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Skeppsföreningen Albanus rf
”Föreningens ändamål är att tillvarata och förmedla kunskap, färdigheter, kultur 

och traditioner om seglation, fartyg, kustbygden och sjön genom att bedriva segla-
tion för ungdoms- och kulturändamål huvudsakligen med den av föreningen rekon-
struerade, byggda och ägda galeasen Albanus. Verksamheten skall speciellt inrikta 
sig till åländska ungdomar.”

(§2 i föreningens stadgar)

KONTORET
i Sjökvarteret har öppet
mån-fre kl 8.00–��.00
tfn �7545, mobil 045704500��, fax �7595
Sjökvarteret, ���00 Mariehamn
epost: albanus@aland.net
www.aland.net/albanus
Verksamhetsledare Kristian Öberg

DU SOM ÄNNU INTE ÄR MEDLEM I SKEPPSFÖRENINGEN ALBANUS RF:
Medlemsavgift är EUR 10,- per år. 
Ungdomsavgift under 25 år: EUR 5,- 
Familjeavgift: Första medlem EUR 10,- andra EUR 5,- och de följande à EUR 2,50.
Konto: ÅAB 660100-2306975. Skriv namn o adress på girot!
Till dem som redan är medlemmar kommer inbetalningsgirot med medlemsbrevet i april.
Om man vill stödja föreningen går det naturligtvis bra att betala in även större summor!

STyRELSE FÖR �006
Björn-Olof Eriksson ordförande
Anna Nordlund vice ordforande
Marja Karanko
Gunnar Lindholm
Lasse Berthén
Catrin Palmqvist
Suppleanter
Sven Donner
Emanuel Sanchez 
Börje Mattsson

Albanus säsong �006

Vi lägger en god säsong till handlingarna där 
vädret har varit lika fint för så gott som alla ända 
från första seglingen i maj till hemfärden från 
Strömmingsmarknaden. Även vindarna har va-
rit gynnsamma vilket gjort att  bunkeråtgången 
varit liten. Två av fem varv runt Åland har Alba-
nus haft medvind hela vägen.

Året inleddes med att den nyhyvlade masten 
som fälldes i Gottbyskogarna oljades med ca 40 
l linolja fram till början av mars. Mycket diskus-
sioner och funderingar om hur mycket masten 
skulle vrida sig när den väl kommit ombord 
sedan solen och värmen gjort sitt. Monterades 
masten så att spridarna redan från början stod 
tvärskepps skulle de efter att masten vridit sig 
stå fel. Vi enades om att den nya masten tro-
ligen vrider sig 2 grader medsols nerifrån sett, 
vilket betydde att mastfoten gjordes 2 grader 
motsols. Arbetet med att såga ut mastfot, mon-
tera  kindbackar, edselhuvud, spridare och be-
slag tog mycket mer tid än vi på förhand räknat 
med. Masten lyftes på plats i mitten på april 
utan större besvär.

 Jouni och Sven lade ner ett stort arbete med 
att reparera klädningar och vajerbenslingar av 
vanterna.

En rötskada i framkant på storluckan repa-
rerades. Storluckan renhyvlades och oljades 
under 2 månader. 

Albanus fick även nytt storsegel och stortopp, 
de gamla är ännu i så pass bra skick att de du-
ger som reservsegel.

Seglingssäsongen inleddes första dagarna 
i maj med en man över bord träning för prenti-

Mastlyft i april och medlemstalka våren 06
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Besättningar �006
Skepparna Tero Ilus och Gunnar ”Bajen” Lind-
holm har under säsongen delat på huvudansva-
ret på de flesta seglingarna. Till stor hjälp som 
inhoppande skeppare har Lasse Berthén, Eero 
Lehtovaara, Anders Lassenius, Jussi Sopanen, 
B-O Erikson, Henrik Karlsson och Allan Palmer 
varit.

Vi hoppas på nya skeppare av de som star-
tade som prentisar och hoppeligen satsar på 
nautisk utbildning. Anton Stenroos är  den som 
kommit längst och nu går andra året i Göte-
borg.

Min dröm är att få skicka ut Albanus med en 
helt kvinnlig besättning, vem vet kanske kom-
mer dagen i framtiden.

Som vanligt har Kiku Stenbäck haft huvudan-
svaret för den dagliga skötseln och seglat andre 
man de flesta dagar.

