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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 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 2011 

ANNA NORDLUND-GUSTAFSSON, 
ORDFÖRANDE 
B-O ERIKSSON, VICE ORDFÖRANDE 
JENNY RÅDLAND 
LARS BERTHEN 
FREDRIK RAUHALA 
CARL MÖRN 

Suppleanter 

CATRIN PALMQVIST 
HENRIK ENGBLOM 
BÖRJE MATTSSON 
JANA EKEBOM 

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. 



Besättningar 2011 mqvist, Erik Mattsson, Agneta Finne-
man, Mari Pitkäaho, Otto Vuorinen, 
Kristian Öberg, Tanja Spormann-
Karlsson 

Mat från byssan har kunnat glädja våra 
gäster tack vare: Kaj Forss, Peter 
Eklund, Inger Nygård, Karin Eklund, 
Karolina Öberg, Mathilda Grandell, 
Juha Aaltonen samt catering servicen 
från Tore Sjölund på Signes Delikates-
ser. 

Ett jättestort Tack till alla 

som alltid gjort sitt yt-

tersta för lyckade segling-

ar. 

Som vanligt har många jobbat ombord 
under säsongen och den tidigare 
skepparbristen har blivit bättre. det ser 
ganska ljust ut framöver då det finns 
flera ungdomarna som utbildar sig som 
bäst och hoppeligen en dag känner sig 
mogna för att ta befäl över Albanus. 

Fortsättningsvis behöver vi få ungdomar 
som tar däcksmannacertifikat och efter 
det jobbar sig upp till andre man om-
bord.  

Pusslet med skepparuppdragen har detta 
år gått ovanligt lätt då många på förhand 
meddelat när de har möjligheter och 
uppdragen har då delats mycket bero-
ende på dessa önskemål.  

Skeppare under säsongen: Tero Ilus, 
Henrik Engblom, Lasse Berthen, Björn-
Olof Erikson, Henka Karlsson, Andreas 
Karlsson, Mikael Brenner, Dan Wi-
kingsson. 

Övrig besättning: Kiku Stenbäck, Elin 
Stenroos, Johanna Hartikainen, Sara 
Öberg, Evelina Gottberg, Catrin Pal-
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ALBANUS 2011 
skulle vara för långt. Som det sedan 
lades upp så spelar rutten mindre roll 
utan tyngden lades på segling, historia 
kring upptäckten och dykningarna till 
vraket samt provsmakning och in-
formation om champagne. Vi hoppas 
att intresset håller i sig och att vi kan 
göra denna segling även kommande 
säsonger. 

En stor händelse var att Albanus fick 
sin första skeppare som kommer från 
de egna leden. Tycker att det är helt 
nyligen som Henrik Engblom nu 20 
år kom till Albanus för sin första 
prentissegling som 12 åring. Minns 
att hans mor som bar hans väska ut på 
piren sade att ”Här är han nu”. Efter 
lite diskussioner internt och med 
Henrik och manöverpraktik gavs han 
möjligheter att för första gången vara 
skeppare ombord på en eftermiddags-
segling 13 maj. Konstaterades efter 
seglingen ”Allt väl ombord” 

Sista prentisseglingen i september var 
likaså historisk då prentisarna beman-
nade skutan helt själva. Medelålder av 
samtliga ombord var under 20 år och 
Ebba var grand old lady med sina 
+20.  Vi kan bara konstatera att vi har 
troligen världens bästa galeasungdo-
mar och ger man den förtroende så 
tar de det på fullt allvar och förvaltar 
det väl. 

Till säsongen 2012 tror vi oss veta att 
det kommer flera ungdomar som får 
ut sina skepparbehörigheter och det 
kan vara så att en av dem är en tjej. 

Återigen har Albanus seglat igenom en 
hel säsong utan några som helst missöden 
och det är alltid lika roligt att kunna kon-
statera detta. Föreningens tidigare ordfö-
rande Bengt Skogberg sade en gång i 
tiderna att  Albanus är ett ”Happy Ship” 
och det är väl bara att hålla med. 

