
Albanusvänner!  
 
I höstens medlemsblad kan ni läsa om smakbitar av vår verksamhet; Sjödagar-
na, ungdomsseglingar och övrig prentisverksamhet, företagsseglingar, med-
lemsseglingar med mera. Låt er inspireras inför nästa säsong!  
 
I år har vi strukturerat upp arbetet i styrelsen med arbetsgrupper som haft 
olika intresse- och ansvarsområden, till vilka verksamhetsledaren har kunnat 
vända sig för att dryfta frågor som kommer upp i verksamheten och på så sätt 
effektiviserat arbetet. Till exempel har vi haft en drift- och underhållsgrupp 
som ansvarat för skutan. Ungdomsgruppen har arbetat med prentisverksam-
heten, både lokalt och globalt. Med hjälp av Ekonomi- och marknadsförings-
gruppen har Albanus bland annat tagit del av sociala medier och i skrivande 
stund har Albanus 153 vänner på facebook.  Medlemsgruppen håller som bäst 
på att planera inkommande sommars tack-för att-du-hjälpte-till-på-sjödagarna
-segling. Hör av dig om du är intresserad av att ta del av nästa års styrelsear-
bete.  
 
Speciellt tack till alla de medlemmar som ställer upp och arbetar ideellt år 
efter år. Ni gör en ovärderlig insats!  
   
Å styrelsen vägnar vill jag önska er alla en 
riktigt god jul! 
 
Anna Nordlund-Gustafsson 

WWW.ALBANUS.AX  

E-POST:  ALBANUS@ALAND.NET  

SKEPPSFÖRENINGEN  ALBANUS RF. MEDLEMSBREV DECEMBER 2010 



SKEPPSFÖRENINGEN  ALBANUS RF. 

”Föreningens ändamål är att tillvarata och förmedla kunskap, färdigheter, kultur 
och traditioner om seglation, fartyg, kustbygden och sjön genom att bedriva seg-
lation för ungdoms – och kulturändamål huvudsakligen med den av föreningen 
rekonstruerade, byggda och ägda galeasen Albanus. Verksamheten skall speciellt 
inrikta sig till åländska ungdomar”. 
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KONTORET 

I SJÖKVARETERET  HAR ÖPPET  
MÅN -FRE KL. 8.00-12.00 
TFN: 018-17545 
MOBIL: 0457 045 0013 
FAX: 018 17595 
SJÖKVARTERET , 22100 MARIEHAMN 
E-POST: ALBANUS@ALAND.NET 
WWW.ALBANUS.AX 
VERKSAMHETSLEDARE: KRISTIAN 
ÖBERG 

 

STYRELSEN 2010 

ANNA NORDLUND, ORDFÖRANDE  
GUNNAR LINDHOLM, VICE ORDFÖRANDE  
LASSE BERTHEN 
B-O ERIKSSON 
CARL MÖRN  
EBBA NORDLUND 

 

Suppleanter 

CATRIN PALMQVIST 
BÖRJE  MATTSSON 
JENNY RÅDLAND  
PONTUS OLIN 

DU SOM INTE ÄR MEDLEM I SKEPPSFÖRENINGEN ALBANUS RF.: 

Medlemsavgift:12,00 EUR/år 
Ungdomsavgift under 25 år: 5,00 EUR/år 
Familjeavgift: Första medlem 12,00 EUR/år, andra 6,00 EUR/år och de följande 3,00 EUR/år 
Konto: ÅAB 660100-2306975. Skriv namn och 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. 

och kajuttaket, det är sånt vi får vänja 
oss att kommer varje år. 

 Stormasten började sjunka ner i svinkö-
len under säsongen så vi begrep ganska 
snabbt att det finns röta i mastfoten. 
Maten lyftes efter avslutad säsong  och 

där fanns röta ungefär som vi förmodat. 
Nu fundera vi på åtgärder, troligen 
räcker det med att sprunsa i nytt virke i 
mast och köl och laga nytt tapphål. 

I slutet av året påbörjas byte av rörled-
ningar i värmesystemet. De gamla ”Pex  
rören” har åldrats och släpper genom 
syre vilket gör att det bildas ”grums” 
som sätter igen systemet, dessutom har 
de med åren blivit så hårda att de kan 
spricka. 