Övrig besättning Agneta Finnerman, Emmy 
Karlsson, Emanuel Sanchez, Linda Uotila, Ce-
cilia Wahe, Lasse Gottberg, Kent Johansson, 
Kristian Öberg.

Karin och Ulf Eklund  har i  byssan  skämt 
bort både gäster och besättning.

sarna. Offret trillade i sjön vid Lemböte bergen 
under fulla segel och kunde bärgas 24 min se-
nare, man kan bara tänka hur det skulle gått om 
detta var verklighet med  + 5 grader i vattnet.

Maj rullade på som vanligt med  lägerskolor 
samt en del åländska sällskap på dagsseg-
latser.

I juni var bokningsläget mycket gott där Al-
banus kunder var allt från daghem från Lemland 
till EU politiker. Dessa EU politiker prickade in 
månadens sämsta väder, regnet vräkte ner men 
segla skulle de, vi lånade ihop regnkläder och 
seglade på Slemmern några timmar. Den finska 
EU politikern som samtidigt var värd blev så in-
tresserad av stå till rors att han ogärna lämnade 
över till någon annan. Även en medlemssegling 
till Stockholm där kunder väntade för segling till 
Åland. Prentisarn seglade till Houtskär för att 
träffa jakten Eugenias ungdomar, som en fort-
sättning på ett samarbete som startade för 3 år 
sedan.

Juli är en svår månad att hitta kunder mycket 
beroende på att det är semestertider. Albanus 
var stationerad på Äppelö under ”Vinden Drar”  
som basfartyg och seglade till bla. Sälskär och 
Emskär. 

Prentisarna bemannade Albanus under skut-
kappseglingen Degerby – Mariehamn. Glädjen 
var stor ombord när de fick vinna.

Augusti var mycket bra bokad där det finns 
några höjdpunkter som kan nämnas bla sälsa-
fari från Jurmo ut mot Norrhavet där gästerna 
kunde glädjas åt ett hundratal sälar som sågs 
på samma gång eller når Albanus tog natthamn 
på Lågskärs östra sida i liten vik där inloppet 
enligt skepparen var så smalt att trycksvärtan 
försvunnit om man lagt tidningar emellan ber-
get och båten. 

September inleddes med prentissegling till 
Åbo och fortsatte månaden ut med skolor dels 
lägerskolor och avslutades med två veckors 
praktikseglingar för de åländska sjöskolorna 

tillsammans med Linden, Nordboen och Mikael 
Sars.

Sista dagarna av september lastades det för 
Strömmingsmarknaden i Helsingfors. Säsongen 
avslutades 15 okt och med talkohjälp tömdes  
Albanus samma dag och fyra dagar senare var 
vintertaket på. Arbetet att få Albanus klar för sä-
songen 2007 startade omedelbart.

Kristian  
Daghemmet Bullerbodas segling

Albanus vid Lågskär

Skutkappseglingen I  Degerby

Mot Strömmingsmarknaden

Prentisar på skutkappseglingen
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VILL DU BLI PRENTIS? 
Albanus ungdomsgrupp Prentisarna 
söker nya medlemmar. 
Skeppsföreningen ordnar varje som-
mar egna seglingar för ungdomar. 
Det är inte dyrt: du betalar endast för 
maten. Enda kravet är att du är minst 
�� år. Under vintern arrangeras kur-
ser och andra aktiviteter.

Vill du veta mer kontakta 
Emmy Karlsson, tfn 04070�8��5, 
epost lilla_my88@msn.com eller
Catrin Palmqvist nirtac�@hotmail.
com

Det går också bra att ringa eller
besöka kontoret tfn �7545 kl 08-��,
mobil 0457045007� eller mejla
albanus@aland.net.

Medlemssegling �007
Henrik Karlsson seglar Albanus 
genom Göta Kanal 

Till glädje för Skeppsföreningens medlem-
mar kommer Albanus att sommaren 2007 att 
genomföra en medlemssegling genom Göta 
kanal. Detta med anledning av att Albanus  är 
på väg till Århus i Danmark där Tall Ships’ Race 
startar med tävling mot Kotka.

Albanus startar från Sjökvarteret söndag den 
24 juni för segling genom Stockholms skärgård 
mot inloppet av Göta Kanal vid Mem.