122 seglingsdagar, seglat 4072 nm, 434 
tim körtid på maskin och ca 4 ton bun-
ker är ungefär som det varit de senaste 
åren. Mesta av bränsleåtgången beror på  
hamntider och förflyttningar med 
brådska. 

 

Säsongen inleddes redan tidigt med ma-
növerpraktik för Navigationsskolans ele-
ver 26 april med Henka Karlsson som 
instruktör.  Vi hoppas kunna fortsätta 
med detta då det var bara positiva reakt-
ioner från de inblandade. 

Den riktiga seglinssäsongen startade 6 
maj då vi inledde ett samarbete med 
Johan Sjölund och hans företag Meeting 
Event Aland med tema om Champagne-
vraket. Planerna var ursprungligen att 
segla ut till vraket men vi insåg att det 
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Häftigt eller hur? 

Mycket kortseglingar med Rödhamn 
som mål där det bjöds på mat i Strandbo-
den. Många grupper har valt att äta om-
bord och som tur är har vi flera duktiga 
kockar som ställt upp och lagat allt från 
fisksoppa till 3 rätters middagar. Inger o 
Peter har lagat fisksoppa åt 100 danskar 
som kommit med egna plan till Åland 
för att segla Albanus, Kaj Forss har till-
rett sin vinnarmeny åt nordiska gäster, 
Karin o Uffe försökte klå champagnen 
med sin soppa. 

Albanus hade några riktigt kämpiga dagar 
i slutet på augusti som inleddes med 
eftermiddagssegling på onsdag med Lasse 
Berthen som skeppare. Gästerna läm-
nade skutan kl 10 och besättningen kom-
pletterades med Agneta o Henrik – natt-
körning till Kasnäs – dagsgäster till Åbo 
– nattsegling till Havsvidden – extra 
besättning lämnar och övriga hinner 
hoppa i dusch – eftermiddagssegling med 
20 gäster till Silverskär – tomma på sena 
kvällen till Eckerö Berghamn, äta – tidig 
lördag morgon med full skuta till 
Emskrär – sen kvällssegling till Hamns-
undet, lite sova – tidig start med nya 

gäster mot Åbo som lämnades av på 
kvällen – följande morgon skepparbyte 
till Tero Ilus för lägerskola i 3 dagar med 
besök på bla Jurmo- lämnar skolan i Åbo 
på onsdag kvällen och seglar på natten 
til l  Mariehamn och anländer 
12.45,skepparbyte till M Brenner och 47 
nya gäster ombord kl 13 för segling till 
Rödhamn.  9 intensiva dagar där man 
nästan måste torka lite svett om Albanus 
för. Sara o Kiku såg riktigt pigga ut fast 
de varit med hela resan och de påstod att 
det berodde på att Kiku är ung och Sara 
sov på nätterna. Vem vet? 

Till vår stora glädje valde både Sjö-
manskolan och Navigationsskolan att 
praktiksegla 10 dagar med Albanus. Ele-
verna delades upp mellan Mikael Sars 
och Albanus och mitt i veckan bytte de 
båt. Denna gång blandades eleverna från 
skolorna i de olika vaktindelningarna. De 
utökade resurserna med extra handle-
dare för eleverna gav ett positivt resul-
tat.  Vi vet att eleverna fick goda kun-
skaper med sig  från veckan ombord och 
hoppas på att vi kan göra dessa seglingar 
ytterligare lite bättre nästa år. 

Albanus gick som vanligt till vintervila 
efter hemkomsten från Strömmings-
marknaden dock med en liten fördröj-
ning i och med torrsättningen 

 

Kristian   

Bilder: Albanuskameran 2011 



Windjammin' Jazz Jam - seglats till Herräng 
Dance Camp 19-21 juli 2011 

resekassa och proviant. För de allra 
flesta var resan till Herräng en jungfru-
färd, och seglatsen fungerade även som 
en studieresa inför Windjammers Ball, 
det åländska swingdanslägret som ar-
rangerades i Mariehamn för första 
gången i augusti 2011. Det var viktigt 
för ålänningarna att se hur ett dansläger 
fungerar och att se Swingen i sitt essä, 
för att sedan på bästa sätt kunna bidra 
till arbetet med Windjammers Ball. 
Windjammers Ball kombinerade den 
åländska segelfartygsepoken med jazz-
eran, som båda inföll under 1920-40-
talen, och vad kunde väl vara bättre 
uppladdning än detta?! Albanus hade de 
flesta varit ombord på tidigare och för-
väntningarna var stora, på Herräng 
Dance Camp såväl som på seglatsen. 
Men att det skulle bli så fantastiskt hade 
nog ändå ingen kunnat ana! 

