
Varför är Finlandsfärjor så fula? 

Fenomenet - att tycka illa om Finlands
färjor - har kommit att bli mer och mer 
intressant för mig. Här är det fråga om 
fartyg, inte mer än några år gamJa, som 
kostar en miljard eller mer per styck att 
bygga. Fartyg med en inredning, som i 
lyx och flärd inte överträffas ens i de dy
raste hotell. Och likväl tycker folk illa 
om fartygens yttre. Deras inre har ing
en haft synpunkter på, det ska villigt er
kännas. Men varför tycker folk i allmän
het så illa om dem som båtar? 

Det kan enligt mitt förmenande inte 
bara vara storleken mau reagerar emot. 
Inte tyckte man på sin tid illa om de sto
ra amerikabåtarna. Man gör det inte ens 
idag när mau ser dem på bild. Eiler om 
fullriggare i Tall Ships Race. Där är det 
tvärtom. Ju större desto bättre. Så det 
kan inte vara enbart storleken det kom
mer an på. Det måste vara något annat 
också. 

För egen del skulle jag vilja framhålla 
ett antal punkter där Finlandsfärjorna 
bryter mot vad som - av tradition - be
traktas som vackert på båtar. Och som 
därför kan vara några av orsakerna tiU 
att så många betraktar dem som fula. 

Här ska påpekas att mina fundering
ar inte bara gäller Finlandsfärjor, utan 
mera allmänt nya passagerarfartyg av 
alla storlekar. Allt ifrån de senaste Vax
holmsbåtarna således och upp till lyx
kryssare för seglingar i Karibiska sjön el
ler andra exotiska farvatten. 

Finlandsfärjorna har genom sin fliti
ga förekomst i Stockholms hamn och 
skärgård i mångas ögon fått stå som sym
bol och syndabock för hela det här ske
det i fartygsbyggandets historia. Enligt 
min åsikt ett olyckligt skede ur estetisk 
synpunkt. Ett skede då man tycks ha 
koncentrerat sina krafter på det inre och 
nästan helt glömt det yttre. 

Av Hans Äkerlind 

Förmodligen är det skrovets proportioner, tillsammans med dess utformning utan 
språng men med en överdrivet lutande stäv, som får dagens Finlandsfärjor att kän
nas så klumpiga. De saknar ali den elegans i det yttre man av tradition förknippar med 
ett sjövärdigt fartyg. De vilar inte tryggt i sjön utan tycks med våld pressa sig fram. 

Min teori är alltså att om man bryter 
mot det som av tradition är van att se på 
fartyg så upplever man dem som fula. 

På följande punkter bryter de nya pas-
sagerarfartygen mot traditionen. 

1. De saknar språng. Ända sedan fa
raonernas tid för 5.000 år sedan har
oceangående båtar haft språng, dvs
varit högre i för och akter än mid
skepps. Finlandsfärjorna har det inte
i likhet med de flesta nybyggda far
tyg idag. Lastlinjekonventionens
krav på minsta fribord och därmed
språng uppfylls ändå och med råge
genom att de är så stora.

2. De saknar fokus. Tidigare var
skorstenen eller skorstenarna - om
det var fråga om flera ångpannor -

ett naturligt fokus att fästa blicken 
på, under 50- och 60-talen ofta i kom
bination med en markerad brygga. 
Finlandsfärjorna har en splittrad 
uppbyggnad med en skorsten halv
vägs akterut och en ofta svagt mark
erad brygga. Enligt psykologer av 
facket mår vi mer eller mindre illa av 
att inte ha en bestämd punkt att star
ta vårt betraktande av ett föremål 
ifrån. 

3. De har ett stubbigt och klumpigt
utseende. Förhållandet mellan skrov
och överbyggnad är olyckligt - ing
en del rår på ett självklart sätt över
det andra. Utrymmesbehovet för
passagerarna gör att överbyggnaden
nödvändigtvis blir stor. Något som
det emellertid inte är fråga om på
gamla Vaxholmsbåtar. Men där är
skrovet klart lägre än överbyggna
den. En visuell förändring av förhål
landet mellan överbyggnad och
skrov, tili exempel genom ändrad
målning eller annan markering, skul
le förmodligen förbättra utseendet.
Jämför här med moderna bilar med
sina lister och markerade veck i plå
ten. Tänk på hur alldeles vanliga bil
ar helt kan ändra utseende när mau
tar bort dessa lister tili exempel in
för en omlackering - mau känner
nästan inte igen dem.