Kristian 
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TACK FÖR  ATT DU HJÄLPTE  TILL PÅ SJÖ-

DAGARNA I SOMRAS ! 
 

Nu ställer vi till tack-segling för dig som jobbat på sjödagarna eller på annat sätt hjälpt 
med Albanus!   

Rutt och natthamn anpassas efter väder och antal deltagare. Vi bjuder på mat och mål-
tidsdryck. 

Avsegling från sjökvarteret fredagen den 17 juni 2011 klockan 17.00. Vi kommer till-
baka lördagen den 18 juni  2011 klockan 18.00. Det kommer också att vara möjligt att 
stiga av skutan på fredag kväll. 

Bindande anmälan till Jenny, kinajen@yahoo.com senast fredagen den 3 juni 2011. 
Märk e-post: ”Sjödagar” 

Har ni frågor, hör av er till: 

Jenny 040-83 93 271  

Välkomna! 



REPARATIONER OCH UNDERHÅLL  PÅ ALBANUS 

med deras något förunderliga väska 
som sprutades in mellan spanterna  i 
form av ånga, behandlingen upprepa-
des igen efter att säsongen avslutats 
för säkerhets skull. Detta medel på-
stås även impregnera och hålla mögel 
och annan växtlighet borta. 

Det är väl tidigt att säga något om 
hur det lyckats då medlet troligtvis 
inte tar livet av äggen utan de kunde 
kläckas ännu senaste sommar. För-
hoppningarna är att de som svärmade 
senaste sommar inte lade några ägg. 
Svar på detta kommer vi att få hösten 
2011 då vi återigen går på varv och 
planerar att öppna lite av botten i 
förskeppet för att bla ta ut ballasten i 
form av natursten. 

Som vanligt har det drevats en hel del 
och 2 veckors arbete har lagts ner på 
utsida, däck ,luckan och kajuttaket.  
Vid drevning upptäcker man ofta 
arbete för en skepptimmerman i det 
här fallet Petter Mellberg som utför-
de en del träarbeten på Albanus un-
der våren, främst rötskador på däcket 

Arbetet med att hålla skutan i gott skick 
pågår hela vintersäsongen, främst är det 
Kiku Stenbäck som sköter det dagliga 
arbetet men vi är mycket tacksamma för 
de frivilliga insatserna som görs. 

Liten sammanfattning om arbetena på 
Albanus 2010: 

Under torrsättningen på Algots varv 
upptäckte vi att vatten rinner längs pe-
ket och sedan letar sig in förskeppet och 
det hade nog bidragit till de omfattade 
rötskadorna som reparerades på varvet. 
Under förra vintern lyftes peket i land 
för att komma åt att täta läckaget. Med 
hjälp av kopparplåt, skeppsfilt och beck 
tror vi nu att vi kommit tillrätta med 
problemet. 

De omtalade skutbaggarna behandlades 
första gången i april av WSJ Sanitation 

S IDA 18 

Besättningar 2010 

nar Lindholm, Andreas Karlsson, Al-
lan Palmer, Dag Lindholm, Dan Vi-
kingsson, Eero Lehtovaara, Johan 
Hansen och Mikael Brenner. 

Övrig besättning 

Kiku Stenbäck, Henrik Engblom, Eve-
lina Gottberg, Tobias Nordlund, Sara 
Öberg, Elin Stenroos, Johanna Harti-
kainen, Heidi Uotila, Kristian Öberg, 
Tanja Spormann-Karlsson, Agneta 
Finneman, Ronny Hals, Erik Matts-
son, Mari Pitkäaho, Anna Nordlund 
och Linda Uotila. Byssan har skötts då 
behov funnits av Kaj Forss, Inger Ny-
gård, Peter Eklund, Karin och Uffe 
Eklund, Maria Mäkilä och  Juha Aalto-
nen.  

Om ingen är glömd så har 36 pers 

jobbat på Albanus under detta år. 

Tero Ilus och Kiku Stenbäck är återigen 
de som hållit i gång Albanus mest av alla. 
Men de har haft god hjälp av många. 

Henrik Engblom har fått behörighet för 
att bli skeppare på Albanus  så vi hoppas 
på att han nästa säsong kan få en början 
på sin skepparkarriär. Henrik är då den 
första ur de ”egna leden” som nått så 
långt men glädjande nog följs han av 
flera de närmaste åren. 

