
1

Skeppsföreningen Albanus rf.

Medlemsbrev december 2007



2 3

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 8.00–12.00
tfn 17545, mobil 04570450013, fax 17595
Sjökvarteret, 22100 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!

STyRELSEN 2007
Lasse Berthén ordförande
Anna Nordlund viceordförande
Gunnar Lindolm
Catrin Palmqvist
Marja Karanko

Suppleanter:
Sven Donner 
Börje Mattsson
Henrik Engblom

Albanus 2007

Återigen har Albanus haft lyckan med sig under 
en mycket händelserik säsong. Denna säsong 
kommer att gå till historien som året det hände 
mycket vilket kommer att berättas mera om i 
detta medlemsblad.

Arbetena ombord på Albanus fortgick även 
denna vintern med oförminskad kraft, däcket 
renskrapades och oljades, skarndäck bb dreva-
des, övriga däcket drevades där behov fanns, li-
kaså utsida, skylighten reparerades, två ventiler 
monterades för att få mer ljus under däck,  vid 
samtliga däcksstöttor borrades hål som fylldes 
med impregnering osv. Catrin och Emmy slet 
med att renskrapa och måla namnskyltarna. 

Under vårvinter hölls utbildning främst för 
prentisarna för att få däcksmannacertifikat. Ut-
bildningen startade på Fjärdvägen under Eero 
Lehtovaaras ledning där vi fick en grundlig sä-

kerhetsgenomgång och lärde oss att tänka på 
säkerheten ombord. Det vi minns kanske bäst 
var att hoppa från akterdäcket i början på april 
och simma samlade i maskformation till livflot-
ten och sedan ta sig upp i den. Dock fick vi vara 
klädda i överlevnadsdräkt. På Räddningsveket 
fortsatte det hela med första hjälp och brand-
kurs för att till sist avslutas ombord på Albanus 
med säkerhetsgenomgång.

Säsongen inleddes som vanligt i början på 
maj med en kort provsegling främst för att göra 
de sista justeringarna på det nya mesanseglet 
och mesantoppen som Jouni Lahdenperä sytt 
upp under vintern. Månaden var svagt bokad  
men det blev i alla fall en tur runt Åland samt en 
lägerskola till Kökar och  lite dagsseglingar.

Juni blev väldigt intensiv med många fina 
händelser som troligen kommer att gå till histo-



4 5

rien. Det började med att ”Diabetesseglingen”, 
detta år flyttat från augusti, fick uppleva försom-
marns stora värmebölja med landstigning på 
Märket. Det osannolika hände vilket torde vara 
lika omöjligt som att vinna på lotto då Albanus 
kunde bergsförtöja där. Gänget ombord blev 
smått bekant med en halvtam säl som låg och 
njöt i solskenet på berget bredvid Albanus.

Ålands Landskapsdagar i Helsingfors blev 
väldigt lyckade för Albanus del där vi gjorde 
olika representations uppdrag för företag och 
Ålands landskapsregering. Vädret var smårisigt 
men vi hade lyckan med på så vis att när Karin 
och Uffe Eklund serverat sina delikatesser un-
der däck upphörde regnet och gästerna kunde 
njuta under resten an seglingen i uppehållsvä-
der. Detta upprepades vid så gott som samtliga 
seglingar. 

En stor framgång blev den sista kvällens 
program ”Kultur i Natten”, där kulturtanterna 
Gunnel, Katarina mfl tagit fram ett program för 
Albanus med olika författare som läste och be-
rättade samt Parva som dansade. Inte att undra 
på att passerande båtar tittade nyfiket när Alba-
nus gled fram med en vig dansös på kajuttaket 
till tonerna av klassisk musik. Planeringen är i 
full gång för att göra om detta nästa sommar 
med Sjökvarteret som utgångshamn. 

I slutet på månaden gick Henrik Karlssons 
stora dröm i uppfyllelse i och med att Albanus 
för första gången gick in i Göta Kanal. Plane-
ringen för denna segling hade startat redan ett år 
tidigare då Freddie gick igenom och tittade med 
galeasögon på om detta skulle vara möjligt.

Ett stort tack till Bengt Lönnqvist i Motala som 
var vår kontaktperson och hjälpte till med förbe-
redelserna.

Första dagarna i juli mönstrade Tall Ships 
Race deltagarna på i Göteborg. Henka steg i 
land och lämnade över till Tero och Eero som 

gemensamt tog ansvaret under TSR. Intres-
set bland ungdomarna att få delta var väldigt 
stort så planerna att lämna 2 -3 kojer tomma 
fick överges. Vi kan konstatera att de skötte sig 
mycket bra i Århus och fick pris för trevligaste 
besättning.