Vädret var med oss och efter att Björn-
Olof styrt skutan ut från Korrvik för 
motor, hissade vi, de nyblivna jung-
männen segel under Kikus och Elins 
försyn. När motorn tystnat infann sig 
stillheten. Havet sträckte ut sig i alla 
vädersträck, Albanus guppade förnöj-
samt fram på vågorna. 

Så hägrade Märket småningom i hori-
sonten, fyröns randiga byggnader reste 
sig ur havet. Vi lade till på öns norra 
sida, Kiku och Elin rodde iland oss med 
den lilla ekan från fartyget. För att 
blidka de internationella bestämmelser-

Det hela började som en dröm - Tänk att 
få segla med Albanus till Herräng Dance 
Camp! Det lät för bra för att vara sant! Jag 
vågade knappt klä min dröm i ord. 

Herräng Dance Camp är världens största 
swingdansläger. Tusentals människor från 
över 40 länder reser varje sommar till den 
lilla byn Herräng i Roslagen för att dansa 
Lindy Hop, spela jazz och umgås. Under 
fem veckors tid undervisar lärare i abso-
luta toppklass i olika swingdanser som 
Lindy Hop, Balboa och Charleston och när 
kurserna är slut för dagen öppnar dansgol-
vet och det dansas till åtta på morgonen, 
då det åter är dags att sopa golvet inför 
kurserna. Hela världens jazzelit samlas, 
legender och nybörjare sluter upp och 
jammet och glädjeyran pågår sommaren 
lång. 

Tänk då att få kombinera de bästa av värl-
dar – swingen och dansen med havet, kul-
tur och historia, tänk att få segla över 
Ålands hav, tyst glida fram över vågorna, 
jamma med vinden med en galeas i 1800-
tals modell på väg mot swingens sommar-
mecka! 

Sagt och gjort, drömmar är till för att för-
verkligas och det visade sig att det var 
många som ville dela min dröm. Tjugo 
dansare, de flesta ålänningar, några svens-
kar och en tysk kom med på den tre dygn 
långa seglatsen i juli månad. ABF-Åland 
ställde sig bakom och ett flertal aktörer 
från det åländska näringslivet bidrog med 
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na tog vi oss till fots över finsk-svenska 
gränsen, eller för att vara mer precis, vi 
dansade från Åland till Sverige. Fyrvak-
tarna förevigade oss till Märkets dagbok 
och bjöd oss sedan på kaffe och kaka. 
Pekka, Finska fyrsällskapets eldsjäl, gui-
dade oss runt den gamla byggnaden från 
1885. 

Vi lättade åter ankar på svenska sidan, 
vinden itog och vi gick för segel hela 
vägen från Märket till Herrängs inlopp. I 
strålande solsken slöts det upp till dans 
på däck och en orkester bildades med 
bland annat fiol, kazoo och tvättbräda. 
När Albanus gled in i Herrängs gästhamn 
dansade vi ombord, i land stod dansläg-
rets Jan Forsell och filmade vår ankomst. 
Filmklippet visades sedan på kvällsmötet, 
det gick ett sus genom den stora publi-
ken då de fick se galeasen segla in över 
filmduken ackompanjerad av den gamla 
swingdängan ‘T’ain’t What You Do (It’s 
the Way That You Do It). 