Kurserna för att få däcksmannabehörig-
heter kommer att fortsätta våren 2011 
för att så många som möjligt skall få be-
hörighet. 

Skeppare under året 

Tero Ilus,  B-O Erikson, Lasse Berthen, 
Henka Karlsson, Bengt Skogberg, Gun-
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ALBANUS 2010 

seglande 6 piratseglingar med lands-
ortsdagisar under Bengt Skogbergs 
ledning. Vi fortsätter med det nästa 
maj och hoppas fortfarande att barnen 
i Mariehamns dagisar kan få komma 
med. 

Konceptet att segla 6 tim till Röd-
hamn för att bjudas på mat av värdpa-
ret Annette och Christian blev en 
större framgång än vad vi kunde ana 
på förhand så vi hoppas att det går att 
fortsätta inkommande säsong. Främst 
var det personal på åländska företag 

som nappade på detta erbjudande.   

Åländska grund - och högstadieskolor 
är svårflörtade och ingen nappade på 
möjligheterna att segla. Tyvärr är det 
svårt för åländska skolor att hitta 
pengar för segling, där borde vi bli 
bättre på berätta varför alla skolelever 
på Åland borde någon gång få segla 
med Albanus. Vi tycker ju att kun-
skaperna att vara på sjön borde ingå i 
undervisningen i skolorna här på 
Åland. 

Känns lite tradigt att alltid inleda med att 
Albanus återigen haft en lyckad säsong 
men samtidigt är det väldigt roligt att 
det lyckats även i år. 125 seglingsdagar 
får nog anses rätt bra. Ekonomin är 
bättre än förra året då varvsarbetet sög 
rätt kraftigt på kassan. Försäljningen 
under Sjödagarna gav ett överskottet 
som går till Prentisarna, ungdomsverk-
samheten kan man nog säga att seglar i 
medvind. Vi tycks hitta finansiering rätt 
bra för deras seglingar. De betalar endast 
för matkostnaden under sina seglingar 
och med det tycks vi vara rätt unika och 
samtidigt stolta och glada att vi kan er-
bjuda det till våra ungdomar. 

Det ser ut som om Albanus måste hitta 
kunderna mera på hemmaplan, om det 
sedan är lågkonjunktur eller hårdnade 
konkurrens som gör att det blivit svårare 
att hitta kunder borta, är svårt att säga. 
Senaste vinter sände vi ut riktade re-
klamkampanjer till dagisar, skolor och 
företag.  

Dagiskampanjen gick bra och Albanus 
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VILL DU BLI PRENTIS? 
 
Albanus ungdomsgrupp Prentisarna söker nya medlemmar. 
Skeppsföreningen ordnar varje sommar egna seglingar för ungdomar. Det är inte dyrt, du betalar endast 
för maten. Enda kravet är att du är minst 13 år. Undern vintern arrangeras kurser och andra aktiviteter. 
 
Vill du veta mera, kontakta: 
Julia Hansson, mobil: 0457 34 28 392, e-post: juliahansson_92@hotmail.com 
Sara Öhberg, mobil: 0400 733 627, e-post sara.oberg@lyceum.ax 
 
Det går också bra att ringa eller besöka kontoret,  
tfn 018 -17545 kl 08.00-12.00 
Mobil: 0457 04 50 013 eller maila albanus@aland.net 

Den 13-14 november var dags för Sail Training Internationals årliga konferens i 
Stavanger. Årets tema var ”Partnering for the future, partnering for sucess”.  
Vi var 5 delegater, Emmy Karlsson, Ebba Nordlund, Lasse berthén, Sara Öhberg 
och Tobias Nordlund, som representerade Albanus och vi hade trevliga dagar i 
Stavanger. På dagarna var vi på föreläsningar och på kvällarna umgicks vi med STI: 
youth forum. Det var en mycket trevlig och lärorik konferens   

Tobias Nordlund, Prentis 

SAIL TRAINING INTERNATIONAL 13-14/11 

STAVANGER 



SJÖKVARTERET  
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Välkommen till Sjökvarteret —Ålands hantverkscentrum med museum,                    
träbåtsvarv- & skeppsbygge 

Skepps- & båtbyggerimuseet samt båtvarvet öppet året om. 15/6 —15/8: alla dagar    
10-18. Ring 16033 för info & guide 