Tävlingen blev som inleddes med friska SW 
vindar blev mycket spännande, vi hemma kun-
de följa Albanus via internet där placeringen 
lades ut morgon och kväll. Nervöst värre var det 
vid målgången där Albanus ledde men visste att 
Jens Krogh var på kommande och tack vare sitt 
fördelaktigare lystal hade goda möjligheter att 
bli vinnare. Naturligtvis var de ombord besvikna 
en stund över den slutliga andra platsen men 
Albanus var ju trots allt först över mållinjen.

I Kotka byttes största delarna av gänget ut 
och nya ungdomar mönstrade på för vidare färd 
till Mariehamn och Stockholm. Hela Kanal och 
TSR äventyret har vi fått ta del av i lokalpres-
sen där Ebba Nordlund med jämna mellanrum  
skrivit artiklar.

I augusti var Albanus åter i normal trafik 
med till att börja med ungdomsläger och i slutet 
av månaden med lägerskolor som detta år seg-
lade mellan Åbo och Mariehamn.

Albanus deltog i inspelningen av matpro-
grammen som spelades in på Åland med bla 
Tina Nordström och Sara Lafontaine. Vi väntar 
med spänning mot att  se detta i TV hösten 
2008 då Sara styr Albanus in via Kobbarna och 
besättningen avnjuter hennes mat i solned-
gången. 

September inleddes med prentissegling 
till Åbo. Skeppare Tero var mycket belåten med 
detta prentisgänget där många var helt nya och 
de som var lite längre hunna tog stort ansvar.

I Åbo steg säsongens sista lägerskola ombord. 
 Månaden avslutades med praktikseglingar 

för de åländska sjöskolorna som båda veckorna 
besökte Raumo.

Märket.

På väg mot Göta kanal. TSR i Århus.

Kultur i Natten i Helsingfors.
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Besättningar 2007
Även detta år har Albanus haft god tillgång på 
besättning. Tyvärr så har flera ungdomar inte 
fått möjligheter att segla besättningsman trots 
att de borde ha givits denna möjlighet. Vi försö-
ker bättra på detta till kommande säsong.

Framtiden vad gäller skeppare på Albanus 
ser mycket bra ut nu när flera av ungdomarna 
finns på skolbänken. Anton är på slutrakan i 
Göteborg, Pontus och Catrin sliter i Mariehamn 
och Agneta går i Åbo där även Anders finns för 
att höja sin kompetens.

Skeppare har under säsongen varit Tero Ilus, 
Gunnar Lindholm, Henka Karlsson, Eero Lehto-
vaara, Jussi Sopanen, Anders Lassenius, Lasse 
Berthén och Bengt Skogberg.

Övrig besättning bestod av Kiku Stenbäck, 
Emmy Karlsson, Catrin Palmqvist, Agnetha Fin-
neman, Lasse Gottberg, Henrik Engblom, Anton 
Stenroos, Kristian Öberg, Ebba Nordlund

Till detta kan räknas alla som deltog på Göta 
Kanal och TSR .

Karin och Uffe Eklund har skött byssan när 
gästerna så önskat. .

I början av oktober bar det av till Ström-
mingsmarknaden i Helsingfors med last av 
strömming, mycket äppel, safter m.m och sku-
tan fylld av medlemmar. Ett försök att för första 
gången komma i land på Bengtskär misslycka-
des pga lite för mycket vind. 

Säsongen avslutades på sedvanligt sätt då 
Tero anlände till Sjökvarteret den 21 oktober 
med färdigt nedriggad skuta.

Vintertaket kom hastigt på varefter Albanus 
kördes till Algots varv likt ett växthus med 2 
mäster. 14 dagar på slipen med massor av jobb, 
främst drevning samt en hel del övriga arbeten.

Nu  är det bara att  vänta på en ny säsong då 
vi kommer att fira 20-årsjubileum. 

Kristian

Jul- och nyårshälsning 2007

För Albanus har 2007 varit ett synnerligen omväxlande och händelserikt 
år och hon ligger nu nydockad och vinterförtöjd, i väntan på att få sträcka 
segel och lägga ut från kaj när våren kommer. Det är med stor glädje och 
tillfredsställelse jag ser tillbaka på året som har gått. Ett mycket stort tack 
till medlemmar, besättningar, anställda, frivilliga talkoarbetare och styrel-
sen, som alla har medverkat till att säsongen 2007 blivit ännu en lyckad 

säsong! 

