Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Belöning 2022
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Sjömanshusinstitutionen
grundlades år 1748
Det året utfärdades det så kallade kofferdi-reglementet av Kungl.
Maj:t, vilket lade grunden till sjömanshusen. Samma år inrättades
landets första sjömanshus i Stockholm med ansvar för hela landet.
Så småningom inrättades sjömanshus i de flesta hamnstäderna, som
mest i 47 städer.
Sjömanshusets ursprungliga uppgift var att med årliga medel hjälpa
sjömän som på grund av ålder eller sjukdom inte kunde fortsätta till
sjöss. Så småningom utvidgades understödet att gälla också änkor
och barn efter sjömän.
Uppgifterna växte med åren till att hålla register över sjömän, att utfärda sjöfartsbok och sjömansrulla, förrätta på- och avmönstring, medla
i tvister med mera. Sjömanshusen upphörde 1969. År 1972 bildade
Kungl. Maj:t nuvarande Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus utövar sin bidragsverksamhet
utgående från stadgar fastställda av Kungl. Maj:t den 5 maj 1972.
1. Stiftelsens ändamål är att vid framträdande behov bistå personer
och anhöriga till personer som är eller varit verksamma inom sjömansyrket.

2. Stiftelsen skall i övrigt verka till nytta och gagn för sjöfolket.
Bland de områden som utan inbördes ordning skall beaktas
kan nämnas:
• att främja utbildning
• att verka för förbättrad säkerhet, arbetsmiljö och trivsel för sjöfolk.
Detta kan ske genom stöd till forskning och utveckling på nämnda
områden, uppmuntran av förslagsverksamhet med mera
• att belöna förtjänstfulla sjöräddningsinsatser
För mer information om Stiftelsen och dess verksamhet, se
sjomanshus.se.
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Belöningar 2022
Stiftelsens Direktion har vid sammanträde den 11 mars 2022 beslutat
belöna personer och organisationer enligt vad som framgår av denna
folder. Belöningar delas ut vid Stiftelsens Belöningsdag som äger rum
den 5 maj i Stockholm.
Stiftelsens Litteraturpris delas ut den 23 september 2022 i samband
med Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.
Belöning för förslag som genast kan användas i praktiken benämns
Arbetsbelöning. Belöning för förslag som behöver bearbetas eller
utvecklas ytterligare benämns Utvecklingsstipendium.
Särskilt Hedersomnämnande kan ges till rederi/fartyg som på ett
omvittnat sätt aktivt uppmuntrar till deltagande i Stiftelsens belöningsverksamhet.
Stiftelsen belönar berömvärda insatser inom området friskvård/
motion/idrott. Idrottsbelöning kan tilldelas person eller grupp inom
svenska handelsflottan som på ett avgörande sätt påverkat innehåll
och resultat inom detta område.
Stiftelsen belönar berömvärda insatser eller framstående sjömanskap
vid incidenter eller olyckshändelser ombord och vid sjöräddning.
Sjöräddningsbelöning kan tilldelas person eller grupp som på ett
avgörande sätt påverkat skeendet i samband med sjöolycka där
svenska liv eller intressen varit inblandade.
Hedersbelöning kan tilldelas person eller grupp som enligt Stiftelsen
gjort stora och berömvärda insatser för de ombordanställda eller för
svensk sjöfart.
Stiftelsens Litteraturpris kan tilldelas person som enligt Stiftelsen gjort
stora och berömvärda insatser inom ämnesområdet sjöfartslitteratur.
En sammanställning över sedan 1977 utdelade belöningar – Stiftelsens
Belöningsregister – återfinns på Stiftelsens hemsida sjomanshus.se.

6

Stiftelsen vill påminna om att ansvaret för att alla nedan belönade
förslag är säkra att använda vilar på den som godkänner att
förslaget får nyttjas ombord.

Arbetsbelöningar
1. Motorman John Llagan, M/T Solando, 5 000 kr
Dunkvagga för lättare dosering

Många slattar små innebär många lyft av en dunk med vaskmedel. Bortåt 250
lyft per dunk, närmare bestämt. Med en smidig vagga sparas ryggen från tunga
lyft, risken för spill minskar och det blir en mer exakt dosering av vaskmedlet.
En lösning som både människa och miljö tjänar på.

Nominerad av Henrik Mattsson: che@solando.donsotank.se

2. Elingenjör Arvo Toni, M/S Peter Pan, 5 000 kr
Säkra hissjobb

Vid underhållsarbete uppe på hisskorgen är det förstås viktigt att inte hissen
drar iväg. Ett specialtillverkat stag som håller dörren öppen ser till att hissen
stannar på sin plats utan obehagliga överraskningar.

Arvo Toni: arvo.toni@live.se
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3. Andre styrman Niclas Nilsson, M/S Stena Nautica, 5 000 kr
Ryggbesparande hantering av surrningsklossar på bildäck

På bildäck används gummiklossar som hjulstopp. Varje kloss väger 5 kg och
oftast bärs det två klossar till varje trailer. Det innebär att en matros släpar runt
på 300 kg under en enda normal lasting. För att minska antalet ryggböjningar
vid både lastning och lossning har en tamp splitsats i varje kloss. Den förenklade hanteringen innebär en minskad risk för belastningsbesvär och klämskador.
Samtidigt blir det också lättare att ha uppsikt över trafiken på däck. En enkel
och billig lösning med många positiva effekter!