EVENEMANG 2011 
16/4 Sjökvarteret möter våren. Tjärmarknad och öppna skutor 
12-17/7 Ålands Sjödagar 
         12/7 Skutträff i Föglö, Degerby  
         13/7 Kappsegling för traditionella segelfartyg och storbåtar, Degerby-Sjökvarteret 
         16/7 Kappsegling för bruksbåtar 
       Se preliminärt program på www.sjokvarteret.com eller facebook ”Ålands Sjödagar” 
26/8 Kåhre afton till minnet av diktaren Georg Kåhres födelsedag 
16-17/9 Skördefest med fiskmarknad 

 

Sjökvarteret AX-22100 Mariehamn, Åland, tel. 018-16033, 040 528 3899,              
Fax. 018-16034, info@sjokvarteret.com 
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  Albanus deltog i inspelningen av filmen 
Iris i början på augusti. Scenerna spela-
des in i viken utanför Post o Tullhuset i 
Eckerö.  Vi väntar med spänning på pre-
miären av filmen där vi hoppas på att 
Albanus fått stor synlighet och gör sig 
bra på duken. 

För prentisarna har säsongen varit myck-
et livlig, de inledde i maj med att segla 
över havet för att träffa Constantia från 
Solna och segla och umgås med dem 
under några dagar. Sommarens stora 
äventyr för dem var seglingen till Got-
land via Stockholms skärgård. Dessutom 
har de deltagit i en stor säkerhetsövning 
under våren då de  hade ”brand” ombord 
och räddades av Sjöräddningen och Sjö-
bevakningen, mycket lärorikt. Vi har 
också sänt representanter till STI konfe-

rensen i Stavanger och deltagit i arbets-
möten i Halmstad och Åbo. 

Sjömansskolan hade återigen praktikseg-
lingar för sina förstaklassare, denna gång 
endast med Mikael Sars och Albanus och 
andra nyheter var att inhyrd personal 

skötte byssan samt ledde eleverna under 
veckan ombord. 

Tyvärr så har 2 mycket stora Albanus 
vänner gott ur tiden under året.  

Stig Bergvall var mycket aktiv under 
byggtiden och hjälpte till att samla in 
medel främst genom sina marina mål-
ningar. 

Torbjörn Sundblom skrev idogt artiklar i 
Frisk Bris om Albanus. Han var mycket 
engagerad i kampen för att Albanus 
skulle få föra åländsk flagga, vilket inte 
var en självklarhet 1989. 

Tobbens aska spreds från Albanus lörda-
gen 18 september utanför Rödhamn 
under en mycket  fin och värdig cere-
moni ledd av skeppare Henrik Karlsson. 

Kristian 

Bilder: Albanuskameran 2010 



UPPTÄCKTSFÄRD  VÄSTERUT  

-EN RAPPORT FRÅN  PRENTISARNA 

terna. De blåa ballongerna var upp-
blåsta, hårvaxet införskaffat och ten-
niströjorna välstrukna när jetseten 
firade sin glada dag. Besättningen 
spreds för vinden. Vissa förkovrade 
sig i politiken, somliga brände iväg till 
Fårö och andra lämnade handväskan 
på Ringmuren.  
 

Efter ett par dygn vinkade vi farväl till 
Gotland och seglade tillbaka in mot 
skärgården där vi fick dammsuga efter 
platser där vi kunde lägga till för nat-
ten.  Alltid var det något som inte 
stämde; någon annan hade redan hun-
nit före, det var inte tillräckligt djupt 
eller nån sten stack ut. Ett helt gäng 
små mysiga öar hittade vi hursomhelst 
och dagarna bjöd på sol och bad. 
Kvällarna rymde grillning, bastu, små 
utflykter med ekan och lekar under 
däck. En populär sådan var ”maffia” 
där en spelledare bestämmer 
”mördare” och ”offer”. Fantasifulla 
skräckhistorier som utspelade sig på 
Albanus växte snabbt fram. Besätt-
ningsmedlemmarnas huvuden skiva-
des av propellern eller dränktes i 
skeppstoaletten. (Huom!  Där får 
man ju knappt ens kasta papper!)  
 