Efter att Albanus jungmän hade förlustat 
sig på dansgolvet inpå småtimmarna, 
något vingligare än vanligt då benen var 
fulla av sjögång, sänkte sig till slut lugnet 
ombord. Följande morgon ställde vi i 
ordning fartyget för att ta emot besö-
kare, vi hade öppen skuta i Herrängs 

gästhamn. Över 120 besökare, internat-
ionella dansare och lokalbefolkning kom 
ombord, tittade på Albanus, fotografe-
rade, dansade på däck, dök i från reling-
en och smakade åländskt svartbröd med 
specialost. Bättre marknadsföring hade 
varken Windjammers Ball eller Åland 
kunnat få! Albanus var en fantastisk 
ambassadör för Åland där hon låg i ka-
jen. Vackrare skepp hade besökarna 
sällan skådat! 

Efter att under dagen tittat på danslekt-
ioner, deltagit i prova-på-kurser och 
inhandlat dansskor var det så dags för 
ännu en natt på dansgolvet, den här 
gången med mer styrsel i benen. Tim-
marna for snabbt iväg och de sista hann 
just och just ombord innan vi lättade 
ankar på torsdagsmorgonen och styrde 
kosan hemåt. Björn-Olof, Kiku och Elin 
tog oss ut på öppet vatten. Vi njöt av 
sommarregnet som låg på akterifrån, 
stämningen var behaglig. Vi var trötta, 
lyckliga och uppfyllda av vår gemen-
samma upplevelse. En dröm hade gått i 
uppfyllelse! 

 

Sofia Enros 

Arbetsgruppen för Windjammers Ball 
Mariehamn, december 2011 



DU HAR RÄTT DU SKALL HÄNGA 

joner mark (250 000 €). Med den 
kostnadskalkylen och en finansie-
ringskalkyl som slutade på samma 
summa satte vi igång.  

Vi hade emellertid räknat kapitalt 
fel… det blev dubbelt så dyrt. Och 
lika illa räknad var också finansie-
ringskalkylen. Detta var i sanning de 
glada amatörernas projekt. Men, tur 
i oturen, lika mycket som vi un-
derskattat byggnadskostnaderna hade 
vi också underskattat våra sponsorer, 
donatorer och talkoarbetare. Pengar 
och material (skogsägarnas stock inte 
att förglömma) flöt in i allt stridare 
strömmar allt eftersom skrovet reste 
sig och blev synligare över planket 
mot Österleden. Resultatet blev som 
sagt att det gick jämnt ut! 

Ibland blir man kritiserad fast man tyck-
er att man har rätt – du har rätt du skall 
hänga, fick jag höra från barnsben av 
Mor-Erma – men oftare, tycker jag, får 
man beröm fast det var rena turen. Jag 
skall ge några exempel på det senare. 

I Albanusprojektet kunde vi brösta oss 
med att ha skutan betald när den var 
färdig (åtminstone nästan) och för att vi 
åstadkommit ett vackert och välbyggt 
fartyg. Men det skall genast tillstås: det 
var mera tur än skicklighet. Vi var novi-
ser. Förutom Atlantica, som byggdes i 
Danmark på 1970-talet för Svenska 
Kryssarklubben, hade inga repliker 
byggts i Skandinavien före Albanus. 

Vi räknade och räknade om igen och 
kom till att Albanus med mycket talko-
arbete skulle komma att kosta 1,5 mil-
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Skutan som vi baserat våra kalkyler på var 
inte den som vi byggde. Vi lärde oss av 
våra rådgivare och de blev fler och fler 
under projektets gång. Ett exempel får 
illustrera detta: När spanten rests och 
skrovet snart var färdig för bordläggning 
gjorde jag en tur till Hellestorp för att 
hämta Hjalmar Karlsson, galeasbyggare 
och en av våra rådgivare. Med sin far hade 
han byggt jakten Tora hemma på gårdstu-
net 1921. När Hjalmar kom till byggplat-
sen frågade han genast: Var är häktbjälken? 
Häckbjälken? sa jag och pekade på det 
böjda trädstycke som skulle bilda den 
nedre kanten av Albanus vackra akterspe-
gel.  

