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Fartygsforum 2019 

Nils Sjökvist 

Årets Fartygsforum, i regi av Sjöhistoriska museet hölls i år i Oskarshamn den 12–13 

oktober. Värd för mötet var Oskarshamns Sjöfartsförening och det hölls i föreningens 

fina lokaler nere vid hamnen. 

 

Föreningens ordförande, Anders Nyström, hälsade välkommen och berättade om 

verksamheten som är omfattande. Redan 1940 grundades Oskarshamns 

Sjöfartsförening och man har, förutom Båt- och Maskinmuseet vid Norra 

Strandgatan med bogserbåten Nalle byggd 1923 vid Oskarshamns Varv AB, en stor 

verksamhet med katalogisering och digitalisering av de ritningar som räddades när 

Oskarshamns Varv lade ner nybyggnadsverksamheten. Man arbetar också med 

beskrivning av samtliga svenska mönstringar för personer som var registrerade vid 

Oskarshamns sjömanshus från 1865 och framåt. 

 

Om det seglande kulturarvet i ett europeiskt perspektiv berättade Anders Berg, 

tidigare president i EMH (European Maritime Heritage). Han redogjorde för 

relationerna med de olika myndigheter som de föreningar vilka driver 

traditionsfartyg möter, eller när den kulturella identiteten kolliderar med modern 

teknik. Traditionsfartyg är klassade som kulturhistoriskt värdefulla fartyg och skall 

ges möjlighet att segla internationellt med internationella certifikat. 

Transportstyrelsen utfärdar för dessa fartyg ett Document of Compliance (DOC) som 

gäller i fem år. Fartområdena för traditionsfartyg är inre fart, närfart och MOU-

farvatten. De senare är närfartsområden i de länder som omfattas av Wilhelmshafen 

MOU, vilket är alla nordeuropeiska länder. 

 

Fredrik Hellström från Transportstyrelsen redogjorde för tillsyn inom nationell 

sjöfart och även om de besiktningsavgifter som är under förändring. 

 

Eva Helmersson från Sällskapet Ångbåten/Ångaren Bohuslän berättade om vilka 

vägar man använder när man söker nya kunder till de 39 öppna kryssningar som 

ångaren Bohuslän gör under en sommarsäsong. Ticket Master och Lets Deal är några 

av de vägar man provat men med lite olika ekonomiskt resultat. Naturligtvis säljer 

man biljetter även vid landgången och resultatet senaste sommaren har varit 4 560 

passagerare. Kopplingen till elektroniska biljettsystem används för att därefter kunna 

planera matinköp och bordsplaceringar för olika grupper. Hur hittar turisterna 

ångaren Bohuslän? Facebook, Instagram, Youtube, Tripadvisor och Google är de 

viktigaste vägarna. 
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Från Strömma Turism & Sjöfart kom Peter Henricson som gav en informativ 

redogörelse för hur bolaget driver och marknadsför sin verksamhet som finns inte 

bara i Sverige och de nordiska grannländerna utan även i Amsterdam och Berlin. 

Verksamheten sker med 55 båtar, varav 12 stycken är K-märkta, under olika 

varumärken som Strömma kanalbolag, Göta Kanalbolaget, båten Cinderella, Paddan 

sightseeing, Rundan sightseeing, Hop on Hop off, Vaxholms kastell, Birka 

Vikingastad med flera. Man samarbetar även med Skärgårdsbåten och s/s Mariefred 

för kryssningar till Mariefred och Gripsholm. Strömmas affärsidé är koncentrerad i 

begreppen: See – Discover – Meet och som man försöker leva upp till på alla fronter. 

 

Försäljningskanalerna är egen bokningsavdelning, utesäljare, hotell, Visit Stockholm, 

agenter, Stockholm Pass samt naturligtvis den egna hemsidan. Av reklam lägger 

man 30 % på pappersreklam och resterande på digitala medier. 

 

Dagens sista föreläsare var Jasna Hasanic från Arbetets museum i Norrköping som är 

finansieringskoordinator för EU-stöd som är avsedda för arbetslivsmuseer och 

hembygdsföreningar. Hon hade flera tips om hur ansökningar till EU skall läggas 

upp och vad som absolut skall undvikas. Detta kan man också lära sig på ”söka 

pengar-kurser” som ges på olika orter i december–januari. För att få bidrag måste 

ansökan vara kopplad till organisationens ändamål och man får inga pengar till drift 

av verksamhet. Av publikens reaktioner kunde man konstatera de som redan ansökt 

om stöd hade funnit ansökningsförfarandet byråkratiskt och tidskrävande. 

 

Söndagen ägnades först åt ett besök på Oskarshamns Sjöfartsmuseum, beläget i 

stadens kulturhus. Museet ger en intressant inblick i sjöfartens utveckling i 

Oskarshamnstrakten. Lika intressant var att besöka museets källarvåning där det 

förvaras en stor mängd kaptenstavlor, fartygsmodeller och allt som räddats från 

Oskarshamnsvarvets nedläggning. Dagen fortsatte på Båt- och Maskinmuseet där 

många mindre träbåtar som en gång byggts i Oskarshamnstrakten finns att beskåda. 

Museets stolthet är naturligtvis den stora compoundångmaskin som byggts på 

Oskarshamnsvarvet 1912 och som en gång suttit i ångbåten Gustavsberg VII. 

 

Som avslutning på två trevliga och intressanta dagar fick deltagarna göra en kortare 

tur med föreningens juvel, bogserbåten Nalle och känna den jämna gången från 

ångmaskinen på 250 hästkrafter. 
 

Stort tack till Oskarshamns Sjöfartsförening.  
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