Första inslussningen blir onsdag 27 juni och 
färden fortsätter mot Göteborg dit Albanus an-
länder tisdag 3 juli.

Vi kommer att göra en del kvällsbesök bla på 
bygget av ångaren Erik Nodevall. 

Man kan välja att följa med längre eller kor-
tare sträckor .

Kostnad 50 euro person/dag inkl mat. För 
icke medlemmar 70 euro/dag

Resan till och från Albanus sköter deltagarna 
själva.
Mer information från 
Freddie Olin, tel 0405124181 eller andrimner@
yahoo.se, och Henrik Karlsson, efter 1.3 2007, 
kh.karlsson@aland.net 
Anmälningar och info :
Albanus kontoret, tel 04570450013 eller 
albanus@aland.net

Etapper
Sö �4 juni Mariehamn – Finnhamn
Må �5 Finnhamn – Trosa skärgård
Ti �6 Trosa skärgård – Mem
On �7 Mem – Berg, 15 slussar
To �8 Berg – Motala, 22 slussar. Ev besök Don 
Carlos
Fr �9 Motala – Forsvik, över Vättern. Ev besök E. 
Nordevall. Ingen slussning
Lö �0 Forsvik – Norrqvarn. 11 slussar
Sö � juli Norrqvarn – Sjötorp. Ev besök Oscar II.  
Topparna upp! 10 slussar
Må � Sjötorp – över Vänern till Vänersborg.   
Ti � Vänersborg till Göteborg.

Tall Ships’ Race �007

Segling för ungdomar �5-�5 år

Albanus deltar sommaren 2007 i TSR på det täv-
lingsdel som från Århus i Danmark till Kotka.

För att komma till  Århus går Albanus genom 
Göta Kanal.

Efter Kotka  blir det ”Cruise in Company” där  
många skutor eskaderseglar mot Mariehamn 
där det blir ”Cruise Mariehamn”. Ett evenemang 
som hoppeligen  samlar mycket segelfartyg och 
skutor i Västerhamn. 

Ungdomar som vill delta behöver inga seg-
lingserfarenheter eller stora kunskaper i sjölivet 
man lär sig vartefter.

Det går bra att vara med på de etapper som 
passar er. Titta på uppdelningen av sträckorna.

För mer information:
www.aland.net/albanus (prentisar, TSR 2007)
Emmy Karlsson, lilla_my88@msn.com
Catrin Palmqvist, nirtac1@hotmail.com 
Anmälningar och info:
Albanuskontoret, 04570450013 eller albanus@
aland.net

SKEPPSFÖRENINGEN STÄLLER TILL KALAS

Nu är det dax för avräkningskalas och tack-skall-du-ha-för-att-du-
hjälpte-till-på-sjödagarna-kalas!

När? fredagen den 29 december  kl. 18.30
Var? På köpmannaföreningens lokal Bergkulla vid Lemstöm

För vem? Alla som på något sätt hjälpt Albanus.
 

Anmäl dig och ditt sällskap senast �0 december �006 
till Albanuskontoret och Kristian, albanus@aland.net, 04570450013 

eller till Anna Nordlund 040 0675 330, anna@aluwood.net. 
Meddela även eventuella allergier.
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Kyrkby lägerskola

Morgonen den 28:e augusti steg vi i 8C ombord 
på Galeasen Albanus. All proviant var packad 
och vårat bagage låg i de obäddade kojarna. Vi 
fick ta hjälp av motorn i början men så små-
ningom hissade vi segel och gav oss av mot ha-
vet, våran ”Åland runt resa på tre dagar” hade 
just börjat.

Första dagen var en aning råddig. Vi skulle 
hämta någon rökt fisk från en gubbe. Några 
rodde i land med våran lilla öka, det skulle inte 
vara så smart att gå på grund med våran båt. 
Vi fick fisken till slut. Vissa kunde inte enas om 
vad de skulle göra denna dag på båten. Alla 
såg fram emot sin frivakt alltså sina tre timmars 
fritid. Men före det var det mycket jobb. navige-
ring, byssa & segling. Navigeringen bestod av 
att hålla sig uppe på däck och bland annat styra 
båten. Seglingen gällde också uppe på däck, 
men de som hade det skulle sköta seglen. Hissa 

upp och hissa ned… Låter lätt om man gillar 
blåsor. Byssan då? Där gällde det att laga mat åt 
alla hungriga på Albanus. Diskning följde med 
på köpet, vilket var jobbigt när det gällde vatten 
inomhus. Båten lutade kraftigt till styrbord näs-
tan hela resan. Vi turades så klart om att sköta 
de olika sysslorna. 