Niclas Nilsson: nicnilmail@gmail.com

4. Teknisk chef Arkadiusz Chojnowski, M/T Ternholm, 5 000 kr
Dämpare ger bra vibrationer

Fästen till rörledningar som svetsats direkt i fartygets skrov har inneburit
problem med läckor, då skruvarna skramlat loss och packningarna gått sönder.
Det här har varit särskilt bekymmersamt för bränslerören. Med en vibrationsdämpare i gummi mellan skrov och fäste är problemet löst på ett enkelt sätt.

Arkadiusz Chojnowski: arek.ch7@wp.pl
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5. Motorman Ted Litens, M/T Stella Maris, 5 000 kr
Verktyg för vattenpump

Att det saknas verktyg för ett visst underhållsarbete har aldrig stoppat Ted.
Han ser till att tillverka det själv. I det här fallet är det en hel uppsättning med
verktyg för demontering och montering av lager och tätningar i en vattenpump
till hjälpmotorn. Det följer också med en bruksanvisning som kollegorna kan
följa steg för steg.

Ted Litens: ted_litens@yahoo.com

6. Teknisk chef Staffan Ahlstrand, IB Atle, 5 000 kr
Uppmärkning av brandspjäll

När det brinner finns det inte tid att läsa tabeller eller försöka gissa sig till vilket
nummer på brandspjället som hör till vilket utrymme. För snabb och tydlig
hantering av de luckor som ska stängas vid brand har tydliga skyltar tryckts
upp och monterats vid varje handtag.

Staffan Ahlstrand: ahlstrand.mail@gmail.com
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7. Andre fartygsingenjör Jonas Sandell, M/T Ternsund, 5 000 kr
Upphöjt tak för långa löpare

Möjlighet till varierad träning är betydelsefullt för såväl fysisk som mental hälsa.
På fartyget finns ett löpband som tyvärr inte har kunnat användas av längre
personer, då taket varit för lågt. Det har lösts genom att ta upp ett hål i taket och
sätta in en bockad plåt ovanför löpbandet. En enkel och uppskattad lösning
som nu gör det möjligt för personer upp till 210 cm att använda bandet.

Jonas Sandell: shalo__@hotmail.com

8. Andre styrman Klas Fagerberg, M/T Siri Knutsen, 5 000 kr
Återanvändning av sjökort för ökad delaktighet

På fartyg med blandad besättning och många olika destinationer är det inte
alltid så lätt att hänga med var en befinner sig i världen. Var ligger egentligen
Gryphon oil field, Scapa Flow, Le Havre och Skagen? Genom att sammanfoga
sjökort på skottet i manskapsmässen får besättningen en överblick över fartygets sjöresor och de hamnar som besöks. Det skapar en ökad delaktighet som
blivit mycket uppskattad.

Klas Fagerberg: fagerberg.klas@gmail.com
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9. Förste motorman Oscar Rockström, M/S Aurora af Helsingborg,
10 000 kr
Stabil ställning för provtryckningspump

En upphöjd ställning för provtryckningspumpen har gjort stor succé. Efter den
första fick förslagsställaren göra tre till. Ställningen är lätt att använda, hålla ren
och stuvas undan när den inte behövs.

Oscar Rockström: o.rockstrom@gmail.com

10. Överstyrman Elias Möller och matros Joel Geganzo,
M/T Ternholm, 5 000 kr
Det rullar på

Detta förslag är ytterligare en förbättring av förslag 28, se nedan, som förenklar
hanteringen av fartygets lastslangar. Matros Joel Geganzo har monterat en
rulle som förhindrar att slangen skaver mot luckans öppning varje gång slangarna tas upp och ner.

Elias Möller: elias.moller@hotmail.com
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11. Överstyrman Elias Möller och Befälhavare Kenth Möller,
M/T Ternholm, 10 000 kr
Identitet okänd

Med tiden nöts texten bort på lyftslingornas etikett. När det inte längre går att
avgöra identiteten på slinget och se vem som är vem blir det till att kassera
annars fullt fungerande utrustning. Genom att enkelt skydda och förstärka
identitetslappen med genomskinlig tejp har livslängden ökats och tid och
pengar kan läggas på annat.

Elias Möller: elias.moller@hotmail.com

12. Reparatör Volodymyr Pampur, M/S Stena Vinga, 10 000 kr
Listig låsning av bogpropellern

För att kunna arbeta säkert med bogpropellern måste den kunna låsas fast i
axeln, annars snurrar den med när fartyget gör fart i sjön. Lösningen är ett låsverktyg som förankras i bultarna som på kopplingen mellan elmotorns axel och
bogens axel. När låset är monterat kan två taljor med sling fästas i verktyget
och i öglor fästa i fartygets skott. Verktyget har visat sig fungera utmärkt utan
några skador på varken människor eller utrustning.