Hur var det med seglingen då? Lärde 
vi oss något? Den totala gröngöling-
ens eviga dom är att tilldelas uppgif-

Vad minns man egentligen så där 
fyra månader efter en sommarseg-
ling, när den första snön regnar 
bort och influensan härjar? Nog är 
det solnedgångarna i Stockholms 
skärgård och känslan av att ligga 
på rygg på däck och sola medan 
Albanus glider mellan öarna där 
turisterna snabbt rycker upp ka-
merorna för att föreviga vårt be-
sök? Det krävs rätt mycket, måste 
erkännas, för att återkalla minnet 
av skutbaggarna som anföll dag 
och natt, de odiskade blecken som 
aldrig blev omhändertagna eller 
surt småbråk om oviktigheter. 

 

Vi gav oss av från Mariehamn och tog oss 
över Ålands hav, ner genom Stockholms 
skärgård för att sedan styra mot Gotland 
och Visby. Där hade Almedalsveckan 
(där Sveriges politiker samlas varje år) 
just dragit igång. Först ut var Modera-
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mot sydost, i den tilltagande nordosten. 
Ytterligare genvägar togs i den smala 
småbåtsleden förbi Karlby och naturligt-
vis siktades ett flertal havsörnar under 
resans gång. När vi passerade Bokull-
lasten och Utö tvingades vi starta maski-
nen eftersom avdriften blev för stor för 
att vi skulle bära i den ostgående leden 
mot Rosala. Just innan det mörknade 
gled vi in i hamnen på Borstö, där vi på 

morgonen besökte både Borstögumman 
och museet innan det var dags för av-
gång. Den nordliga vinden höll i sig så 
det var först norrom Hitis som vi kunde 
sätta fulla segel och få en underbar seg-
lats nerför Hangö Västra Fjärd. Vi kunde 
hålla seglen ända fram till Hundhåle, en 
bit österom Hangö. Natthamn denna 
natt blev Tvärminne, där Folke via sina 
kontakter i fiskeriforskningen lyckats 
boka en bastukväll. Inloppet till forsk-
ningsstationen krävde en lokal lots, som 
körde framför oss i de smala sunden. 
Fredagsmorgonen grydde med tät 
dimma utanför Ekenäs, men tack vare 
radar och kartplotter kunde vi leta oss 

österut mot Barösund i den innersta 
och smalaste farleden. Det var synd att 
sikten var så dålig för det är en synner-
ligen vacker led, men samtidigt är det 
ju en upplevelse att stäva fram i blindo. 
Med förstärkt utkik så gick det bra, 
med stränder och sjömärken som plöts-
ligt dök upp som skuggor i dimman.  

I Barösund var det vackert väder, som 
vanligt, och ingen vind alls. Det var lika 
spegelblankt på Porkkalafjärden, men 
när vi kom förbi Porkkala udde så kom 
en lätt bris som lät oss sätta segel och 
stänga av maskin. Vi seglade och mo-
torseglade om vartannat, ända tills vin-
den vred emot efter Kytö och vi bär-
gade seglen och körde till Sveaborg där 
avslutningsmiddagen avnjöts efter sed-
vanligt mingel på däck. På lördag för-
middag var det åter tät dimma och vi 
letade oss in till skuthamnen vid vedka-
jen ivrigt signalerande med mistluren 
för att ge oss tillkänna för katamaraner 
och färjor som trafikerar Helsingfors. 
Efter sedvanliga bestyr vid vedkajen 
förhalade vi per maskin till Södra Ham-
nen och backade in i Estbassängen, en 
bit söderom händelsernas centrum och 
Strömmingsmarknaden. Efter städning 
och lunch var det åter dags att mönstra 
av för marknadsfararna. På återseende 
nästa år! 

Henrik Karlsson, skeppare 

Bilder: Jan-Erik Tuominen 
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ALBANUS PÅ STRÖMMINGSMARKNAD  29/9-2/10 

Vi brukar försöka variera nattham-
narna så att man inte kommer till 
samma hamn år efter år, men Hangö 
brukar alltid vara målet på resans 
andra dag. I år gjorde vi ett avsteg 
från den traditionen, dels för att Re-
gatta med sin fina bastu är rivet, men 
också för att få se någon annan plats 
än Hangö. Därför avgick vi redan 
halvåtta på onsdagsmorgonen, jäm-
fört med klockan tio som vi brukar. 
Det visade sig klokt och gjorde att vi 
trots svag och något motig vind 
kunde sätta segel redan på Ledfjär-
den. Eftersom alla var nyfikna på var 
Champagnegaleasen ligger sjunken 
seglade vi österut från Björkör, sö-
derom Föglö och tvingades bärga 
seglen på grund av motiga vindar och 
mycket grynnor längs vår utstakade 
rutt. Vi såg ingenting av vraket, med 
diskuterade nog både positionen och 
vad man kunde tänkas göra med dess 

gyllene innehåll.  