En riktigt God jul och Gott nytt År
önskar

ordförande Lars Berthén

En otrolig seglats!

Resan med Albanus genom Göta Kanal och 
Trollhättekanal var för mig ”En otrolig seglats”. 
Vi tog oss för segel över Ålands hav till Mem, 
över Vättern och över Vänern, men däremellan 
var det slussningar, bropassager, möten och 
diverse andra spännande moment som gjorde 
segling otänkbar. Okej, det kanske inte helt kan 
mätas med Tristans resa, Albanus fraktades ju 
ändå inte på lastbilsflak…..

När jag läste fakta om kanalen, och kon-
staterade att största längd i slussarna är 30 m, 
största bredd 7 m och största djup 2,8 m insåg 
jag att det inte var så självklart att man skulle 
kunna göra en kanalpassage med Albanus och 
att det krävde lite förberedelser .

Innan vi gick in i kanalen vid första slussen 
i Mem sänktes toppstängerna, för att vi skulle 

kunna gå under E4:an  på 22 m, och de his-
sades igen i andra ändan av kanalen, i Sjötorp 
innan vi gick ut på Vänern. Totalt 58 slussar av-
verkades i Göta kanal och efter det några till i 
Trollhättekanal. När vi åkte in i den sista slus-
sen gick det som smort, som samspel när det är 
som bäst. Alla visste vad de skulle göra och det 
föreföll som om vi aldrig gjort något annat än 
slussat. Slussarna i Trollhättekanal var förresten 
så stora att man nästan kände sig lite ängslig 
innanför de höga, slemmiga slussväggarna.

Det var inte bara slussningarna som syssel-
satte besättningen, utan också de många bro-
arna, sammanlagt 50 bara i Göta kanal. Ofta var 
genomfarten vid klaff- och rullbroarna så smal 
att man var tvungen att stå i beredskap med 
fendertar på båda sidor. 

Oskars slussar.
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Som ofta på resor av det här slaget intar folk 
mycket snart sina positioner och roller varvid 
saker och ting faller på plats och allt blir gjort 
utan en egentlig uttalad arbetsfördelning. 

Björn-Olof intog sin position på backen fram-
för stagfocken. Därifrån signalerade han till 
Henka på akterdäck och Henka i sin tur gav 
order till rorsman som ibland fick ratta riktigt 
ordentligt. Sven var ”springpojke” och Bengt 
posterade sig oftast vid babords låring. Övriga 
vallade fendertar, gick i land med trossarna, 
eller skötte byssan. Också disken sköttes plikt-
skyldigt i tur och ordning. 

Sommaren 2007 firade Göta kanalbolag sitt 
175-årsjubileum och Albanus besök ingick i 
programmet. I Söderköping hölls mottagning 
ombord och i Berg uppfördes musiksagan 
Gerda på däck, medan publiken satt bänkad 
på stranden. Jag tror inte att någon då anade 
att vi hade fullt upp med matlagning i byssan 
och hoppades att brandlarmet inte skulle slå på. 
I Berg utbyttes för övrigt också artigheter och 
presenter mellan representanter för Kejsarka-
nalen i Kina, Caledonian Canal i Skottland och 
kanaldirektören Claes-Göran Österlund.

Slusstrapporna i Berg och Borenshult med 
sina 7 resp. 5 kopplade slussar var både spän-
nande och imponerande. I vardera trappan var 
det livlig trafik och eftersom vi fick lov att vänta 
på slussning hade vi själva också fick lite tid att 
gå i land och se oss omkring och få vår dag-
liga glass. Albanus var en mäktig syn i sluss-
trapporna och vi hade en ständig publik som 
fotograferade oss från alla håll. Idag återfinns vi 
säkert i många fotoalbum, både i Sverige och i 
andra länder.

Vi slussades allt högre upp hela vägen från 
Mem till Forsvik, där vi nådde 91,7 m.ö.h. Slus-
sen i Forsvik är f.ö. kanalens äldsta och har det 
högsta lyftet (3,5 m) medan den lägsta höjd-
skillnaden var vid slussen i Motala (10 cm). 