Volodymyr Pampur: yrkes_man@yahoo.se
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13. Styrman Beppe Såthén, Svitzer Oden, 10 000 kr
Säkring av farlig sidoport

En enkel tamp för att säkra sidoporten i brädgången har här ersatts med en mer
rejäl hasp med elegant ring för enkel hantering även med handskar på. Med
denna uppfinning är porten automatiskt säkrad och den minskar också risken
för att någon skadas för att porten står och slår fram och tillbaka i öppet läge.

Beppe Såthén: beppesathen@gmail.com

14. Teknisk chef Robin Albertsson, M/S Sigrid, 10 000 kr
Lyftanordning till separator

Underhåll av separatorer är ett ständigt återkommande arbete för maskinpersonalen. Ett av de mer känsligare momenten är när den tunga axeln ska lyftas
ner utan att skada labyrinttätningen. Eftersom det saknas lyftpunkter ovanför
separatorerna för att kunna använda talja på ett säkert och kontrollerat sätt,
har förslagsställaren utvecklat ett verktyg som kan monteras och fixeras på
separatorenheten. I lyftöglan som är centrerad över axeln går det att fästa en
talja för säkra lyft. Med verktyget kan jobbet utföras säkrare för både människa
och teknik. Besättningen sparar mycket tid och risken för oljeläckage från en
skadad tätning minskar.

Robin Albertsson: robin_albe@hotmail.com
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15. Förste reparatör Peder Eriksson, M/S Galaxy, 10 000 kr
Arbetsplattform för färre cirkuskonster

Den här plattformen har specialanpassats för eljobb på huvudmotorerna. För
att komma åt elskåpet behöver elektrikerna balansera på en balk på huvudmotorns förkant. Cirkuskonsterna innebär risk för att ramla ner och jobbet
kräver en del ergonomiskt slitsamma arbetsställningar för att överhuvudtaget
komma åt. För att underlätta arbetet har en specialanpassad plattform tagits
fram som enkelt kan skruvas på plats. Sedan är det fritt fram för säkra eljobb.

Peder Eriksson: 452peder@gmail.com

16. Motorman Ted Litens, M/T Bit Force, 10 000 kr
Specialverktyg för byte av länkarmar till reglerstång

Jobb som kräver både kraft och precision samtidigt kan vara lite luriga att få till.
I det här fallet har förslagsställaren utvecklat ett kit med verktyg och distanser
för att kunna byta länkarmar och lager till huvudmotorns reglerstång. Genom
att verktyget monteras i skruvstädet kan jobbet göras i bekväm arbetshöjd och
med hjälp av olika mässingsdistanser kan kraften överföras utan att länkarmen
skadas.

Ted Litens: ted_litens@yahoo.com
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17. Matros Anders Listerberg, M/T Fox Luna, 10 000 kr
Vajerskydd till däckskran

På däckskranens vajer sitter en metalltyngd för att vajern lättare ska spela ut
från trumman och som gör hanteringen av bunkerslangar lättare. Tidigare
vilade tyngden direkt på vajerns öga vilket orsakade en skada på vajern. För
att det inte ska upprepas på den nya vajern tillverkades ett skydd av ett stålrör
som delats och filats till så att tyngden vilar mjukare på vajern.

Anders Listerberg: listerberg@gmail.com

18. Reparatör Tommy Martinsson, Floatel Superior, 10 000 kr
Portabel piprensare för akuta stopp

På plattformen finns 456 hytter med dusch och toalett. Med så många människor ombord är det inte konstigt att det blir stopp i rören då och då. För snabb
och smidig uttryckning i dessa nödlägen har en högtrycksrörspolare monterats
på en säckkärra och kompletterats med verktygslåda och reservdelar som kan
behövas. Nu kan stoppen lösas utan onödigt spring i korridorerna och med
minskat slitage på knän och rygg.

Tommy Martinsson: tmbygg@gmail.com
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19. Reparatör Jonny Egerstad, M/S Galaxy, 10 000 kr
Arbetsplattformar huvudmaskinrum

När den stora avgasbälgen ska bytas på huvudmaskinerna så har maskinpersonalen tidigare balanserat på topplocken på ena sidan och turbinerna på den
andra, samtidigt som de först behöver brottas med tung isolering och sedan
baxa loss själva bälgen. Sedan ska allt tillbaka igen. Det är ett milt sagt både
besvärligt och riskfyllt jobb. Med en särskilt anpassad plattform på vardera sida
kan jobbet göras på ett säkrare sätt och med fokus på att göra ett bra jobb. Det
är också en fördel att det nu går att ha alla verktyg enkelt till hands och inte
behöva klättra upp och ner. Plattformarna passar på alla fyra huvudmotorer och
när de inte används förvaras de i ett ställ längs räckverket.

Jonny Egerstad: sadrakjonny@gmail.com

20. Förste reparatör Roland Lind, M/S Stena Nautica, 10 000 kr
Uppfällbar armatur för lätt åtkomst

Ibland kan det vara svårt att kombinera form och funktion. Här var det en lysrörsarmatur som satt så nära en värmeslinga i restaurangen att det ibland ledde
till brännskador. Nu sitter armaturen på en plåt försedd med gångjärn som gör
den möjlig att fälla upp och ner efter behov. Maten lyses upp på ett behagligt
sätt för gästerna samtidigt som både lysrör och händer är väl skyddade.