Den första kvällen så insåg nog alla att mobil-
signalen var stendöd på vissa av våra telefoner. 
Vi tog i land i Geta vid Isaksö. Jag såg min stuga 
på Björkudden. Bergen vid stranden (om man 
nu kan kalla det strand!) var några meter höga. 
Så vi bidade en bra tid till att komma i land. När 
vi ”parkerat” båten klättrade många upp på ber-
get för att kunna använda mobilen till att ringa. 
Även jag prövade och det gick hyfsat bortsätt 
från några nedhalkningar från berget. Efter det 
har så var det kvällsmat men först bada! Eller 
egentligen hoppa. Nästan alla mina klasskam-
rater hoppade ner från typ fem meter höga 
klippor, när de inte nöjde sig med det längre så 
steg höjden på hoppen ordentligt. Till exempel 
masten var rätt utsatt då…

Den �9:e augusti den andra dagen till havs 
så var det mera ordning på vad vi skulle göra. 
Jag styrde båten på navigeringen utan att lyckas 
gå på grund… Dagen var rätt lugn inte mycket 
att göra. Bara de som hade byssa fick lägga på 
lite extra fart. Roligt för mig som hade byssa. 

Mot kvällen gick vi i land på en ö vid Kum-
linge. Jag vet inte vad ön hette men stället där 
(någon slags restaurang) kallades Glada Laxen. 
Inget godis eller glass bortsett från vanilj fanns. 
Läsk såg vi och kläder med åländska och svens-
ka märken. Det fanns också ett sjöbevaknings 
torn där. Det var rentav utsagt Skithögt! Men vi 
fick nyckeln dit och alla i 8C sprang uppför de 
branta trapporna. Men farten avtog mot top-
pen. Då höll sig de flesta till trappräckena med 
blickarna fästa på marken. När jag nådde top-
pen så sprang de flesta ned. Men jag gick upp 
och kollade in utsikten. Det mesta var blått och 
grönt förutom några utsatta personer där nere 
som blev spottmål. Efter tornet var det bastu och 
korvgrillning. Och så var det klassens andra tre 

tjejer som bestämde sig för att ro ut i mörkret 
ännu en gång, de gjorde det igår också. Men i 
kväll såg man inte mycket. Deras lilla båttur slu-
tade med enorma svallvågor från en färja och 
hjärtskärande tjejskrik. 

Morgonen den 30:e augusti, tredje och den 
sista resedagen. Det första som slog oss var så 
klart frukosten men om vi struntar i det och går 
framåt i stället. Kaptenen eller även kallad Bajen 
fick för sig att vi skulle syssla med selar i dag. 
Han föreslog endera att klättra upp i masten el-
ler hänga ovanför vatten ytan medan båten åkte 
framåt.

Vissa tog på sig selen och stack upp i mas-
ten vid aktern. Nästan alla på båten ville dingla 
brevid båten vid vattenytan. Även jag prövade 
och det var urkul! Hänga där och sprattla så att 
fötterna slog i båten. (Aj!) Många andra prövade 
före mig även Tony, det enda namn i klassen jag 
nämner för att det var dagens höjdpunkt. Tony 
fick några varma och hjärtliga hälsningar av oss 
ombord när han hängde där. Vem sa att hinkar 
med iskallt havsvatten skulle bli kul på honom!? 
Rätt så underhållande…

Innan vi åkte igenom Lemströmskanalen så 
käkade vi tortillas och vissa badade. Strömmen 
där var så stark att några åkte iväg bäst dom 
ville. De stannade tills någon kom på idén att 
slänga ut ett rep åt dom. Dagens IQ Pris! Efter 
att alla var torra och sprängmätta med tortillas 
så plöjde vi igenom Lemströmskanalen. Vi såg 
Sjökvarteret  hela bunten. Jag tror nog att alla 
var lite glada att återgå till land efter alla vågor 
och arbetspass. Albanus rekommenderas verk-
ligen till de som vill ha en kul klassresa. 