Fartyget lutar framåt, åtminstone för ögat. Bogpartiet är klumpigt utformat och man 
förstår att skärgårdsborna, som tvingas se dessa färjor dagligen, blir negativt inställ

da och dömer fartygen som fula. 

4. De saknar bestämd riktning. Skor
stenen har en obestämd placering nå
gonstans akterut på ett ungefärligt
avstånd av två tredjedelar av fartygs
längden. Tillsammans med den, som
redan påpekats, dåligt markerade
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"Nord Gotlandias" svagt markerade 
brygga, utformningen av överbyggna
den och skorstenens placering gör att far
tyget saknar en bestämd riktning. Dess
utom saknas fokus - en bestämd punkt 
att fästa blicken på när man betraktar far-

tyget. 

bryggan betonas inte alls - som tidi
gare - riktningen frarnåt. Tidigare 
generationers motordrivna fartyg -
three island ship - hade en över
byggnad som betonades - var högst 
- frarnåt. Finlandsfärjorna har ofta
en överbyggnad som är nästan hori
sontell och därför utan riktning. För
att inte tala om de ganska många ex
emplar som bar en överbyggnad som
är lägre förut än akterut - förödan
de för utseendet därför att det får far
tyget att se ut som om det lutade
framåt.

5. Skorstenens form är olycklig. Da
gens mode för passagerarfartyg sä
ger tydligen att skorstenen ska vara
triangelforrnad. För den skull behö
ver den väl inte vara liksidig och där
med utan riktning som så ofta på des
sa färjor. Skorstenen behövs ju inte
heller utan är att betrakta som en
bart en tribut tili traditionen. Avgas
rören från dieselrnotorerna kan ju
sorn på bilar strängt taget mynna var
som helst. Det första oceangående
fartyget med dieselrnotor - Selan
dia från 1914 - hade inte heller nå
gon skorsten. Sedan har skorstenen
kommit tillbaka i, med tiden, allt
mer konstiga former. Öregrundsvar
vet och deras konstruktörer av halv-

Ä ven skärgårdstrafikens fartyg hade en 
gång i tiden stora överbyggnader i förhål
lande tili skrovet. Utan att för den skull 
kännas så klumpiga som de nya Fin-

landsfärjorna. 
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stora passagerarfartyg - ett varv 
som alltmer börjar framstå som det 
positiva undantaget bland skandina
viska skeppsbyggare på senare tid då 
det gäller den estetiska utformning
en -har spolat skorstenen på en av 
sina skapelser. Det framgår av en an
nonsbild på första sidan av Svensk 
Sjöfarts Tidning sommaren 1992. 
Tydligen släpper man ut avgaserna i 
akterspegeln. 

På Finlandsfärjorna och andra fär
jor av liknande storlek tenderar skor
stenen att alltmer bli en typ av res
taurang eller sky-bar. Sådana loka
ler skulle förmodligen kuona place
ras lika bra om inte bättre i sam
band med bryggan - och därigenom 
samtidigt ge färjan en bättre rikt
ning. 

Speciellt lutningen ger problem. 
Den stjäl utrymme på samtliga däck 
och bereder tekniska och praktiska 
problem vid fönster och dörrar. 
Strömlinjeforrnen som det här är frå
ga om är enbart ett mode. Av farty
gets totala rnotstånd utgör vindmot
ståndet inte rner än cirka 5 procent 
ännu vid en relativ fart gentemot vin
den på 30 tili 40 knop. 

7. En överdrivet lutande stäv. Här
går utvecklingen mot alltmer lut
ning och allt mer utkragning, flare.
På de allra senast byggda passagerar
fartygen, avsedda för kryssningar,
har stäven dragits ut tili nästan gro
teska dimensioner. Utseendet bör
jar likna en elefantsnabel. Det är inte
alls säkert att det här ens är bra mot

"Storskär" från 1908 och hennes sentida syster "Waxholm /" från 1983. "Waxholm /"
behöver mer än dubbelt så stort maskineri (840 kW) som "Storskär" (418). "Stor
skär" tar dessutomfler passagerare (418) än "Waxholm /" med sina 370. "Waxholm 

/" bryter mot nästan allt som man av tradition betraktat som vackert på sjön. 

