadress till sbf@sjobefal.se och meddela detta! Med
lemmar som anmält epostadressen till medlemsregistret får det 
automatiskt. Sådan anmälan görs också via mejl till 
sbf@sjobefal.se eller på telefon 08518 356 00.

För bokning och upplysningar om fritidshusen och övernattningslägenheten i Stockholm, 
skriv till e-postadressen sbf.stugor@sjobefal.se. För fjällstugorna lottas veckorna 50–52 och 
1–16, sista anmälningsdatum 15/9.

STOCKHOLM, HÄGERSTEN
På Kamrerarvägen 10-12 i Hägersten i sydvästra Stockholm finns 
en lägenhet inredd och möblerad för korttidsuthyrning. Totalt 
finns det fem sängplatser.
Kompletta sängkläder plus två handdukar per person ingår, men 
debiteras med 75 kr per person (100 kr om ingen är medlem).

Weekend 2 nätter
Dygn söndag–torsdag
Vecka max 7 nätter

Rabatt 
750 kr
500 kr

1 750 kr

Ej rabatt
1 000 kr

750 kr
2 500 kr

Rabatten erhålles om minst en hyresgäst är medlem.

Ombudsmän i Stockholm
Mikael Huss – 08-518 356 25
Mats Johansson – 08-518 356 40
Lennart Runnegård Jonsson  
 – 08-518 356 30
Ombudsman i Göteborg
Johan Marzelius – 031-12 80 50
 08-518 356 35
Redaktör/informatör 
Sofi Cederlöf, 08-518 356 50

Medlemsservice & Administration
Rebecka Fransson – 08-518 356 55
Madelen Jensen – 08-518 356 60

Human Resources
Charlotte Lindberg – 08-518 356 95
Margaretha Norling – 08-518 356 90
Caroline Sjöblom – 08-518 356 97

Ekonomi
Inga Bergenmalm – 08-518 356 65
Mariette Grankull – 08-518 356 70
Sherly Joseph – 08-518 356 75
Elaine Estrela Lokka – 08-518 356 80

Expeditionen i Stockholm
Box 12100, 102 23 Stockholm
Besöksadress Sankt Eriksgatan 26, 4 tr.
Telefon 08-518 356 00
Expeditionstid 8.00–16.00
lunchstängt 11.30–12.30
E-post sbf@sjobefal.se
Internetadress  
www.sjobefalsforeningen.se
Bankgiro 332-1478
Expeditionen i Göteborg
Kungsportsavenyen 3
411 36 Göteborg
Telefon 031-12 80 50

Wavelink Försäkringsförmedlare
– www.wavelink.se
Christer Carlsson – 0761-45 54 00
Jenica Rhodes – 0761-45 00 99
Madelaine Edlund – 0702-33 38 59

Sjöbefälsföreningen
– förening inom Saco

Verkställande direktör
Mikael Huss 

08-518 356 25

Sjöbefälsföreningen – O
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AFFÄRSVERKEN KARLSKRONA 
Jörgen Karlsson (kont p), tel 0733-32 25 01 
e-post jorgen.karlsson@affarsverken.se

A P MØLLER-MÆRSK 
Johan Juhlin (kont p), Kungs Husby 65, 745 99 ENKÖPING 
tel 0171-871 42, 0704-22 53 67, e-post johan.juhlin@live.se

AURORAKLUBBEN I HH FERRIES HELSINGBORG 
John Borgman, Lindforsgatan 16, 256 54  RAMLÖSA 
tel 0736-56 49 14,  e-post  auroraklubben@scandlines.se

BLIDÖSUNDSBOLAGET 
Erik Åkerman, tel 0705-66 10 94 
e-post erikakerman@hotmail.com

DESTINATION GOTLAND 
Annelie Hamberg, tel 0702-22 83 77 
e-post SBF.Klubbordforande@destinationgotland.se

DFDS SEAWAYS 
Jonas Tunstad (kont p), Rostock 230, 442 91 ROMELANDA 
tel 0303-22 36 08, e-post jtunster@gmail.com 
Niklas Öhrn (kont p), Anders Ståhls väg 9, 271 57 YSTAD 
tel 0411-782 22, 0702-77 70 97, e-post niklas.eagle@gmail.com