Det visade sig emellertid att Hjalmar ta-

lade om en del av skrovet som vi aldrig 
hört om, häktbjälken, en tvärskepps-
balk som ligger på akterstäven och med 
dragstänger av stål är förenad med 
häckbjälken. Häktbjälken är ett av far-
tygets kraftigaste timmer och skall för-
hindra att akterskeppet deformeras 
(sjunker ned) med tiden! Det var inte 
för sent att komplettera häckbjälken 
med en häktbjälke, annars vet vi inte 
hur Albanus skulle ha sett ut i dag. 

Som sagt; ibland får man beröm när det 
varit rena turen, andra gånger får man 
oförskyllt bära hundhuvudet. I det långa 
loppet jämnar det ut sig. 

 

Jerker Örjans  
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HENRIK ENGBLOM PRENTIS TILL SKEPPARE 

som alla andra skeppare och njuta av 
den vackra segling Albanus gör. 
Senaste sommaren så blev en stor 
dröm till verklighet jag fick erbju-
dande att segla skeppare. Tankarna 
var sprida och funderingarna inom 
ansvar och kunskap var många tim-
mar, har jag de som behövs!? 

Jag kan säga så efter att tagit de steg 
som jag gjorde förra sommaren in 
som skeppare är jag mycket nöjd 
njuter av varje sekund ombord. Un-
der sommaren seglade jag alla möj-
liga seglingar som fins lite skola, 
prentisar och företag.  

Jag vill tacka Besättningen, Styrelsen 
och framför allt Kristian Öberg för 
de stöd och förtroende som gjort att 
jag idag är skeppare. 

 

Henrik Engblom 

Intresset för sjön har alltid varit stort, 
född skärgårdsbo och en kapten till far. 
När jag första gången kom ner till Alba-
nus var inte intresset allt för stort. 
Efter en segling med Tanja och Henrik 
K när vi seglade båten på 3 personer 
riktigt tidigt en morgon kom intresse 
för segling till liv. 

Då vi startade på morgonen vaknade jag 
av att Henka var och länsa i maskin, 
med att slå huvudet i ett vinkel järn.  

Jag kunde inte sova vidare så steg upp 
och hjälpte att kasta loss och segla sku-
tan.  

Första ordern var alla segel upp och - jag 
inte så gammal då - fick klättra och fixa 
allt uppe medan Tanja och Henka fixade 
däck. Efter fixande och donande var vi 
klara och seglade runt 5 knop, då kände 
jag att här hör jag hemma på denna båt.  

Känslan att glida över vattnet så lugnt 
och vackert. 

Efter att fått intresse för segling så ville 
jag inte satsa halv hjärtat eller gå på halv 
maskin ombord så då började man 
knycka i varje tåt och söka i skrymslen 
efter saker att lära sig. 

Efter några år och 1 TSR bakom sig bör-
jade jag jobba ombord och fick mer och 
mer ansvar inom föreningen som ledde 
till mer kunskap och mer kärlek till seg-
lingen. 

Jobbade då för att få min behörighet så 
fort som möjligt för att nån dag stå där 



S IDA 11 

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. 



 

S IDA 12 

SAIL TRAINING INTERNATIONAL 17-19/11 TOULON 

begav vi oss till Palais des Congrès 
Neptune för att mingla med de kon-
ferensdeltagare som hade hunnit 
fram till Toulon. Det blev en lyckad 
kväll och ett gott första intryck av 
årets konferens. Det blev flera kära 
återseenden, och även flera nya be-
kantskaper under dessa första tim-
mar. Över god dryck och tilltugg 
hann vi både gå igenom allt roligt 
som hänt sedan sist vi sågs, och göra 
upp nya spännande planer inför fram-
tiden. 
De två följande dagarna bjöd på en 
mängd föreläsningar och workshops, 
och vi hittade alla våra absoluta favo-
riter. Det gav oss mycket inspiration 
och nya idéer att utveckla inom vår 
egen verksamhet. Något som också 
uppskattades mycket var ungdomsak-

tiviteterna och ungdomsmiddagen 
som ordnades ena kvällen. Det gav 
en klarare blid av var i Europa och i 
världen som det också finns ungdo-
mar som älskar segling mest av allt. 
Nya vänskapsband knöts och suget att 
ge sig iväg och segla på nya fartyg 