Vid Forsviks bruk möttes vi av trumpetfanfar 
och självaste Eric Nordevall i uniform. Vi besök-
te varvet där det byggs en replik av hjulånga-
ren Eric Nordevall som legat på Vätterns botten 
sedan 1856 och på kvällen fick vi åka en tur 
med ångslupen Forsvik. Slupen byggdes i Gävle 

1867 för passagerartrafik i Gävleån och är troli-
gen Sveriges äldsta med originalmaskin, en s.k. 
”kaffebrännare”. 

Efter Forsvik började färden nedåt mot Vänern 
som ligger på 43,8 m.ö.h. I början var kanalen 
både krokig, smal och mycket vacker och myn-
nade småningom ut i sjön Viken.  Det var nog en 
av de mest spännande etapperna på hela resan 
och här hade Björn-Olof ett styvt jobb! Tyvärr var 
vädret den dagen kanske det värsta under hela 
resan med ett jämnt strilande regn. 

En häpnadsväckande uppenbarelse kom 
emot oss längs stranden innan vi kom till Sjö-
torp. Det var oxen Sixten som på ryggen bar en 
ryttare, i sadel, talande i mobiltelefon. Måhända 
en modern variant av oxarna som i tiden drog 
fartygen mellan alnstenarna längs kanalen?

När vi slutligen kom ut på Vänern noterade 
jag att det sänkte sig en speciell frid över sku-
tan. Seglen hissades, motorn släcktes och folk 
började syssla med sjömansarbete, läsning och 
andra sysslor som det egentligen inte funnits ro 
för under färden dittills eftersom det varit fullt 
upp med slussningarna. Vi seglade natten ige-
nom i svag vind och ett fint månsken. 

Tio dygn efter starten från Mariehamn på 
midsommardagen lämnade vi över skutan till 
Tero, Eero och prentisarna i ett regnigt Göteborg 
och körde norrut till Åkersberga där Harry vänli-
gen härbärgerade oss alla i några timmar innan 
vi åkte vidare till Kapellskär och Mariehamn. 

Jag känner mig privilegierad för att jag fått 
vara med på den resan som för mig nog är den 
häftigaste hittills. Hela upplägget med skuta, 
Göta Kanal och en grupptrevliga människor var 
synnerligen lyckat. Man kan bara föreställa sig 
vad resan kunde ha varit om vädret varit bättre. 
Det rådde en glad och avslappnad stämning 
ombord och i första hand är det förstås Henka, 
som med sin humor och sitt otroliga lugn i alla 
situationer skall ha tacket för det. 

Styrmans fasa, Sixten, det flytande konstver-
ket ”Fårjaglov” och glassbaren i Söderköping är 
bara några av alla de fina minnen jag fick med 
mig från resan.

Annika Lindblom
Vätternveteran anno 2007

Första slussen i Göta kanal. 

Göta kanal besättning.

66,2 m högt!

Söderköping. 

Spetsnäskanalen. 

Annika ombord.

Foto: Freddie Olin

Foto: Lasse Gottberg

Foto: Freddie Olin
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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 
13 år. Under vintern arrangeras kur-
ser och andra aktiviteter.

Vill du veta mer kontakta 
Emmy Karlsson, tfn 0407018115, 
epost lilla_my88@msn.com eller
Catrin Palmqvist nirtac1@hotmail.
com

Det går också bra att ringa eller
besöka kontoret tfn 17545 kl 08-12,
mobil 04570450073 eller mejla
albanus@aland.net.

Medlemmar och Prentisar  
seglar 2008

Albanus fyller 20 år och det kommer att upp-
märksammas på olika sätt under året. Program-
met är inte klart utan det är under arbete. Mer 
information om detta i medlemsbladet april 
2008.

Det som är klart är att medlemsseglingen 
till Mälaren med start den 22 juni är en del av 
firandet. Lasse Gottberg är initiativtagare och 
planerare för detta evenemang. Albanus kom-
mer att delvis segla i ursprungs Albanus spår 
som man vet lastade tackjärn i Köping. Lasse 
har under planeringen enbart stött på positiva 
reaktioner när han kontaktat de olika besöks-
målen, alla har önskat Albanus välkommen.  
Mer info på sidan 1x.

Naturligtvis är strömmingsmarknadsseg-
lingen med start den 2 oktober även en med-
lemssegling.  

Prentisar seglar till södra Östersjön med 
start den 20 juli, där huvudmålet är Rügen i 
Tyskland  med stopp på vägen ner i bla Ström-
stad, Köpenhamn och på hemvägen blir det 
Christiansö, Bornholm och Gotska Sandön. 
Arbetsgruppen för denna segling har satt en 
åldersgräns på 18 år för denna segling. Här har 
man inriktat sig på flertalet landbesök med för 
att insupa mängder av skutkultur. Mer info på 
sidan 1x.