DJURGÅRDENS FÄRJETRAFIK 
Per Westergren, Fatburs Kvarngata 7, 4tr, 118 64 STOCKHOLM 
tel 08-641 59 34, 0706-76 44 16, e-post perwestergren@telia.com

ECKERÖLINJEN 
Joakim Nordberg, Nötövägen 189, AX-22710 FÖGLÖ, Åland 
tel 00358 407 164 716, e-post Fortroendeman@eckerolinjen.ax

EUROVIK SHIPPING 
Mats Andersson (kont p), Brukskogsvägen 16, 178 92 ADELSÖ 
tel 08-38 23 21, 0707-48 70 54, e-post nobleisland@hotmail.com  
Per Ringbom (kont p), Fleringe Hau 647, 624 60 LÄRBRO 
tel 0498-22 11 20, 0707-33 86 70, e-post pringbom@hotmail.com

FINNLINES 
Benjamin Kullenberg, tel 0431-41 05 30, 0736-17 08 44 
e-post bk@ektv.nu

FLOATEL ENDURANCE 
Micael Larsson 
e-post sbfendurance@gmail.com

FLOATEL SUPERIOR 
Anders Uller 
e-post sbfsuperior@gmail.com

FLOATEL VICTORY 
Patrik Sundquist 
e-post sbfvictory@gmail.com

FÄRJEREDERIET/TRAFIKVERKET 
Stig Karlsson, Slånbärsvägen 18, 430 91 HÖNÖ 
tel 031-96 54 44, 0703-96 44 55, e-post stig.karlsson@trafikverket.se

GOTA NETSS 
Per-Johan Jonsson (kont p), Domherrevägen 9, 516 30 DALSJÖFORS 
tel 033-27 72 16, 0704-71 02 22, e-post johanjonsson72@telia.com

KUNGÄLVS KOMMUN MARSTRANDSFÄRJAN 
John Erixon (kont p), Hagarnevägen 39 D, 451 33 UDDEVALLA 
tel 0522-821 18, 0735-02 92 51, e-post John.Erixon@yahoo.com

LULEÅ BOGSERBÅT 
Conny Smedkvist (kont p), tel 0703-00 96 07 
e-post conny.smedkvist@portlulea.com

NMM RORO 
Sture Axelsson (kont p), Bäckäng, Aplagården, 519 97 ÖXNEVALLA 
tel 0707-77 54 68, e-post sture.axelsson@hotmail.se

ORNÖ SJÖTRAFIK 
Johnny Karlsson (kont p), Djurgårdsvägen 51, 132 46 SALTSJÖ-BOO, 
tel 08-715 30 59, e-post alfageln@telia.com

ORUST MARINE RECRUITMENT 
Christopher Nislander, Runebergsgatan 1, 114 29 STOCKHOLM, 
tel 0708-39 35 59, e-post christopher.nislander@gmail.com

RESSEL 
Jesper Löngren (kont p), Snödroppsgränd 6, 194 68 UPPLANDS 
VÄSBY, tel 0734-42 44 53, e-post jesper.longren@gmail.com

SAND & GRUS AB JEHANDER 
Victor Söderlund (kont p), 
tel 0733-14 01 73, e-post victor.soderlund@gmail.com

SJÖFARTSVERKETS REDERI 
Mattias Peterson, Vintergatan 6, 393 51 KALMAR 
tel 0480-41 19 24, 0703-59 96 81, e-post choff@ib-oden.se

SJÖFARTSVERKET/LOTSAR 
Håkan Björk (kont p), 
tel 0708-77 71 92, e-post hakan.bjork@sjofartsverket.se

STENA LINE 
Sandro Chiesi, tel 031-360 12 04, 0707-67 14 53 
e-post Alessandro.chiesi.nautica@stenaline.com 
sandrochiesi@hotmail.com

STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 
Jesper Löngren (kont p), Snödroppsgränd 6, 194 68 UPPLANDS VÄS-
BY, tel 0734-42 44 53, e-post jesper.longren@gmail.com

STRÖMMA 
Thomas Ravald (kont p), Ervallakroken 23 n b, 124 66 BANDHAGEN 
tel 0733-99 90 56, e-post thomas.ravald@hotmail.com