Väl tillbaka i farleden som löper ut 
från Kyrksundet mot Kökar kunde vi 
åter sätta segel och fick en fin seglats 

Den årliga resan till strömmingsmark-
naden i Helsingfors hör till höjdpunkter-
na i Albanus program, och mitt med, 
eftersom jag brukar försöka se till att jag 
har möjlighet att vara med på den. Vid 
det här laget har jag tappat räkningen på 
hur många gånger jag har deltagit, men 
det blir åtskilliga. Jag var med redan 
första året med Otto som skeppare, och 
senare har jag själv haft den rollen och 
ibland delat den med Allan eller Bajen. 
Det brukar alltid vara trevligt, obero-
ende av vad det bjuds på för väder. 
Första året, 1989, var det Ålandstid-
ningens reklamavdelning som chartrat 
skutan, för sin personal och trogna kun-
der, och efter det har seglatsen genom-
förts som en medlemsresa med mer 
eller mindre samma gäng år ut och år 
in. Årets resa sticker ut som en av de 
absolut trevligaste, fast det brukar man 
ju säga varje år, och det är svårt att peka 
på vad det var som gjorde det så extra 
lyckat just i år. Besättningens samman-
sättning, och maten är förstås viktiga 
trivselfaktorer, men där har det alltid 
varit lyckat.  
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ten att kojla rep, men det blev med 
tiden mer avancerade uppgifter. Det 
ska ju hissas, navigeras och beslås 
också. Vi fördjupade oss också i sjö-
manshantverk och splejsade rep efter 
Catrins instruktioner. Tillsammans 
färdigställde vi också Catrins häng-
matta som spändes upp och orsakade 
köbildning. Särskilt en viss flicka ansåg 
sig ha VIP-tillträde, det gick nämligen 
inte många minuter efter att valfri be-
sättningsmedlem låtit rumpan sjunka 
ner i hängmattan innan Karolina stod 
bakom axeln och lät meddela att: ”Men 
asså, jag vill ligga där nu”.  

 

På Arholma gjorde vi en exkursion på 
ön och hittade en båk och en bar. Vi 
beställde läsk allihop, även om någon 
kanske var sugen på något annat. Om 
man är arton år räcker det nämligen 
inte med att ha ett glömt leg ombord.  
 

Efter proviantering styrde vi mot 
Åland igen. Mat är för övrigt viktigt 
ombord; både att den blir färdig i tid 
och att den innehåller rätt saker. ”Men 
int är det grönsakssoppa. Dä ä ju int 
nåra gröna saker i soppan” konstate-

rade kapten Tero – märkbart nöjd 
över sitt bidrag till humorn ombord.  

 

Efter en tur runt Åland gled vi tjusigt 
in till Degerby på Föglö för att avsluta 
resan med en kappsegling. Framförallt 
estniska och finska skutor stod för 
motståndet, men även en ensam 
svensk dök upp inför kraftmätningen. 
Vi laddade upp med en trevlig kväll 
och när morgonen grydde var alla 
taggade. Taktik diskuterades och ner-
verna var på helspänn. Efter sex kop-
par kaffe studsade Henke omkring 
som en duracellkanin på däck. Det 
enda som saknades var vinden. I hela 
0,4 knop kämpade vi för att hålla hu-
möret uppe. Vad finns att säga? Svens-
ken vann. Men det var efter att racet 
avbrutits efter några långsamma tim-
mar.  
 

I Mariehamn blev vi i alla fall varmt 
mottagna och besättningen försvann 
snabbt i vimlet på Sjödagarna.  
 

Linnéa Skog och Johanna Larsson 
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Vi började vår dag med en kort kickoff 
i Sjökvarteret varefter vi äntrade Alba-
nus och började förbereda oss för seg-
lats. Skyarna lovade inte direkt något 
solsken men alla var inställda på  ”här 
ska det seglas”  och var klädda enligt 
det. Efter en snabb säkerhetsgenom-
gång av besättningen, med Björn -Olof 
och Kiku i spetsen, var det dags att 
kasta loss och styra kosan mot Bärö och 
Glada Laxen. 