  Kyrkby Högstadie 8c  �006

På bilderna:
Hanna Johansson styr.
Mat viktigast av allt.
Lärarinnan Marie djunglar.
Pojkarna styr säkert.
På omslaget: Kyrkbytjejerna på klyvar-
bommen.
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Födelsedagskalaset

Det har säkert firats många  födelsedagar om-
bord på  Albanus, jag tänker berätta om en av 
dem.

Min bror Pertti skulle fylla 70 år. Han är den 
yngste och ende sonen i den femhövdade sys-
konskaran Sirkiä. Vi fyra systrar träffades och 
överlade om hur ”lillbrorsan” skulle firas.

Mitt förslag om en dagskryssning på Albanus  
fann omedelbart gehör. Våra förfäder hade varit 
galeasskeppare och fiskarbönder på Karelska 
näset. Det oaktat hade ingen av mina syskon 
varit ombord på en galeas. Det var krigen, både 
första och andra världskriget som så brutalt 
gjorde slut på släktens traditionella näring och 
levnadssätt.

Jag lovade ta hand om det praktiska arrang-
emanget. Vi behövde få fler deltagare för att få 
budgeten att gå ihop. Det visade sig  vara lättare 
än vad jag hade vågat hoppas. Jag bestämde 
mig att i första hand fråga mina gamla kolle-

gor; de pensionerade hälsosystrarna. Vid ett 
möte tog jag upp frågan och med ens var hela 
kryssningen fullbokad. Det var många fler bland 
mina bekanta som gärna hade velat komma 
med men Kristian var bestämd, inte fler än 50 
personer med besättningen medräknat.

Jag hade ringt till bröderna Ensio och Tauno 
Sandell på Emskär och frågat om de ville ta 
emot oss och förklarat syftet med seglatsen. Så 
klart vi fick komma, gamla vänner och hyggliga 
människor är alltid välkomna, förklarade Tauno. 

Den tredje juli  kl.10. startade  färden från 
Hellö brygga i Geta. Vädret var soligt men vin-
den kom rakt emot så vi var tvungna att köra 
med motor, men det störde inte stämningen 
ombord. Det visade sig snart att passagerarna 
var internationella som på vilken annan kryss-
ningsbåt. Där talades svenska, finska, engelska 
och tyska. Man gjorde så gott man kunde för att 
kommunicera med varandra.

En galeas är aldrig handikappvänlig men det 
hindrade inte förra landskapshälsosystern Maj-
Lis Blom att rulla ombord med sin rullator, det 
fanns ju så många hjälpredor. 

Bröderna Sandell stod vid bryggan och väl-
komnade oss till Emskär. Vi gjorde en rund-
vandring på holmen. Vi fick uppleva den rika 
faunan trots att vi kom efter att lien hade tagit 
en del till vinterfoder åt fåren. Vi fick se Ålands 
största jungfrudans och beundra alla de vackra 
vyerna ut över havet.

Vi satte  oss i trädgården och fick höra om 
livet på Emskär förr och nu. Att leva långt ute 
i skärgården, där de båda bröderna är enda 
bofasta, väckte naturligtvis många frågor och 
”Emskärs pojkarna” hade sina finurliga svar på 
allt.

Jag skall försöka återge på ett ungefär hur 
frågorna och svaren utformade sig:

”Vad består er huvudsakliga föda av?”
”Fisk fågel och får”
”Så ni äter upp era egna får?”
”Inte tar vi andras får, inte”
”Fågel, vad säger EU?”
”EU har sina lagar, vi håller oss till våra”
”Hur länge tar det att komma till fasta 

Åland?”
”Det beror på hur snabb båt man har”
Sedan var det dags att återvända till båten. 

Freya Darby ansvarade för trakteringen och sin 
vana trogen trollade hon fram en riktig festmid-
dag.

Tillsammans med värdfolket avnjöt vi födel-
sedagsmiddagen och efter det var det dags för 
skepparen Lindholm att knyta loss och segla 
tillbaka till Hellö bryggan. Nu fick vi segla för 
fulla segel i medvind.  