Roland Lind: ovessonrolle@hotmail.com
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21. Andre styrman Klas Fagerberg, M/T Siri Knutsen, 10 000 kr
Säker och organiserad förvaring av USB-minnen

I en värld med ständigt ökande cyberattacker ökar också kraven på säkerhet och åtgärder för att minska risken för intrång av obehöriga. Det innebär
att bland annat att ett stort antal installationsfiler, backups, säkerhetskopior,
uppdateringar, rapporter och mycket mer distribueras med USB-minnen, som
i sin tur behöver hållas reda på. Förslagsställaren har ordnat med en säker och
välorganiserad förvaring av alla USB-minnen i en box med kodlås. Efter att
USB-minnet genomsökts för virus placeras det prydligt uppmärkt på en krok.
En kodbox har satts upp på bryggan och en i kontrollrummet.

Klas Fagerberg: fagerberg.klas@gmail.com

22. Andre fartygsingenjör Jan Saldh, M/T Tern Sea, 10 000 kr
Säkrare jobb med arbetsplattform

Huvudmotorns gassystem är placerat högt upp runt cylinderfodren. När det är
dags att utföra service finns det visserligen en liten plattform vid varje cylinder
men dessa är så små att de bara rymmer en halv sko. För att underhållsarbetet
ska kunna utföras på ett säkert sätt utan onödiga balansakter och belastning
har en väl tilltagen och stabil plattform tillverkats. När den inte används kan
den enkelt fällas ihop och stuvas undan. Plattformen ger en väsentlig förbättring av arbetsmiljö och säkerhet vid den här typen av arbeten.

Jan Saldh: jsaldh@hotmail.com
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23. Förste motorman Johan Hedlund, M/S Stena Nautica, 10 000 kr
Flexibel flaskvagn

I samband med brandövningar är det viktigt att luftflaskorna som använts för
rökdykning snabbt fylls med ny luft. Med den här flexibla vagnen kan flaskpaketen snabbt samlas in och transporteras till kompressorn för fyllning. Istället
för två paket kan en person köra sex luftpaket i en vända. Under rätt förhållanden skulle den också kunna användas i en skarp insats för att snabbt få fram
nya flaskor till rökdykarna.

Johan Hedlund: heden4@hotmail.com

24. Teknisk chef Andreas Rönnkvist, M/T Astina, 15 000 kr
Verktyg för test av explosionsluckor

Det är inte alltid så enkelt att få till när det är dags att testa att säkerhetsventilerna fungerar som de ska på huvudmotorernas vevhusluckor. Det tar tid att
demontera vevhusluckorna och hamnterminalerna är inte så pigga på att låta
tankfartyg göra underhåll som medför att huvudmaskin inte är redo för omedelbar uppstart. Med detta specialverktyg kan funktionstestet utföras utan
demontering och utan att huvudmotorn försätts ur beredskap. Förslaget är väl
genomarbetat med detaljritning som gör det enkelt för andra att ta efter.

Andreas Rönnkvist: andreasronnkvist@hotmail.com
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25. Motorman Robin Ottosson, M/S Galaxy, 15 000 kr
Lättare lyft för vevhusarbete

Med detta specialverktyg är det inte längre nödvändigt att krypa in i vevhuset
för att skruva loss och lyfta ut hydraulerna, när de ska renoveras. Verktyget
fästs i hydraulen med en mässingsskruv och med stöd mot motorblocket
används det sedan som hävstång för att kunna lyfta hydraulerna över pinnbultarna och ut ur vevhuset. Lyftverktyget underlättar arbetet avsevärt. Dessutom
innebär ett mer kontrollerat lyft att risken för att skada o-ringar och pinnbultar
i vevhuset minskas.

Robin Ottosson: robba325@hotmail.com

26. Andre fartygsingenjör Magnus Rönn, M/T Ternsund, 15 000 kr
Smart skaft för svåråtkomlig smörjning

Kranarnas ändlägesbrytarna utsätts konstant för väder och vind. De är dessutom svåra att komma åt – de sitter ju i ändläget! Istället för att rigga en stege,
med alla risker det innebär, har förslagsställaren tillverkat ett verktyg till ett
teleskopskaft. Nu kan brytaren både smörjas och motioneras med fötterna på
däck. En smart och enkel lösning som underlättar arbetet.

Magnus Rönn: ronn.magnus@gmail.com
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27. Förste Fartygsingenjör Oskar Lindersson och
förste reparatör Ingemar Eriksson, M/S Finntrader, 10 000 kr
Förbättrad kemikaliehantering

Fartygets kylvattensystem behöver regelbunden dosering av kemikalier. För
att slippa den manuella hanteringen av dunkar och blaskandet av kemikalier
direkt i expansionstankarna har ett doseringssystem med 100-literstankar
införts. Nu kan maskinpersonalen fylla på rätt mängd kemikalier samtidigt som
de vid behov fyller på vatten i kylsystemen. På detta vis minskar exponeringen
för kemikalier, det blir färre spill och balansen i kylvattensystemen blir bättre.