Finska undersökningar på senare 
tid har dessutom visat att sådana här 
påbyggnader av skorstenen försäm
rar dess verkan, risken för nerslag av 
röken ökar. Det gäller både vid för
längningar framåt eller bakåt på 
skorstenen av estetiska skäl och då 
man klistrar på barer eller restau
ranger. Även vingar som man kan se 
ibland försämrar konstigt nog ofta 
funktionen. Bästa resultat får man 
när piporna mynnar så långt som 
möjligt från alla kringbyggnader. 

På ångbåtarnas tid stoltserade 
man med en kraftig skorsten eller 
ibland vid stora passagerarfartyg 
med flera. Varför skulle inte ett an
tal grova enkla avgasrör, naket av
teck.nande sig mot horisonten, kuo
na vara vår tids stolthet över dagens 
dieselrnotorer stora som hus. 

6. Ett överdrivet lutande frontskott.
Här går det en knivskarp gräns i ut
formningen idag mellan å ena sidan
moderna handelsfartyg med sina
raka frontskott utan ens rundning
och å andra sidan dagens passagerar
fartyg med sina alltmer lutande och
rundade frontskott.

stänk och överspolning i grov SJO. 

Amerikanska undersökningar, från 
sen tid om bästa utformning av bog
partiet på kommande fregatter, vi
sar att den nästan raka stäven med 
mycket måttlig flare ger den minsta 
överspolni ngen. 

8. Ett olyckligt trim. Av någon olyck
salig anledning tycks både Finlands
färjorna och andra moderna passa
gerarfartyg luta framåt - stå på no
sen - under gång. Även om det bara
är en synvilla - skickliga konstruk
törer kan väl inte göra en sådan blun
der - så är det förödande för skön
hetsintrycket. Här är det återigen
Öregrundsvarvets skapelser som
skiljer ut sig på ett fördelaktigt sätt
framför övriga båtar av ungefär sam
ma storlek. Det kunde jag själv kon
statera i somras på väg in från Vax
holm med s/s Björkfjärden. Vid möte
med tre nybyggda skärgårdsbåtar i
rad stod två på nosen medan den
tredje, den Öregrundsbyggda, stäva
de framåt rned en härlig hållning.

Det går tydligen att bygga vackra 
fartyg även idag, bara man viii och 
kan. 
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Ännu 1964 byggde man så här vackra 
vaxholmsbåtar - med språng, riktning, 

fokus och vackert trim.

Bryter man mot traditionen på bland 
annat de här viktiga punkterna - flera 
fin ns - så måste ju risken som jag ser det 
vara stor att man som betraktare dömer 
fartygen ifråga som fuJa. 

Med omsorg borde emellertid allt gå 
att lösa på framtida nybyggen. För visst 
viii vi väJ alla ha vackra fartyg igen. Far
tyg som ser ut som fartyg. Fartyg som 
bygger vidare på det bästa ur en mångtu
senårig tradition. 

D Undersökning 

Sedan ett drygt år tillbaka håller jag på 
med en undersökning om fartygsarki
tektur - om den medvetna arkitekto
niska utformningen av svenska fartyg. 
Gränsen neråt i storlek för undersök
ningen har jag tills vidare satt vid 149 
bruttoton, dvs Svensk Skeppslistas ned
re gräns. Uppåt får de bli hur stora som 
helst. För fiskefartyg är gränsen neråt 90 
bruttoton. I tid har jag begränsat mig tili 
åren efter 1905, då Svensk Sjöfarts Tid
ning började ges ut, och fram tili idag. 
Var gränserna hamnar i slutskedet har 
jag ännu ingen aning om - de kan kom
ma att begränsas väsentligt. 

Arbetet har hittiJls bestått av littera
turstudier, analyser och intervjuer. 

Av litteratur finns ytterst litet. Gösta 
Kaudern höll för 15 år sedan ett före
drag i ämnet som sedan publicerades. 
Det är det enda jag tunnit på svenska. 
Hans föredrag baserades i allt väsent
ligt på en bok av engelsmannen J Gui
ton, "Aesthetic aspect of ship and yacht 
design", en skrift som tyvärr är mer än 
tjugo år gammal idag. 

Några amerikanska reservofficerare i 
flottan, samtidigt fartygskonstruktörer i 
det civila och en av dem dessutom konst
när med diplom både från konstskolor i 
Tyskland och USA, har i slutet på 70-ta
let - innan avspänningen mellan Öst 
och Väst således - jämfört amerikans
ka krigsfartyg med motsvarande sovjet
iska. Inte prestandamässigt, för där är 
de förvånansvärt likvärdiga, utan ut
seendemässigt. 