Mina syskon och jag kunde under denna 
seglats uppleva hur vår far, hans far och farfar 
hade en gång i tiden seglat i samma hav, fast 
på en annan plats i solgasset med vinden i ryg-
gen en dag när havet visade sig  från sin vänliga 
sida.

Mirjam Öberg

Ensio och Tauno 
berättar om Emskär

Albanus i Emskärs hamn

Albanus behöver ny öka.
Finns det sponsorer?

Efter �8 säsonger, stora klämskador, flitigt användande och närmare 80 000 nm 
behöver Albanus släpöka få gå i pension.

Ökan har stor betydelse för ungdomar som får lära sig att ro, ge sig ut 
på irrfärder eller kanske lägga nät.

Tyvärr så medger inte föreningens ekonomi att vi bygger en ny därför 
söker Albanus efter sponsor så att en ny kan byggas till nästa säsong.

Tips mottages till Albanuskontoret, tfn 045704500�� eller �7545
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Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons samt
Gustaf Adolf Eriksons understödsfond

bekostar årligen kursavgiften för två åländska ungdomar som del-

tar i utbildningen på den danska fullriggaren Georg Stage!
Kursen börjar varje år i april och avslutas i september.

Inträdeskravet till kursen är att man fyllt 17 1/2 år.

Mer upplysningar ges av  
ordförande Gun Erikson-Hjerling, Mariehamns Rederiaktiebilag, tfn 27110
Catrin Palmqvist nirtac1@hotmail.com 
Heidi Uotila, epost heidi.uotila@aland.net 
eller Skeppsföreningen Albanus, tfn 17545.

Vaktmansutbildning 
på en fullriggare?

Det var en gång när jag stod utkik på backen 
(framme i fören), det är mörkt ute men halsdu-
ken och en tjock fleece räcker som skydd mot 
nattkylan. Plötsligt syns en fena som klyver vat-
tenytan, sen en till och en till. Jag säger diskret 
till närmaste man på huvuddäck en nivå ner och 
snart står hela tredje skiftet på backen. Förutom 
de som har fysiska vakter förstås, de får lov att 
sträcka på nacken bäst de kan på sin plats. 
Ficklamporna som hastigt kom fram lyser på 
ljusa delfinkroppar, seglen viskar om den goda 
vinden som för oss framåt, framåt över Biscayan 
och den klara stjärnhimlen breder ut sig ovanför 
oss. Hur kom jag hit egentligen?

Georg Stage är en fullriggare, byggd i 
Fredrikshamn 1934. När vi satt ytterst på bog-
sprötet kunde vi skryta med att ha 54 m till ak-
tern och nästan 31 m högt fick vi klättra i mas-
ten, ända upp till toppen var det inte många som 
fick komma. Ända sen början har Georg varit ett 
skolskepp och är byggt för detta ändamål, som 
svar på efterfrågan från branschen. Men när 

jag sökte till fartyget kanske det inte bara var 
utbildningen jag hade för ögonen, av före detta 
åländska elever hade Alex Björkholm (som ock-
så var med från Åland) och jag hört historier om 
livet ombord. Det verkade helt enkelt vara en 
upplevelse som väl skulle vara värd att prova på 
efter att vi tagit examen från Ålands Lyceum på 
våren. Alltså sökte vi stipendier från Stiftelsen 
Gustav och Hilda Erikssons samt Gustav Adolfs 
minnesfond och fick även det glädjande beske-
det att de skulle bekosta vår utbildning.

Första dagen ombord var det mest kallt och 
nervöst men efter att tiden gick kom de varma 
kläderna och man vande sig vid alla märkliga 
rutiner som absolut måste följas. Och första 
vakten sen! Börja med att klättra upp ur häng-
mattan och hitta alla kläder medan alla andra 
sov, att gå brandrundorna varje halvtimme, allt 
var nytt och spännande. På sätt och vis blev de-
här rutinerna och reglerna en trygghet att luta 
sig tillbaka på när allt verkade rasa ner på en; 
danskan, de ständiga lektionerna, vädret och 

det faktum att man oftast hade en människa på 
en armlängds avstånd. Detta ledde också till att 
ens nya vänner blev den familj som en del sak-
nade mer än andra. Man behövde varandra, var 
beroende av att samarbetet fungerade oavsett 
om man gillade den andra eller inte.