Skutkappseglingen Degerby – Mariehamn 
blir återigen en utmaning för Prentisarna då vin-
sten för 2 år sedan skall försvaras.

Till detta kommer för prentisarnas del ordnas 
två helgseglingar.

Vi hoppas på många nya ungdomar som vill 
komma med och prova på, naturligtvis behövs 
inga förkunskaper. Ett gott humör kommer man 
långt på.

Vill man delta i medlemssegling utan att vara 
medlem är det mycket enkelt att betala 10 euro 
och efter det är medlemskapet klart.

Tall Ship’s Race 2007

Efter sju månaders väntan var det äntligen dags. 
Tidigt den tredje juli bar det av. Tidiga morgnar 
insåg vi snart att skulle bli en trend. Inga sov-
morgnar här inte!

Vi packade in oss i två hyrbilar och for iväg 
med Ålandsfärjan.Med en ordentlig sjöfrukost i 
magen var vi redo för en sex timmars lång bil-
resa till Göteborg, där Albanus väntade.

Vi for iväg redan samma kväll och kom fram 
till Århus följande kväll. Programmen i Århus 
började först nästa dag.

Den 5 juli ordnades det ett såkallat ’’crew 
party’’. 

En parad ordnades också, där alla från Alba-
nus var klädda i sina färggranna livbälten, och vi 
hade ett  rep i mitten där alla var fastbundna. Vi 
gjorde vågen några gånger, men de som gjorde 
vågen mest entusiastiskt var nog Alexander von 
Humbolt som förövrigt gjorde det mesta för 
uppmärksamhetens skull.  Vi kom tvåa i para-

den för livligast fantasi efter att vi bla. gjort små 
grodorna mitt i stan och Cuauhtémoc vann för 
mest elegans. Vi vann däremot för trevligaste 
besättningen i Århus och priset var en cham-
pagneflaska. Sista kvällen fick vi se en konsert 
med Bryan Adams och sen ett stort fyverkeri.

När det var dags att lämna Århus skulle alla 
båtar göra en parad för kungaparet. Efter det 
seglade vi till Stubbeköping där vi åt pizza och 
övernattade.

Följande dag bar det av till starten som låg 
söder om Trelleborg, starten gick klockan elva 
för våran klass B. Nu började ransonering av 
mat och vatten och vi fick säga hejdå till livet på 
land för några dygn. Racets första dag bjöd på 
vackert väder och några ombord hade ett litet 
träningspass, vilket dom andra roades av. Livet 
på sjön var verkligen inte som en vanlig vardag 
vi seglade dygnen runt och när vi inte hade vakt 
åt vi eller sov vi. 
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Eftersom det inte finns dusch ombord ordna-
de vi egen med hjälp av hinkar och Östersjöns 
iskalla vatten. Efter fem dagar ute till havs pas-
serade vi mållinjen en bit utanför Estland den 
13/14 juli vid tolv slaget, vi väckte resten av be-
sättningen med ’’We are the Champions’’ och 
sedan firade vi målgången på däck med ett litet 
tal av Tero.  Vi kom två i våran klass och sexa av 
alla. Den som vann i våran klass var Jens Krogh. 
Före vi for till Kotka besökte vi platser som, Jus-
sarö, Borgå och Barösund. När vi kom till Kotka 
fick vi plats att ligga på utsidan av en annan båt 
vilket gjorde att vi slapp kajvakterna som vi hade 
i Århus. Andra dagen i Kotka hade vi en rodd-
tävling som gick helt okej, trots en oorganiserad 
busstur till startplatsen. Även i Kotka var det pa-
rad och prisutdelningen skedde där.

Direkt efter vi kommit hem förstod vi inte rik-
tigt vad vi hade varit med om men nu i efterhand 
inser vi att vi varit med om en minnesvärd resa.

