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  SJÖFARTSTIDNINGEN NR 04, 26 ApRIl 2019

Sjöfartstidningen träffar Eva Mikkola-Karl-
ström vid kontoret på Södragatan på Åland 
i en nyinredd nedervåning.  

Eva Mikkola-Karlström är vice vd på 
familjeföretaget Godby Shipping, som hon 
driver tillsammans med brodern och vd:n 
Dan Mikkola. Rederiet, som startades upp 
av syskonens föräldrar 1973 i orten Godby, 
erbjuder sjötransporter för skogsindustri 
och linjeoperatörer. Godby Shippings stra-
tegi är långsiktig, betonar vice vd:n. Allt 
från fartygsägande till underhåll, perso-
nal, underleverantör, bank och försäkring. 

– Vi ser det mer som ett samarbete och 
jagar inte den sista centen. Vi tror att det 
finns en vinning i att jobba långsiktigt och 
ha en bra dialog med kunderna. 

Skogsindustrin
På rederiets kontor arbetar elva personer 
och fartygen bemannas av 180 ombordan-
ställda. Rederiet har en flotta på sju roro-
fartyg; systerfartygen Misana och Misida 
(2007), Mistral (1999), systrarna Midas och 
Mimer (1990), Link Star (1989) och Baltica 
(1990) som köptes in 2015. Hela flottan är i 
dag sysselsatt på olika linjer i bland annat 
Östersjön, Nordsjön, Medelhavet och Kari-
bien. 

– Företaget har vuxit upp med skogsin-
dustrin. I början handlade det om längre 
kontrakt och optioner. Men sen kom låg-
konjunkturen 2008, 2009, då pappersin-

dustrin dessutom genomgick en struktur-
omvandling, och detta slog hårt mot oss. 
Vi tvingades söka nya kunder och mark-
nader, och kontrakten blev kortare. Men 
sedan 2013, 2014 har ändå marknaden vänt 
uppåt och vi har i dag några starka kunder 
i bland annat Stena RoRo, Marinex, CMA 
CGM och P&O Ferries.

Nybygge var på gång
För ett par år sedan flaggade rederiet för 
att ett nybygge var på gång.

– Det känns lite av ett misslyckande. Vi 
ville utveckla vår flotta och såg en lucka på 
varven som inte hade så mycket att göra 
då. Vi hade till och med designen klar för 
ett roro-fartyg om 5 000 filmeter som skul-
le byggas i Kina. Dock hade vi ingen kund 
som var intresserad och vi bygger inte på 
spekulation. Så därför ligger hela projektet 
ännu på is. 

Eva Mikkola-Karlström är initiativta-
gare till Sjöfartens Dag som sedan 2001 
arrangeras i Mariehamn. När Sjöfartstid-
ningen besöker rederiet är det en dryg 
månad kvar till sjöfartseventet. Från bör-
jan var det mer av en rekryteringsmässa 
för några rederier med ett 30-tal besökare. 

– Det var en annan grej då. Vi samarbe-
tade från början med Ålands landskapsre-
gering och i ett tidigt skede kom Alandia in 
med sin sjöförsäkringsdag och sen har fler 
samarbetspartner tillkommit. 

Föreningen Ålands Sjöfart, där Eva 
Mikkola-Karlström är ordförande, driver 
Sjöfartens Dag, som i år förväntas locka 
cirka 500 besökare och 120 utställare. Nytt 
för i år är punkten ship-finance där lokala 
Ålandsbanken finns med som moderator. 
Medverkar gör även SEB, DVB och Ham-
burg Commerce Bank. 

– Det blir seminarium, debatt och möj-
lighet att ställa frågor till panelen. 

Mercy Ships
En annan nyhet är onsdagskvällens run-
dabordssamtal med experter inom olika 
sjöfartsområden som vem som helst får 
ställa frågor till. Årets Sjöfartens Dag inne-
håller även en löpartävling, eller snarare 
två. På onsdagen avgörs Mercy Ships Race 
med distanserna fem och tio kilometer. 
Kostnaden för att deltaga är 50 euro och 
alla pengar går oavkortat till Mercy Ships 
verksamhet. 

– Det är redan över 170 anmälda. Jag 
tänkte från början att kommer det 50 så 
är det ganska bra. Det är kul att så många 
företag hakat på utmaningen att sponsore-
ra sina anställda. Nu siktar vi på minst 200!

Vilken distans kommer du att springa?
 – Jag ska springa tio kilometer. Jag 

sprang faktiskt Göteborgsvarvet i fjol och 
det var då, efter loppet på en restaurang 
på Avenyn, som idén kläcktes. ¶

henrik ekberg

Eva Mikkola-Karlström

■■ Vice vd på Godby Shipping med 
kontor i Mariehamn. 48-åriga Eva 
Mikkola-Karlström driver familje-
företaget tillsammans med brodern  
och vd:n Dan Mikkola, Ekonomi-
magister Eva Mikkola-Karlström 
är även ordförande i föreningen 
Ålands Sjöfart som driver Sjöfar-
tens Dag på Åland, som i år förvän-
tas locka 500 besökare.  

Ett samtal med  EVA MIKKOlA-KARlSTRÖM

ETT SAMTAL MED Eva Mikkola-Karlström, vice vd på familjeföretaget Godby 
Shipping, som gör sig redo för ytterligare en Sjöfartens Dag i Mariehamn.

Redo för Ålands stora dag

” Det är redan över 
170 anmälda”