Lissabon var den hamn vi besökte som låg 
längst söderut och vägen dit gick bl.a. via Nor-
ge, Polen, genom Kiel-kanalen och till Frankrike. 
Betydelsen av att kunna bara lite av många oli-
ka språk gick upp för oss när vi stod på vakt vid 
landgången i varje hamn och befolkningen kom 
fram och frågade allt möjligt av en. Som van-
ligt deltog Georg Stage i Tall Ships Race vilket 
i år hade 50 års jubileum, och efter det var det 
dags att lägga kursen hemåt igen. Att resan nått 
klimax var inte något vi riktigt hann tänka på, 
för de avslutande examen hängde som regn-
tunga moln ovanför oss och ju närmare vi kom 
Christiansö vid Bornholm desto mörkare blev 
de. Så låg vi plötsligt i den minimala hamnen 
på den lilla ön där alla visste vem man var och 

vad man skulle göra på dagen bättre än en själv, 
för det är tradition att Georg kommer dit varje 
år för slutexamen. För övrigt var det en av de 
två tillfällen vi fick chansen att simma i havet på 
hela sommaren, och vid klippor dessutom! Man 
saknar inte kon förrän båset är tomt.

Summa summarum så ångrar jag absolut 
inte att jag for, jag visste inte riktigt vad jag gav 
mig in i men det var inte bara en vaktmans ut-
bildning man får ut av dessa 5 månader. Goda 
vänner, att kunna leva primitivt med minimalt 
utrymme kring sig, duscha med enbart tre tryck 
(á ca. 0,5 l vatten), dricka öl som en riktig dansk, 
ro på gammaldags manér med en stor åra och 
uppskatta 10 minuters vila på ett soligt däck 
under en blå himmel är bara ett axplock. Finns 
det en chans att uppleva något liknande, låt den 
inte ligga där, ta den!

Catrin Palmqvist

Vardag på 
Georg Stage
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December �006,  Ordförande Björn-Olof Eriksons hälsning:

Albanus �8:de seglationssäsong har genomförts på ett förtjänstfullt sätt. 
Tack alla besättningar och övriga verksamma.

Året har präglats av underhåll senaste vinter, och förberedelser inför ”Tall 
Ships’ Race”. Föreningens ungdomar m. fl. har redan visat ”framfötterna”.

Spänningen stiger.
Vi ser fram emot ett intressant år �007!

Bästa Hälsningar till Er alla! 

God Jul och Gott Nytt År !

Fakta om Albanus
• Galeasen Albanus sjösattes i juli 1988 i Mariehamn på Åland. Albanus 
har byggts enligt bevarade ritningar till ett fartyg med samma namn, 
som byggdes på Äppelö i Hammarland år 1904. Skutan är byggd på 
kravell i åländsk furu och gran. Till bygget användes 600 stockar, 12 000 

stycken smidda järnspikar och ca 1 500 stycken större bultar.
• Det var med galeaser och enmastade jakter, som grunden lades till 
dagens åländska sjöfart. Med dessa seglade bönder och skeppare ved och 
lantmannaprodukter till Stockholm, Åbo och Reval. Hundratalet galeaser 
fanns samtidigt i åländsk ägo och dessa så kallade ålandsskutor utgjorde 

tidvis ett dominerande inslag i Stockholms hamnbild.
Över trehundra galeaser, jakter och större fartyg byggdes på Åland under 
en tid av 80 år från och med medlet av 1800-talet. Inget av dessa finns 

bevarat idag.
• Albanus har byggts av den ideella organisationen Skeppsföreningen Al-
banus rf. för att tillvarata och levandegöra denna viktiga del av vår ge-
mensamma tradition och för att ge ett seglande skolskepp åt ungdomar. 
Också andra som vill uppleva vår vackra skärgård på en traditionell skuta 

skall kunna använda Albanus.
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www.aland.net/albanus/
e-post: albanus@aland.net

ÄvenTyR TIll HAvS
– FÖR HelA klASSen

Upplev en lägerskola till havs! 
Segla i väg med galeasen Albanus och upptäck skärgården 

– både till sjöss och till lands.
Ombord hjälps alla åt i de dagliga sysslorna och klassen blir 

ett sammansvetsat gäng – i med- och motvind. 
Många nöjda klasser har seglat med Albanus. 

Vill din klass bli en av dem?
Välkommen ombord!