STYRSÖBOLAGET 
Bengt Gollungberg, Vildkaprifolen 9, 423 33 TORSLANDA 
tel 031-56 33 53, 0707-34 71 80, epost bengt.go@spray.se 

SVITZER SVERIGE 
Daniel Magnusson 
tel 0761-26 33 20, e-post sjobefalen.svitzer@gmail.com

TALLINK SILJA – www.silja-sbf-klubben.com 
Gretel Aronsson, tel 0702-27 08 78, 
e-post gretel.aronsson@tallinksilja.com

TRSM GROUP 1 
Mikael Stein, Bäckalidsvägen 48, 138 36 ÄLTA 
tel 08-773 46 36, 0706-24 80 01, e-post micke.stein@gmail.com

TT-LINE 
Erik Krook, tel 0723-19 94 95 
e-post erik.krook@live.se

TÄRNTANK 
Bert Dahlberg (kont p), Box 4120, 227 22 LUND 
tel 046-32 07 40, 0708-32 07 50, e-post bert.dahlberg@pbhome.se

WALLENIUS 
Henry Bromée, Betesvägen 56, 247 51 DALBY 
tel 046-20 17 94, e-post henry.brome@telia.com

VIKING LINE 
Ralf Karlsson (kont p), Tvärgränd 1, AX-221 00 MARIEHAMN, Åland 
e-post ralle@aland.net

ÖRNSKÖLDSVIKS HAMN & LOGISTIK 
Patrik Norgren (kont p), Fjären, 893 99 ULVÖHAMN 
tel 0660-22 40 24

ÖCKERÖ BÅTTRAFIK 
Per Ishøy (kont p), tel 0733-27 77 48 
e-post perkais@hotmail.com

SJÖFARTSHÖGSKOLAN CHALMERS-LINDHOLMEN 
Ida Wikström, L indholmsallén 29, 417 53 GÖTEBORG 
tel 0738-04 89 00, e-post idawik@student.chalmers.se

SJÖFARTSHÖGSKOLAN KALMAR 
Johan Sjöstrand, Djurängsvägen 72B, 393 54 KALMAR 
tel 0705-73 90 80, e-post j.sjostrand@me.com

S J Ö B E F Ä L S F Ö R E N I N G E N S  K L U B B O R D F Ö R A N D E N  E L L E R  KO N TA K T P E R S O N E R  I  R E D E R I E R N A
 

Hjälp oss 
att rädda dig.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. 
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 

Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.
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KO R S O R D
 

Skicka in korsordslösningarna till Sjöbefälen, Box 12100, 
102 23 Stockholm. Märk kuvertet ”Marskrysset”.
Tre vinnare lottas ut bland de rätta lösningar som inkommit 
senast den 7/4 2016. Vinnarna belönas med en penninglott 
vardera. Anställ da på Sjöbefälsföreningen eller  Trydells 
Tryckeri får ej delta i denna tävling.

Namn 

Gatuadress 

Postadress
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B L I  M E D L E M !

Observera att alla kopplingar mellan förbunds-
medlemskapet och arbetslöshetskassan är 
borta. A-kassorna sköter i fortsättningen själva 
aviseringen av medlemsavgiften dit.

Aktivt medlemskAp

Detta alternativ är det naturliga för sjöbefäl 
eller annan chef inom sjöfarten med svensk 
arbetsgivare och som är bosatt i Sverige eller 
annat EU/EES-land. Som aktiv medlem har man 
självfallet fullständiga med lemsrät tigheter som 
stöd gent emot motparten, rösträtt och valbar-
het till kongress, rätt att teckna förmånliga 
försäkringar, söka medlems lån m m. Avgift är 
274 kronor per månad.

interAktivt medlemskAp

Det är ett alternativ för svenskt befäl med 
utländsk arbetsgivare. Man har begränsat 
stöd mot motparten men i övrigt fullständiga 
medlemsrät tig he ter, inklusive rätten att teckna 
försäkringar och söka med lemslån. Avgift för 
närvarande 67 kronor per månad.

pAssivt medlemskAp

– man är inte yrkesaktiv till sjöss, därför att man 
är f d sjöfartsanställd som gått i land per-
manent eller pensionerats. Man har ej rösträtt 
i val till kongress och är heller inte valbar som 
kongressombud. Avgift 180 kronor per år.

studerAndemedlemskAp

– man studerar vid sjöfartshögskola. Man har ej 
rösträtt i val till kongress och är heller inte valbar 
som kongressombud. Man har rätt att teckna 
försäkringar. Ingen medlemsavgift erläggs.