D Inger respekt 

De sovjetiska ser mycket mer hotfulla ut 
i sin kompakta uppbyggnad, anser de 
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två författarna, mycket mer än de gan
ska spretigt arrangerade amerikanska. 
Det här kan vara viktigt, menar de, inte 
i krig men väl i konfliktsituationer värl
den över. Där kanske det gäller att inge 
respekt genom sin blotta närvaro. Där
för ser de här två författarna gärna en 
mer koncentrerad överbyggnad på 
framtida amerikanska krigsfartyg. 

Förutom en holländsk skrift, som jag 
ännu inte fått översatt tili begripligt 
språk men som jag anser handlar om far
tygs utseende, så är det all litteratur jag 
hittills fått tag på i ämnet. Trots hjälp av 
bibliotek på universitetsorterna, av sjö
fartsmuseerna, av skeppsbyggnadsav
delningarna på de tekniska högsko
lorna, av konstruktionskontor och av re
deriers tekniska avdelningar. 

D Ointressant 

Frågan om fartygs utseende tycks så
ledes inte intressera forskare inom sjö
fartens område. Annars är den forsk
ningen synnerligen omfattande världen 
över idag. Via först norsk och, efter ned
Iäggning på det dystra 80-talet, via en 
holländsk månadstidskrift - enbart 
med kortfattade sammandrag över allt 
som publicerats i mer än 700 regelbun
det utkommande skrifter eller skriftse
rier eller från konferenser och semina
rier i hela världen inom sjöfartens tota
la verksamhetsområde - har jag för-

man betydelsen av att sånt här verkli
gen undersöks. 

En annan sak som förvånat mig är att 
skandinavisk och speciellt svensk forsk
ning i så liten utsträckning tycks ha va
rit verksam under den här tiden. Norr
männen har visserligen redovisat sina 
fritt fallande livbåtar, danskarna sina 
lyckade försök med standardiserade 
komponenter för örlogsfartyg och fin
narna sina vindtunnelprov med olika 
skorstenstyper. 

Svenskarna däremot Iyser nästan helt 
med sin frånvaro. Det här är förvånan
de med tanke på att vi de allra senaste 
åren tagit leveranser av nya fartyg långt 
över vår andel av världshandelsflottan. 
Har vår forskning i likhet med själva far
tygsbyggandet flyttat utomlands kan 
man fråga sig. 

D Lasthantering 

Mycket överslagsmässigt kan väl an
nars konstateras att forskningen under 
70-talet ofta gällde bränslefrågor - en 
ganska naturlig följd av första energikri
sen. På 80-talet var det mycket fråga om
att reducera besättningens storlek -
man talade om obevakade maskinrum
och enmansbetjänade bryggor. Nu på 
90-talet tycks det bli lasthanteringsfrå
gorna och deras påverkan på fartygens
utformning som fångar forskarnas in
tresse i hög grad.

1974 byggdes "Nord Estonia" så här traditionellt och 1990 "Cinderella" som ligger 
vackert i vattnet och med en lugn avspänd utformning. Det går att bygga på ett traditio

nellt vackert sätt ännu idag. 

sökt följa den här forskningen under de 
senaste tjugo åren. 

Jag har koncentrerat mitt intresse tili 
avsnitten Skepp och Skeppsbyggnad, 
både civila och militära fartyg. 

D J minsta detalj 

Det som förvånat mig är först och främst 
omfattningen av den här forskningen -
det tycks snart inte finnas en detalj som 
inte blivit vetenskapligt undersökt. 
lbland kan det gälla sådana, för en ut
omstående tili en början som, udda be
traktade saker som segel på stora tank
ers, osymrnetriska akterskepp eller på 
den försämrade mentala hälsan vid små 
besättningar ocb goda bostadsutrym
men ombord. Så småningom förstår 

Det som förvånat mig mest vid dessa 
kontakter är emellertid att när de perso
ner jag taiat med väl fått reda på mitt 
ämne - fartygens utseende således -så 
har de spontant, och utan att jag nämnt 
något som belst i den riktningen, fört 
fram att Finlandsfärjorna är så fula. Det 
här gäller emellertid inte bara personer 
på nämnda institutioner med anknyt
ning tili sjöfart. Det gäller även vänner 
och bekanta. Det är både personer som 
ibland vistas på sjön i egna båtar eller så
dana som aldrig i livet visat sådana in
tressen. Således är man medveten om 
utseendet på fartyg, man berörs av de
ras skönhet eller brist på skönhet, vad 
man än påstår. 
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