Oskar Lindersson: oskarlindersson@hotmail.com

28. Matros Boyet Paldo, M/T Ternholm, 20 000 kr
Ett riktigt lyft

Det är ett tungt och besvärligt jobb för flera personer att dra fram lastslangarna
på däck. När slangarna fastnar på vägen, sliter det på såväl kroppar, humör som
slangar. Matrosen Boyet Paldo såg en lösning och konstruerade en vagn med
fyra hjul som underlättar jobbet markant.

Nominerad av Elias Möller: elias.moller@hotmail.com
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29. Teknisk chef Andreas Rönnkvist, M/T Astina, 20 000 kr
Magnetisk dörrhållare

Dörrarna till separatorrummet har saknat automatiska dörrhållare som stänger
vid brandlarm. För att kunna hålla dörrarna öppna utan att behöva surra eller
blockera dem i öppet läge och därmed äventyra brandsäkerheten, har förslagsställaren löst det på egen hand.
Installationen omfattar magnetiska dörrhållare som matas från en lysrörsarmatur via omformare till en hjälpkontakt. Vid brandlarm blir magneterna strömlösa
och dörrarna stängs med hjälp av de vanliga fjäderbelastade dörrstängarna.
Lösningen är testad och noga dokumenterad med prydligt ritningsunderlag.

Andreas Rönnkvist: andreasronnkvist@hotmail.com

30. Båtsman Göran Wiklund, M/S Galaxy, 20 000 kr
Mindre trassel med flyttbar ställning

Det blir många meter ljusslinga när en stor färja ska lysas upp. Varje gång slingan
ska upp och ner innebär det en del fula ord, enligt förslagsställaren. Det är lätt
hänt att lamporna skadas när slingan ligger på däck. Med denna flyttbara ställning kan ljusslingan tas fram, hanteras och stuvas undan med minimalt krångel,
utan att en enda lampa går sönder.

Göran Wiklund: bosenwiklund@hotmail.com
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31. Förste reparatör Roland Lind och servicevärd Erica Freidlitz,
M/S Stena Nautica, 20 000 kr
Krockskyddat brandlarm

När linnevagnarna manövreras runt i de smala korridorerna ombord är det lätt
hänt att sådant som sticker ut från skotten får sig en smäll. För att det inte
ska drabba de livsviktiga brandlarmsknapparna har ett skydd i plåt monterats
vid larmknappens båda sidor. De formar en liten ramp som tåligt och bestämt
trycker bort linnevagnen. Det visuella intrycket behålls genom att skyddet är
målat i samma signalröda färg så att brandlarmsknappen fortfarande är lika lätt
att upptäcka.

Roland Lind: ovessonrolle@hotmail.com

32. Förste fartygsingenjör Erik Johansson och
förste reparatör Ingemar Eriksson, M/S Finntrader, 20 000 kr
Tystare kontrollrum ger ökad trivsel

I fartygets maskinkontrollrum gick det inte att föra ett vanligt samtal då en stor
ventilationstrumma för luftkonditioneringen gick rakt in från hjälpmaskinrummet.
Till slut tröttnade personalen på att sitta med hörselskydd på kafferasten och
tog saken i egna händer. Ventilationstrummans insida har klätts med självhäftande isolering och ett isolerat lock ändrar ljudets riktning och dämpar ännu
mer. Resultatet är ett betydligt tystare kontrollrum där det går att prata i normal
samtalston utan hörselskydd. Det ger också välbehövlig hörselvila från det
annars bullriga maskinrumsarbetet. Utöver en ökad trivsel har en sänkt ljudtrycksnivå många andra positiva hälsoeffekter.

Erik Johansson: erik.johansson.viken@hotmail.com
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33. Teknisk chef Andreas Rönnkvist, M/T Astina, 40 000 kr
Automatisering av efterkylning och sköljning av inertgasanläggning

Tidskrävande arbeten som behöver utföras manuellt under nattetid bidrar
sällan till arbetsglädje. För att inertgasanläggningen ändå ska få den uppmärksamhet som krävs, utan att nattsömn och arbetstidsregler drabbas, har
processerna för efterkylning och spolning automatiserats. Förslaget är väl
genomarbetat och installationen har utförts med tydligt uppmärkta kablar och
komponenter, komplett med ritning och pedagogisk instruktion.

Andreas Rönnkvist: andreasronnkvist@hotmail.com

34. Andre styrman Christian ”Lillen” Jildermark, M/S Stena Vision,
40 000 kr
Smidig och säker sopsväng på Stena

Ibland innebär det en del merarbete att rädda vår planet. Källsortering av avfall är en självklarhet, även till sjöss. Men det gäller att tänka till för att få det
att fungera på begränsade ytor. Utifrån två tydliga problemformuleringar har
en helhetslösning tagits fram som förenklar arbetet, minskar behovet av plastsäckar, ger mindre störande lukt och ökar säkerheten för alla då det blir mindre
spring på bildäck under lossning och lastning.

Christian Jildermark: christian_jildermark@hotmail.com
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35. Reparatör Jonny Egerstad, M/S Galaxy, 40 000 kr
Ordning och reda i stället

Det gamla materialstället var inklämt under en lejdare och det var svårt att både
komma åt och att hålla ordning. Nu har ett nytt, elegant utfört materialställ tillverkats. Det är placerat mitt i rummet och är väl genomtänkt med alla olika
material på sin plats. Utformningen gör det överskådligt att se vad som finns
och det är lätt att ta ut det som ska användas och ta det till bandsågen som står
bredvid.