Alla medlemmar, oavsett medlemsform, har 
dessutom följande rättigheter:

n Delta på medlemsmöten med yttrande- 
och förslagsrätt

n Tidskriften Sjöbefälen med åtta num mer per 
år

n Annan skriftlig medlemsinfor ma tion;  
dock sänds viss information, som endast 
berör yrkesaktiva, ej hem till passiva och 
studerandemedlemmar.

För att bli medlem, gå in på  
www.sjobefalsforeningen.se och fyll i 
 medlemsformuläret. Eller kontakta kansliet  
på 08-518 356 00 eller sbf@sjobefal.se  
så skickar vi ett medlemsformulär! 

Modul  Pris SEK Antal
  inkl moms och frakt
 1 The Scania Engine (Function Description) 100 ___
 2 Successful Test of the First K98MC Engine
  at Hyundai Heavy Industries 100 ___
 3 Overhaul of Exhaust Valve 100 ___
 4 The Loss of the OBO-carrier Derbyshire 100 ___ 
 5 Building the Largest Common-Rail Engines 100 ___
 6 Shuttle Tanker Navion Britannia 100 ___
 7 Shuttle Tanker Propulsion 100 ___
 8 Overhaul of Piston with Rod and Stuffing Box 100 ___
 9 Common Rail at Sea: The Sulzer RT-flex Engine 100 ___
10 The Intelligent Engine: Development Status and 
  Prospects (MAN B&W) 100 ___

Paketpris  Modul 1-10 800 ___
  
Grammar Adjectives and Adverbs 80 ___
Grammar Prepositions 80 ___
Grammar Subject-Verb Agreement 80 ___

Paketpris Grammar modul 200 ___
  
Formal Letters, Resumés and Curricula Vitae 50 ___
One Hundred and Eighty-Seven Illustrated Tools 150 ___

Hel pärm  950 ___

Så här beställer du
Privatperson
sätt in beloppet på bg 5236-0351. Glöm inte att skriva vilka moduler du vill ha samt namn 
och adress.

Företag
skicka beställningen till SMBF Service AB, se adress nedan, så fakturerar vi.

Företag

Namn

Avdelning

Gatuadress

Postnr         Ort                       Land

E-post

Lärobok
i teknisk
engelska
för maskinbefäl

SMBF Service AB Box 12100, 102 23 Stockholm
Telefon 08-518 356 50 
E-post accounting@sjobefal.se  Bankgiro 5236-0351

Technical EnglishMarine Engineers
Ulf Landgren

M E D L E M S I N F O R M AT I O N
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LÖSNING TILL SOMMARKRYSSET I SJÖBEFÄLEN NR 4/2016

M E D L E M S I N F O R M AT I O N

Bland de inkomna
rätta lösningarna har
tre vinnare lottats ut:

Per-Ola Risenberg 
Kalmar

Josef Carlsson 
Nynäshamn

Ingvar Andersson 
Färjestaden

Dessa har belönats 
med en penninglott.

Sjöbefälen
gratulerar!

Propeller-
smycke
Jag har med 
hjälp av en 
guldsmed 
 tagit fram en 
propeller-
modell i röd-
guld, vitguld 
och silver för 
de som arbetar i maskin till sjöss. In-
graverat namn enligt vad beställaren 
vill ha, på det ena bladets baksida, och 
 personnumret ingraverat på ett  annat 
blad. I mitten på hubben blir ett löp-
nummer ingraverat. Guld priset är 
 väldigt varierande i dag, så priserna 
nedan är flytande.

Stor propeller 
i rödguld ca 4,8 gram 4 755:-
i vitguld ca 5,2 gram 5 725:-
i silver 750:-

Liten propeller 
i rödguld ca 2,8 gram 2 775:-
i vitguld ca 3,4 gram 3 745:-
i silver 550:-
 
För vidare info och beställning se  
www.thim.n.nu Jan-Åke Thim,  
1:e fartygsingenjör, Stena Line.