Tack för att vi fick komma med.
Nu ser vi bara framemot nästa sommar.
Prentisarna 
Julia Hansson och Maria Mäkilä
Foto TSR-prentisarna
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Södra Östersjön
Prentisarna ordnar en ungdomssegling 18+ till Rügen med 
strandhugg längs den svenska, danska och tyska kusten.
Kom med och segla och utforska Östersjöns sydkust.
Etapp 1 Sjökvarteret 20.7 – Köpenhamn 25.7
Etapp 2 Köpenhamn 26.7 – Stralsund 27.7
Etapp 3 Stralsund 28.7 – Sjökvarteret 3.8

Häng med en etapp eller hela äventyret.
Mer information och anmälningar: 
Arbetsgruppen för ”Segling till södra Östersjön”
Eero Lehtovaara, eero.lehtovaara@gmail.com
Emmy Karlsson, lilla_my88@msn.com
Ebba Nordlund, ebbainbrazil2001@hotmail.com
Kristian Öberg, albanus@aland.net eller 04570450013

Skutkappsegling
Årets prentissegling startar söndag den 13.7 i Sjökvarteret. 
Vi far runt i den Åländska skärgården, dit vindarna bär. Vi av-
slutar med skutrace  Degerby – Sjökvarteret onsdag 16.7. 
Inga förkunskaper krävs och du betalar endast 12 euro/dag 
för maten.
Anmälningar albanus@aland.net eller 04570450013

Helgseglingar
Till detta kommer vi att ordna två helgseglingar som planeras 
längre fram. 
Mer information om dessa i medlemsbladet april 2008.

Var ska du segla nästa sommar?

Kom med på 20-års medlemssegling 
till Mälaren och Hjälmaren

Sommaren 2008 styr vi färden in i Mälaren, längs vattenleder som en gång i tiden var fyllda av mä-
larjakternas segel.

Mälaren var en gång i tiden en viktig förbindelseled mellan Stockholm och samhällena längs 
mälardalens stränder. Den gamla Albanus lär åtminstone en gång seglat in i Mälaren och lastat järn 
i Köping. Vi kommer således att segla i leder som den gamla Albanus seglade, men också upptäcka 
för oss helt nya vatten.

Årets segling kommer även den att innebära en del slussande, dels in via Hammarbyslussen in i 
Mälaren, dels kommer vi leta oss vidare upp genom Hjälmare kanal. Ett stycke upp i Hjälmare kanal 
hittar vi Hjälmare docka där föreningen Kanalens vänner varje år firar Kanalens dag med festligheter 
och besökande fartyg.

Seglingen är, såsom senaste sommar, uppdelad i etapper för att man skall kunna mönstra på 
och av under resan. Vi besöker bl. a. den forna handelsplatsen Birka, staden Köping - där Albanus 
fordom lastat järn och Hjälmare docka där vi är med och firar Kanalen dag. Seglingsprogrammet, 
såsom det ser ut i skrivande stund, dvs i slutet av det mörka och ruggiga november:

Etapp1
Söndag  22 juni  Sjökvarteret - Furusund (50M)
Måndag  23 juni  Furusund - Björkö (58 M)
Tisdag  24 juni  Björkö - Ridön (38M, - Västerås 44M)
Onsdag  25 juni  Ridön - Köping (22M)

Etapp2
Torsdag  26 juni  i Köping
Fredag  27 juni  Köping - Hjälmare docka (13M)
Lördag   28 juni Kanalens dag i Hjälmare docka
Söndag  29 juni  Hjälmare docka - Vinön (18M)
Månag  30 juni  Vinön - Örebro?! (18M)

Etapp3
Tisdag   1 juli  Örebro - Kungsör (40M)
Onsdag   2 juli  Kungsör - Mariefred/Gripsholm (51,5M)
Torsdag    3 juli  Mariefred/Gripsholm - via Södertälje - Öja (52M)
Fredag   4 juli  Öja - Möja (55M)
Lördag   5 juli  Möja - Sjökvarteret (60M)

Här en kort beskrivning av en del av de besöksmål och etapphamnar som vi planerar att lägga till vid.
Högmarsö, Furusund
På Högmarsö ligger det gamla varvet Furusunds 
slip med klassisk varvsmiljö. I en av verkstadshal-
larna är numera en liten trevlig skärgårdskrog in-
rymd. Här söker vi natthamn efter att ha seglat över 
Ålands hav.

Björkö, Birka
Här har man redan i flera hundra år gjort arkeo-

logiska fynd. Det är inte så underligt, då en av vi-
kingatidens största och viktigaste handelsplatser 
låg här. I mitten av 700-talet anlades Birka som 
handelsplats av Svearnas Konung. Köpmän från 
när och fjärran sökte sig till Birka med dyrbara 
handelsvaror. Mer än 3000 gravhögar ger i dag en 
säregen stämning åt Björkö. Birka är sedan 1993 
klassat som kulturellt världsarv. 
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Traditionsenlig höstsegling ur 
nybörjarperspektiv

Årets höstsegling innehöll mycket välbekant.
Men den bjöd också på en del nyheter.
Här berättar en nykomling om hur hon upp-
levde sin allra första medlemssegling.