Jonny Egerstad: sadrakjonny@gmail.com

36. Styrman Johan Bäckström, M/S Jehander 1, 40 000 kr
Bättre arbetsmiljö vid byte av vibratorer

Jehander 1 är byggd som självlossare med skakbord. Under skakbordet sitter
två vibratorer som väger cirka 100 kg styck. När dessa ska bytas har de tidigare
lyfts ner med talja för att sedan bäras ut. Ett tungt, besvärligt och farligt arbete.
Den nya lösningen består av en modifierad lyft för motorcyklar, två sektioner
med räls och ett rullbord. Tillsammans gör konstruktionen det möjligt att under
kontrollerade former först sänka ner vibbran med lyften, för att sedan transportera ut den på rullbordet. Ett innovativt förslag som avsevärt höjer säkerheten
vid detta riskfyllda underhållsarbete.

Nominerad av Victor Söderlund: victor.soderlund@gmail.com
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37. Matros John Ender, andre styrman Kalle Wärngren
och motorelev Kristoffer Hylak, M/S Stena Vinga, 45 000 kr
Flyttbar basketkorg för gemenskap i ur och skur

Förslaget om en basketkorg i lastrummet möttes först av en viss skepsis. Skulle
den inte vara i vägen vid lastning och lossning? Men bra idéer är till för att uppfyllas. Den flyttbara basketkorgen är utrustad med starka magneter som gör att
den kan monteras där det finns plats, med hänsyn till last, väder och vind. En
lika enkel som genial lösning som uppmuntrar till motion, lek och gemensamma
aktiviteter utanför arbetstiden.

John Ender: john_ender@hotmail.com
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Utvecklingsstipendium
38. Chief Purser Bo Brännerud, M/S Huckleberry Finn,
5 000 + 10 000 kr
Innovativ inlärning av hantering av flottstativ

Många års erfarenhet av evakueringsövningar ombord har visat att det inte är
så enkelt som en kan önska att lära sig hur livflottarna ska sjösättas. Med humor
och musik hoppas förslagsställaren trigga ytterligare sinnen och främja inlärning. Tillsammans med bandet Stig-Helmers har han skapat en alldeles egen
låt om livflottehantering som fått ett glatt mottagande ombord.
Idén är i grunden god. Med ett utvecklingsstipendium hoppas Stiftelsen att
musikvideon kan lyftas ytterligare ett snäpp. Genom att faktiskt illustrera de
moment som ingår i hanteringen kan filmen bli avsevärt mer instruktiv och
användbar som komplement till de praktiska övningsmomenten.

Bo Brännerud: bosse@iden.nu
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Hedersomnämnande
39. M/S Stena Vision, M/S Stena Vinga och M/S Stena Nautica,
Stena Line, 21 000 kr och Diplom
Ett särskilt Hedersomnämnande kan ges till rederi eller fartyg som på ett omvittnat sätt aktivt uppmuntrar till deltagande i Stiftelsens belöningsverksamhet.
I år är det Stena Line som utmärkt sig genom de många förslag som kommit in
från deras personal. Förbättringsarbetet präglas av att det är många personer
inblandade från olika avdelningar på flera fartyg. Ett gott exempel på hur
arbete och arbetsmiljö kan utvecklas tillsammans.
Stiftelsen vill gärna stimulera till fortsatt intresse och engagemang i säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Stena Nautica, Stena Vinga och Stena Vision
tilldelas en penningbelöning att delas mellan fartygens fritidskassor. Stena
Line tilldelas Stiftelsens diplom.

Fotograf: Krister Bång

Fotograf: Rickard Sahlsten

Fotograf: Marko Hänninen
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Sjöräddningsbelöning
40. Besättningen på M/S Skåne, 20 000 kr
Onsdagen den 17 februari 2021, var det besättningsbyte på Stena Lines färja
M/S Skåne som låg i Trelleborgs hamn. Den gamla besättningen var i färd att
lämna över ansvaret till sina avlösare när ett larm inkom. Via radion meddelades att ett danskt mudderverk med en grävmaskin på däck hade kantrat i
hamnen med tre personer ombord. Besättningen på M/S Skåne uppmanades
att omgående sjösätta sin räddningsbåt och inleda sökandet efter människor i
det iskalla vattnet. Dennis Holmgren Wänberg, matros på M/S Skåne, satt och
väntade på en kollega som skulle åka med honom i bilen hem, när larmet om
det havererade mudderverket nådde honom. Klockan var då 13.40.
– Vi fick i vår räddningsbåt med två besättningsmedlemmar väldigt snabbt,
berättar han. Det var dimmigt och ganska mycket issörja i hamnen, men de
lyckades få syn på en person som låg i vattnet och fick upp honom i båten. Han
var medvetslös, men vid liv. Samtidigt hade hamnen fått ut sin arbetsbåt och
plockat upp ytterligare en person.