Efter ett antal muggar kokkaffe (tack 
Sara!) och lite lunch började det äntli-
gen bli lite fart på gänget och faktiskt 
också på vädret; vi tuffade vidare mot 
ljusare horisont och väntade ivrigt på 
att få hissa segel. Medan vi väntade på 
friskare vindar roade sig de flesta av oss 
med diverse tävlingsmoment, bl.a. 
vissa akrobatiska övningar under tidtag-
ning, medan en del av gänget föredrog 
att spela kort och dricka sin pilsner i 
lugn och ro i salongen.  

Carus PBS kickoff/kräftskiva  

27-28.8.2010 

Och sedan var det äntligen dags! Att 
få dra i lite rep, titta upp mot masten 
och fundera på om det verkligen ÄR 
rätt rep man drar i, bara stå och hålla i 
ett rep (för att få det att se ut som om 
man vet vilket rep man ska dra i) eller 
försöka undvika att trassla in sig i alla 
rep...  Med så mycket rep och så 
många fötter på däck kan man ju tycka 
att det är upplagt för katastrof (eller 
att det åtminstone resulterar i att nå-
gon i misstag blir upphissad i masten), 
men som tur var hade vi Kiku som 
kunde dirigera oss och alla rep, samti-
digt! 

Så småningom siktade vi det gamla 
sjöbevakningstornet på Bärö och styr-
de in mot Glada Laxens kaj där vi väl-
komnades av Henrik Beckman. Senare 
under kvällen kalasade vi på utsökta 
Kumlinge-kräftor, snaps och under-
hållning i många olika former! Efter 
nattlig allsång ombord Albanus hittade 
alla så småningom till sina kojer eller 
hotellrum för att samla krafter inför 
följande dags seglats hem. 

Vi hade en väldigt lyckad upplevelse 
tillsammans och kommer att minnas 
årets kickoff och kräftskiva som en av 
de bästa hittills. Tack för det! 

Sofia Janson /Carus PBS Ab Ltd 
Bilder: Sune Wilhelms 
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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 smidda järnspikar och ca. 1 500  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 Albanus rf. För att tillvarata och levande-
göra denna viktiga del av  vår gemensamma 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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PRENTISSEGLINGAR 2011 
 
MAJ 6 -8 
Helgsegling för att träffa gänget på Constantia. 
Start på fredag 17.00 och seglar över havet för möte någonstans i Stockholms skärgård. 
Mera om seglingen kommer på www.albanus.ax 

 
SMUGGLARSTÅT  27.6 - 10.7 
 Sommarens stora seglingsäventyr startar måndag 27.6 i Sjökvarteret och seglar först i Skärgårds-
havet i spritsmugglingens spännande kölvatten. Sedan läggs kursen mot Estland där bl.a. ett besök 
på Ösel planeras. Albanus är åter hemma i Sjökvarteret söndag 10 juli. 

Rutten kommer att läggas så att man kan hoppa av/på i flera hamnar främst då i Skärgårdshavet. 

Mera info om denna segling  kommer på www.albanus.ax   

Seglingarna kostar 12 EUR/dag (du betalar endast din mat) för ungdomar 13 -25 år. 
Är du äldre och vill delta och dela med dig av dina kunskaper? Hör av dig, så går det 
att ordna. Inga förkunskaper i segling behövs för att delta, men gärna ett gott humör 
och intresse att lära mera! Vill du ha info om prentisaktiviteter via e-post så skicka ett 
mail till albanus@aland.net och berätta det! 
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Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons samt 

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 Rederiaktiebolag, tfn 27110 

Catrin Palmqvist, e-post catrinpalmqvist@gmail.com 

Heidi Uotila, e-post heidi.uotila@aland.net 

Eller skeppsföreningen Albanus, tfn 17545 

 

http://www.albanus.ax
http://www.albanus.ax


SOMMARDANSEN I SJÖKVARTERET  

ansträngning kom så småningom de-
larna på plats: alla frivilliga som blivit 
kontaktade, bekanta som blivit med-
lockade, fisken vi aldrig hittade, alla 
”hur var det nu de gjorde förra 
gången?”. Juli närmade sig och vi 
trodde att vi hade det mesta under 
kontroll. Garnhärvan började redas 
upp och små prydliga nystan tog 
form tack vare en trevande rutin och 
vilja som finns i föreningen. Den 
spännande veckan skulle snart börja! 