Att segla med Albanus till strömmings-
marknaden i Helsingfors har blivit en tradition. 
I år var det faktiskt nittonde året i rad som den 
här medlemsseglingen genomfördes. Det är 
också tradition för vissa att vara med på den här 
seglingen. Det var faktiskt bara undertecknad 
som var helt ny, annars deltog idel veteraner 
med uppåt sju-åtta deltaganden på meritlistan.

Och en hel del var så klart som vanligt förstod 
jag snabbt. Båten var fullastad med äpplen, hav-
tornssaft, svartbröd och strömming i alla dess 
former. Även de stopp vi gjorde var väl inarbe-
tade. Det var många återseenden innan vi seg-
lade in i Helsingfors tidigt på lördag förmiddag. 
Men innan vi kom dit hade skeppare Henka och 
Bajen först lotsat oss till Korpoström, sedan till 
Hangö och avslutningsvis till Sveaborg.  

På vägen dit bestämdes det att vi skulle be-
söka Bengtsskär. När det stod klart att vi skulle 
besöka denna pampiga fyr steg stämningen 
ombord. Som svensk var det första gången jag 
hörde talas om fyren, men både ålänningar och 
finländare kunde berätta en hel del om den här 
utposten. Tyvärr var det lite för hård vind för att 
vi skulle kunna gå i land och vi fick därför nöja 
oss med att beundra byggnaden på avstånd. 

En annan upplevelse som lockade fram 
många skratt var bastun på Hotell Regatta 
i Hangö. Den har varit stängd i över ett år för 
renovering. Därför var det med förväntansfulla 
steg vi vandrade upp dit. Bara för att mötas av: 
ingen förändring alls. Eller kanske var det spin-

delnätet i hörnet i omklädningsrummet som var 
det nya?

Så vad tycker då en nybörjare om att vara 
med på Albanus höstsegling? Framför allt är det 
tre saker som stannar i minnet och som man 
kan plocka fram under gråkalla novemberdagar 
när den här texten skrivs klart.

1. Den fantastiska maten. Självklart hjälpte 
all den friska luften till att öka aptiten, men sam-
tidigt måste man konstatera att matansvarige 
Kristian gjort ett utmärkt jobb. Vi konstaterade 
att det är tur att vi inte är ombord jämt eftersom 
vi då snarast skulle börja rulla fram.

2. Stämningen ombord på Albanus, där 
alla får vara med och hjälpa till och får förtroen-
den. Jag är ingen van båtperson men fick ända 
stå till rors när vi la an vid bryggan i Hangö. Det 
tyder på skickliga skeppare med god pedago-
gisk förmåga. 

3. Den åländska och finska skärgården. 
Till viss del påminner den om den svenska, men 

Ridön, natthamn
Ridön med omgivande småöar är ett gammalt kul-
turlandskap som numera är skyddat som naturre-
servat. Den rika förekomsten av mistel i alla lindar 
är ett tecken på det milda klimatet, som det krinlig-
gande vattnet ger, men här finns också en mängd 
andra växter och djur som annars är ovanliga på 
dessa breddgrader. Ridön har många intressanta 
byggnader - magasinet på mitten av ön kan även 
beskådas från insidan då detta numera inrymmer 
ett litet kafé.

Köping
Den gamla Albanus besökte för 100 år sedan Kö-
ping för att ta ombord en last tackjärn. Vi kommer 
att, tillsammans med representanter för staden, 
lasta ombord en tacka järn för att på så sätt knyta 
ihop nutid med händelser ur den ursprungliga Al-
banus seglation.

Köping omnämns första gången år 1257. Staden 
byggdes på Köpingsåsen som en handels- och 
marknadsplats för den omgivande jordbruksbyg-
den. Köping har också varit en betydelsefull hamn 
för utskeppning av järn från bergslagsbygden.

I Köping ligger Bil- och Teknikhistoriska Sam-
lingarna som får de flesta - biltokig eller inte - att 
bli nostalgiska.

Hjälmare kanal, Kanalens dag
Hjälmare Kanal går mellan Gravudden i Arbogaån 
och Notholmen på Hjälmarens norra sida. 