Ett intensivt sökande inleddes efter den tredje personen som man visste befunnit sig ombord på mudderverket. Sjöräddningen var snart på plats liksom polisen.
Dennis Holmgren Wänberg deltog i sökandet med en av M/S Skånes livbåtar.
– Vi assisterade räddningstjänsten med dykutrustning och körde ut brandmän till hamnens arbetsbåt som användes som räddningsplattform. Det var
fullt fokus på sökandet och att hålla blicken skarp. Vi visste ju att det fanns en
person till där ute bara inte var, säger han.
Efter drygt två timmars letande samlade räddningsledningen de som deltagit i räddningsinsatsen. Det hölls en debriefing under ledning av polisen och
därefter avslutades M/S Skånes deltagande i sökandet. Mudderverkets tredje
besättningsmedlem återfanns först en vecka senare när den havererade
pråmen bärgades.
– Att han inte klarade sig kändes tufft, men samtidigt var vi väldigt glada över
att vi hade lyckats rädda en person ur vattnet. Vi hade en debriefing ombord
efteråt där alla fick berätta hur de kände och tänkte och det var väldigt skönt,
och det pratades länge om det här på fikaraster och i mässen.
Dennis Holmgren Wänberg har arbetat på M/S Skåne, som trafikerar linjen
Trelleborg-Rostock, i åtta år. Under sin tid till sjöss har han aldrig tidigare varit
med om en sådan dramatisk händelse, men han säger att han är imponerad
över hur väl situationen hanterades.
– Allt beröm till alla som deltog i räddningsinsatsen, både vi på Skåne, hamnen och Räddningstjänsten. Det var jäkligt imponerande att se hur fort det gick.
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Idrottsbelöning
41. Magnus Dahlström, 20 000 kr
Förmågan att skapa laganda och ett genuint intresse för hälsa och trivsel ombord, är utmärkande för Magnus Dahlströms ledarskap. Under pandemin var
han befälhavare på Stena Vision som skulle bemannas med polsk besättning.
För att bygga gemenskap och stärka banden inom besättningen anmälde han
personalen till 24-timmars, Sjömansservice traditionella fotbollsturnering i
Göteborg. Besättningen flögs upp till Göteborg och tillsammans med de svenska befälen genomfördes turneringen med bravur. Vid sidan av planen stod
hejarklacken som fick priset ”turneringens bästa hejarklack”. Engagemanget
från Magnus Dahlström och hans kollegor har resulterat i en härlig teamkänsla
och besättningen har fortsatt att träna tillsammans på fritiden.
Magnus Dahlströms mål och fokus har alltid varit att skapa en ”happy crew”
och det är ett arbete han oförtrutet driver vidare. På hans nuvarande fartyg,
Stena Jutlandica, är det många som är intresserade av golf. Det har Magnus
Dahlström tagit fasta på genom att försöka värva än fler spelare, även bland
de som ännu inte upptäckt tjusningen med sporten. I dagsläget har ett tiotal
ur besättningen anmält sig till Sjömansservice golftävling Sjöslaget Väst den
1 juni.
Magnus Dahlström är också känd
för att vara lösningsorienterad och
drar sig inte för att själv ställa upp
vid behov. Som när det vid ett tillfälle
saknades en målvakt i fotbollslaget
och Magnus Dahlström ställde sig i
målet för att laget inte skulle förlora
på walkover. Han har också själv ett
förflutet som aktiv inom sjömansidrotten och 2009 korades han till
sjöfartens världsmästare i bordtennis.
Magnus Dahlströms hängivna engagemang för laganda, hälsa och
trivsel ombord är något som Stiftelsen Sveriges Sjömanshus känner
stor uppskattning inför och vill hedra genom att tilldela honom årets
idrottsbelöning.
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Hedersbelöning
42. Christina Wetterberg, 20 000 kr
Som föreståndare för sjömanskyrkan i Stockholm är Christina Wetterberg en
mycket uppskattad besökare på de fartyg som angör Stockholms hamnar. Hon
har god kunskap om tillvaron ombord och förstår de påfrestningar som det
innebär att tillbringa månader till sjöss, långt ifrån familj och vänner. Christina
Wetterberg är en god lyssnare, och bistår också sjömännen med allehanda
praktiska göromål. Det kan handla om att ta med telefonkort ombord, skjutsa
till någon närliggande butik eller – i samarbete med Katarina sjöfartsklubb och
Sjöfartsverkets sjömansservice – ordna transporter till Kaknäsklubben för en
fotbollsturnering.