Sjöingenjörs- & 
sjökaptensring
Sjöbefälsföreningen kan i samarbete 
med AB Sporrong erbjuda ringar av 
högsta guldsmedskvalitet:
Sjökaptensringen, bredd 6 
mm, 18 K rödguld à 5 796:- 
Sjöingenjörsringen, bredd 5 
mm, 18 K guld à 4 840:-

I priserna ingår moms, valfri gravyr och 
etui. Frakt/porto tillkommer. Ringarna 
levereras inom fem veckor efter beställ-
ning. För beställning, se sjökaptensring 
nedan.

Sjökaptensring
Sjöbefälsföreningen kan i samarbete 
med Svenskt Guldsmide AB erbjuda 
sjökaptensringar till ett förmånligt pris. 
Ringarna finns i två olika varianter:
18 K rödguld à 7 300:-  
(+ postförskott)
18 K rödguld/vitguld  
à 7 725:- (+ postförskott)

I priserna ingår moms, valfri gravyr  
och ett snyggt etui. Svenskt Guldsmide 
 levererar en exklusiv ring av högsta 
 kvalitet, utförande och finish. Som en 

För anmälan och ytterligare information kontakta:

Gunilla Friberg 
Svenska Brandskyddsföreningen 

 115 87 Stockholm 
Telefon 08-588 474 94 

 Fax 08-662 35 07 
E-post utbildning@svbf.se 

www.brandskyddsforeningen.se

Brandskydds-
föreningens kurser
höstterminen 2016

Grundläggande säkerhetsutbildning
 V 49    5–9 dec Helsingborg

Fortbildningskurser
 V 36    5–7    sep Helsingborg
 V 36    7–9    sep Göteborg
 V 37  14–16  sep Göteborg
 V 39  26–28  sep Kalmar
 V 40    3–5    okt  Helsingborg
 V 42  17–19  okt Göteborg
 V 44  31 okt–2 nov Göteborg
 V 46  14–16  nov Göteborg
 V 47  21–23  nov Helsingborg
 V 48  28–30  nov Kalmar

Advanced Fire Fighting
 V 46  15–17  nov Helsingborg

Fortbildning Advanced Fire Fighting
 V 39  29–30  sep Göteborg
 V 44    1–2  nov  Helsingborg
 V 47  24–25  nov Helsingborg
 V 50  12–13  dec Kalmar

Nyhet: E-learning + Fortb. Grundläggande 
säkerhet + Fortb. Advanced Fire Fighting

  V 38  20–23  sep Helsingborg
 V 41  11–14  okt Kalmar
 V 43  25–28  okt Helsingborg
 V 46  14–17  nov Kalmar
 V 49    5–8   dec Göteborg

extra köptrygghet lämnas ett års kvalitets-
garanti mot eventuella fabrikationsfel.

För ytterligare information och beställ-
ning kontakta Madelen Jensen,  
Sjöbefälsföreningen, tel 08-518 356 60, 
e-post sbf@sjobefal.se.



POSTTIDNING B
Avs
Sjöbefälen
Box 12100
102 23 STOCKHOLM

E-mail katarina.sjofartsklubb@telia.com - www.katarinasjofartsklubb.com
Du hittar oss även på facebook.com/Katarina.Sjofartsklubb
Besöksadress Glasbruksgatan 2, Porten ovanför Sjöfartshotellets entré - Hotellbokning 08-517 349 80

Vill du veta mer, ring eller kom och besök oss. Du är alltid välkommen! Telefon 08-640 94 96

Erbjuder bra och billigt boende samt en mötesplats för sjöfolk

Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
med Sjöfartshotellet och Katarina Sjöfartsklubb

Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
med Sjöfartshotellet
och
Katarina Sjöfartsklubb

SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING

Utbildning mot verklighetens krav…
Safetygruppen är godkänd STCW-Manila utbildare av transportstyrelsen.  
Utbildningscentret i centrala Stockholm ligger på Långholmen i en maritim miljö nära till boende och mat. 
Ombord på M/S Polfors genomförs praktiska utbildningsmomenten i en verklig fartygsmiljö.

Andra utbildningsorter från norr till söder är; Kalix, Luleå, Härnösand, Örebro, Göteborg och Helsingborg.

safetygruppen.se

info@safetygruppen.se

08-410 215 50

en del av Navigationsgruppen