Efter att prentisarna farit ut på sin 
segling till svenska skärgården och 
påbörjat sin resa hemåt började även 
de sista förberedelserna för årets 
sjödagar 2010. Ölen anlände, bord 
plockades i ordning och vattnet 
kopplades till. När väl tisdagen den 
13 juli kom var det precis som van-
ligt, 100 saker som skulle hända på 
en gång, det är ju alltid små detaljer 
som ska ordnas. Men när folk börjat 
kika in i Jehuset och våra ivriga för-
säljare fått knappa in den första affä-
ren i kassaapparaten rullade det sakta 
igång. 

Värmen som kommit någon vecka 
tidigare ville aldrig riktigt ge sig, en 
bra start var det! De stora delarna 
hade så gott som fallit på plats, im-
proviserandet var i livlig action och 
det gick bra ihop med alla de frivil-
liga som hjälpte till i vår lilla tillfälliga 
bar/café. Skratten låg inte långt 
borta och jag vill tro att de flesta 

2010 började sjödagarna tidigt som van-
ligt, i alla fall planeringen. En liten 
grupp människor sattes ihop och hade 
sina första trevande möten. En process 
som så småningom skulle sluta i ste-
kande sol med en lukt av lax och som-
mar hade satts igång. Trots att förening-
en vid det här laget börjar ha i alla fall 
en viss vana av att organisera försäljning-
en på sjödagarna vill jag tro att det varje 
år känns lika diffust och långt borta vid 
första mötet som det kändes för oss. 
Efterhand som vi började nysta i några få 
trådar kom hela garnhärvan i dagen: 
alkohollagen, många listor och småsaker 
som skulle ordnas.  

Till de flesta frågetecken finns det ju 
oftast ett svar och det fanns det även 
detta år. Efter en tid med arbete och 
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hade en liten fjäril som flyttat in i brös-
tet. 

Men även den fjärilen föll in i ett tempo 
som kan beskrivas som ’Lazy mornings 
and busy nights’. Dagarna började med 
en kanna kaffe i bryggaren och allt körde 
sakta igång för att de flesta dagar sluta i 
ett crescendo fram emot kvällen. Vi som 
jobbade misstänkte starkt att någon pra-
tat snällt med vädergudarna, för när 
programmet skiftade från provokativ 
pop via salsa till sjömansmusik och 
åländska talanger hängde värmen med 
nästan hela tiden. 

Jag tror att många minnen finns kvar 
både hos oss som jobbade och de som 
kom på besök men ett som fastnade hos 
mig var en kväll som det var lite mer 
tempo på. Om det var bandet Dorlene 
Love eller något av de andra artisterna 
som spelade är inte glasklart utan det var 
själva tempot och flödet både inne i och 
utanför Jehuset. Full fart bakom baren 
och leenden låg alltid på lur, vakterna 
gick omkring på området och småpra-
tande skötte sin viktiga uppgift. Utan 

det samarbete som vi lyckats få till hade 
det nog kunnat vara en tyngre kväll 
men jag vill tro att de flesta gick däri-
från den kvällen med en rätt nöjd känsla 
inombords. 

När söndagen kom och det sista reats ut 
innan vi stängde porten för sommaren 
kändes det nog både lite vemodigt men 
samtidigt skönt, i alla fall hos mig. Den 
intensiva veckan som börjat på allvar 
när vår lilla galeas förtöjt i hamnen, 
hemkommen från sina äventyr, hade 
nått sitt slut. När jag tänker tillbaka på 
alla som hjälpte till under den lilla festi-
valen och allt arbete som lagts ner utan 
att klagomål hördes blir jag nästan lite 
glad. Vi gjorde det tillsammans och det 
var riktigt bra jobbat. Så är det bara att 
hugga tag i det igen 2012 lite klokare 
och med ny energi. Tack för hjälpen 
allihopa, minns stämningen nu i vinter-
mörkret så kanske ett litet leende hittar 
dig. 

Cartin Palmqvist 
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