Utöver fartygsbesöken förestår Christina Wetterberg också Sjömanskyrkans
lokaler som sedan tre år är inhysta i den gamla prästgården i Nynäshamn,
söder om Stockholm. Hit kan sjömän komma för att exempelvis låna datorer
och chatta med sina familjer, besöka kapellet eller bara få en stunds välbehövligt miljöombyte. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har Christina Wetterberg dessutom öppnat sjömanskyrkans portar för de ukrainska sjömän och
deras familjer som behöver tak över huvudet undan kriget. Genom åren har
hon också slutit flera avtal som ger besökande sjömän gratis bussresor och
fria inträden till några av huvudstadens mest populära turistmål. Som dotter
till en sjömanspräst skulle man kunna tro att Christina Wetterbergs väg in i
sjömanskyrkan stakades ut tidigt, men hon hann både utbilda sig till kock och
arbeta flera år utomlands innan hon 2002 började som husmor i sjömanskyrkan. Tjänsten som föreståndare har hon innehaft sedan 2014.
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus är både imponerad och tacksam över
Christina Wetterbergs fina insatser för världens sjömän och vill därför förära
henne Stiftelsens hedersbelöning.
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Hedersbelöning
43. Christer Lindvall, 20 000 kr
Under decennier har Christer Lindvall med stor framgång drivit frågor om sjösäkerhet och förbättrade arbetsvillkor för ombordanställda. Som mångårig VD i
Sveriges Fartygsbefälsförening (SFBF) har han med oförminskad glöd argumenterat för sjömännens väl och ve och den uthållighet han uppvisat är en bedrift
som få kan mäta sig med. Christer Lindvall tog sjökaptensexamen 1966 och arbetade därefter flera år till sjöss, inledningsvis som styrman i Broströms och senare
som befälhavare i Silja Line. I slutet av sjuttiotalet anställdes han som ombudsman i SFBF för att 1982 bli direktör i samma förbund.
Utöver sitt bidrag till den nationella sjöfarten har han också haft ett starkt
internationellt engagemang. Han var länge en betydande kraft inom både den
internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och den internationella arbetsorganisationen (ILO). 1995 utsågs han som expert av regeringen att ingå i Sjösäkerhetskommittén, som etablerades efter Estoniaolyckan. 1998 utsågs han till
president i den internationella befälhavarorganisationen IFSMA, (the International Federation of Shipmaster’s Associations). Samma år blev han ordförande
i ITF:s (Internationella Transportarbetarefederationens) sjösäkerhetskommitté,
vid sidan av flera andra internationella åtaganden.

Christer Lindvall har även varit behjälplig i Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
verksamhet, inte minst som Stiftelsens representant i sjöfartens forskningsråd.
2004 utsågs han av the International Who’s Who ”as a professional honoured
member”. År 2008 förärades han Sjöfartens arbetsmiljönämnds (SAN:s) årliga
pris för sina insatser inom arbetsmiljö och säkerhet i sjöfarten. 2014 förärades
Christer Lindvall Emmerymedaljen av Kungliga Patriotiska Sällskapet för sitt
långsiktiga arbete inom sjöfarten. Utöver sin imponerande kunskap och sina
bedrifter inom sjöfarten är Christer Lindvall också uppskattad som person och
han har i sitt värv handlat med både klokskap och omtanke om andra. Med
denna hedersbelöning vill Stiftelsen rikta sitt varmaste tack till Christer Lindvall
för allt han har gjort inom sjöfarten och för dem som arbetar ombord.
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Litteraturpris
44. Claes-Göran Dahl, 20 000 kr
Claes-Göran Dahl har örlogskaptens grad i marinen och är även befaren som
styrman i handelsflottan. Han har därtill en gedigen meritlista inom den maritima litteraturen som sträcker sig över en lång följd av år. I år utkom exempelvis
jubileumsverket Vår Marin 500 år med honom som huvudförfattare. Vår Marin
500 år är ett praktverk med över 800 sidor som beskriver den svenska marinens historia och utveckling ända fram till våra dagar.
År 2019 gav han ut Ångfartyget 200 år där han på ett tilltalande och underhållande vis beskriver ångfartygens inträde i den svenska handelsflottan. Han
berättar om fartygen, rederierna och hur den ångdrivna sjötrafiken utvecklades i olika delar av landet, men också om den hårda tillvaron för de sjömän som
tjänstgjorde ombord.
Under flera år i början av 2000-talet var Claes-Göran Dahl initiativtagare,
huvudredaktör och medförfattare till ett antal skrifter, som under namnet Loggboken från kust och hav speglade hamnstäder, kustbygder och svensk sjöfart i vid mening. Redaktör och medförfattare är han även till jubileumsverket
Neptuni Orden 200 år, som utkom 2012. Vidare är han en flitig medarbetare i
Roslagens Sjöfartsminnesförenings årsskrifter under namnet Rospiggen, där
han medverkar till att hålla Roslagens rika sjöfartskulturarv levande. Exemplen
kunde mångfaldigas, och Claes-Göran Dahl är en välförtjänt mottagare av
Stiftelsens litteraturpris 2022.
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Summering belöningar 2022
Arbetsbelöningar 		
545 000 kr
Utvecklingsstipendium 		
5 000 + 10 000 kr
Hedersomnämnande				
21 000 kr
Idrottsbelöning
20 000 kr
Sjöräddningsbelöning 					
20 000 kr
Hedersbelöningar 					
40 000 kr
Litteraturpris						
20 000 kr
Summa 		

671 000 + 10 000 kr
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Skriftlig ansökan om:

– Stöd till forskning insänds senast 15 juli respektive 1 oktober via hemsidan
– Förslag till arbetsbelöning insänds senast 31 oktober 2022 via hemsidan
– Utbildningsstöd insänds senast 15 juli respektive 1 oktober
till Kansliets adress
– Stipendier insänds terminsvis via sjöfartshögskola/sjöfartsgymnasium
– Gratial och akuthjälp vid behov söks via hemsidan. Det går även bra att skicka
brev eller mejl.
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