Vid Hjälmare Docka, kanalens torrdocka, finns 
ett kanalmuseum, gästhamn och kafé. Varje år firas 
här Kanalens Dag. Till årets evenemang väntas ett 
tiotal fartyg från Stockholms skeppsförening, så vi 
kommer att vara i gott sällskap. Sluss-Janne kom-
mer att hjälpa oss med kajplats och förtöjning.

Hjälmare kanal byggdes under åren 1629-1639 
och är därmed Sveriges äldsta byggda vattenväg.  
Farledens totala längd är 13,7 km, varav 8,5 km är 
grävd kanal. Kanalen har nio slussar med en total 
nivåskillnad på 22 m.

Den går genom ett svenskt kulturlandskap. 
Mest anmärkningsvärd är den del som kallas 
Bergskanalen, där kanalen är dragen genom berg 
med granskog på båda sidor. Kanalen byggdes för 
nyttotrafik, främst mellan Örebro och Stockholm.

Vinön
Vinön är Hjälmarens största ö och ett välbesökt 
utflyktsmål. Här kan man njuta av naturen, bada 
och äta gott.

På Vinön finns bl.a. vandringsled, Örtboden med 
gårdsbutik och cykeluthyrning, Vinöns Värdshus 
med mat och pub, Vinöbagarn, bageri och träd-
gårdsservering.

Örebro
Om vi lyckas ta oss in genom den muddrade rän-
nan över Hemfjärden har Hasse i Örebro hamn 
lovat bjuda på både inslussning och hamnplats. 
Örebro hamn ligger nämligen högre än Hjälma-
rens nivå, så det finns en sluss in till hamnen. 
Rännan över hemfjärden har en gång i tiden varit 
muddrad till ett djup på 3m, men har under senare 
år inte underhållits, utan så sakteliga fått slamma 
igen. Det senaste fartyg av större storlek som slus-
sat ut från hamnen och ut genom Hemfjärden var 
Örebro III som numera ligger som restaurangbåt 
strax söder om sjökvarteret i Mariehamn.

Mariefred, Gripsholm
Mäktigt, fantasieggande och omslutet av Mäla-
rens vatten höjer sig Gripsholms slottstorn över 
småstadsidyllen Mariefred.

Södertälje
Här går de stora fartygens led in i Mälaren och om 
tiden tillåter kan vi slussa ut i Östersjön via slussen 
i Södertälje och kryssa ut genom Trosa skärgård. Vi 
passerar Stensund där en elev på folkhögskolans 
båtbyggarlinje stolt förkunnade att han höll på att 
renovera en snipa från Åland.

Öja, Landsorts fyr och lotsplats
Om vindförhållandena tillåter, och det finns plats 
vid kajen, kan vi lägga till i Skravleviken på Öjas 
nordvästsida. Det finns två hamnar till, lotsarnas 
och förbindelsebåtarnas, men ingen av dessa är 
stor nog för att rymma Albanus. Fyren och det lilla 
samhället ligger på öns andra ända, en uppfris-
kande promenad väl värd besväret. 

Hemfärd genom Stockholms skärgård
Strandhugg och natthamnar efter behag. Norröra 
där Saltkråkans Snickargården ligger eller Utö och 
ett besök i den gamla gruvbyn.

Mera information 
Kristian 018-17545, albanus@aland.net eller 
Lasse 0457-5244536, larsg@aland.net

Anmälningar tas emot av Kristian på konto-
ret, tel. 018-17545, albanus@aland.net
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samtidigt måste jag säga att den diskreta be-
byggelsen och sättet man låter naturen vara 
orörd tilltalar mig mycket mer.

Men någonting måste väl ha gått snett? Nja, 
den enda kontroversen uppstod egentligen 
kring de kokta äggen. Den stora frågan var om 
de skulle vara löskokta eller hårdkokta. Efter 
många och långa diskussioner och en hel del 
mer eller mindre genomtänkta teorier om hur 
vi skulle kunna koka alla ägg perfekt enades vi 
om att Folke som lagade frukost faktiskt får be-
stämma själv. Vi andra ombads återkomma med 
en skrivelse till årsmötet. Därför vill jag vänligt 
men bestämt undanbe mig från samtal och mejl 
de närmaste dagarna eftersom jag just nu sitter 
och författar mitt brandtal för de hårdkokta äg-
gens räkning. 

Elisabet Wahl 
Stockholm
Frälst av Albanus sedan svärmors 60 års 
seglingen maj -07
Tror även på Leksand

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.

Skepparen Henrik Karlsson.
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