Skeppsföreningen Albanus resebe-

rättelse för The International Sail 

Training & Tall Ships Conference 

18 - 19.11 2011 i Toulon, Frankrike 

 

Vi var fem personer som reste från 
Åland till Toulon för Albanus räkning. 
Några var redan vana konferensbesö-
kare, medan andra skulle få uppleva 
detta för första gången. Vår resa ner 
löpte på bra, fastän restiden var lite 

längre än vad man hade kunnat önska. 
Efter att ha installerat oss på hotellet var 
vi redo för en dag i Toulons centrum 
innan konferensen skulle börja. Vi fick 
dock vår första känning av konferensen 
redan i hissen ner på morgonen, då vi 
mötte en annan deltagare. Franska syd-
kusten bjöd den här dagen på sitt bästa 
novemberväder – strålande sol och 
varmt nog för kortärmat. Vi gick genom 
staden, längs med hamnen, och så gick 
vi på marinmuseet, för att knyta an till 
resans tema så att säga.  
Den huvudsakliga orsaken till vårt besök 
tog sin början på torsdagskvällen. Då 
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växte. Som grädde på moset fick vi 
under den sista kvällen vara med om 
den fantastiska avslutande galamid-
dagen. 

När vi sedan reste hem igen var ett 
återkommande samtalsämne just allt 
som vi lärt oss och varit med om 
under årets konferens. Vi pratade om 

alla de färgstarka och underbara per-
soner vi mött, och om hur vi vill 
jobba på Albanus i framtiden. Bland 
annat hur vi ska fortsätta att locka 
nya ungdomar till vår skuta, hur in-
lärnings- och utlärningsprocessen ser 
ut ombord, och hur den kan utveck-
las. Maskineriet för att planera nästa 
säsong rullar redan för fullt. 
Vi från Albanus vill tacka Sail Trai-
ning Association Finland för ett bi-
drag som hjälpte till att göra denna 
resa möjligt. Samtidigt vill vi också 
passa på att säga: Hoppas att vi ses 
nästa år i Riga! 
 

Evelina Gottberg 
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Återigen var det dags för den årliga 
STI-konferensen. I år stod Toulon, i 
södra Frankrike, som värdstad för 
konferensen, och även för kulturre-
gattan 2013. Det var Evelina Gott-
berg, Julia Hansson, Sara Öberg, 
Henrik Engblom och Lasse Berthén 
som var årets representanter. Konfe-
rensen var för vissa av oss en första-
gångsupplevelse, medan andra har 
deltagit förut. Dessa dagar har bjudit 
på fina upplevelser vi har ätit gott, 
umgåtts med härliga seglare i olika 
åldrar från olika delar av världen.  

Vi reste den 16.11 och reste hela da-
gen. På torsdagen hade vi en ledig dag 
och gick runt i staden och njöt av det 
fina vädret och besökte ett sjöfartsmu-
seum. På kvällen var det dags för 
mingel med nya och gamla bekant-
skaper. På fredagen och lördagen så 
var det konferens hela dagarna och vi 
var på många föreläsningar, allt från 
säkerhet i riggen till olika utbildnings-
alternativ, och hade många intressanta 
kaffepauser. På lördag kväll var det 

SAIL TRAINING INTERNATIONAL 17-19/11 TOULON 

galamiddag och det var lika trevligt 
som vanligt med god mat och trev-
ligt sällskap. Och jag tror vi alla var 
lika nöjda för trots att vi alla var 
trötta efter en hel dags resande 
spann vi idéer på Rosella på hem-
färden.  

Man blir inspirerad att utveckla 
prentisverksamheten, man kom-
mer på nya metoder som ska tas i 
bruk för att både locka till oss nya 
prentisar, samt olika sätt att öka 
kunskapen om segling och sen är 
det intressant att höra hur andra 
skutor gör och få inspiration däri-
från. Nästa år väntar Riga. Men 
innan dess väntar en ny spännande 
säsong för Albanus! 

 

Sara Öberg 
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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 arrange-
ras kurser och andra aktiviteter. 
 
Vill du veta mera, kontakta: 
Julia Hansson, mobil: 0457 34 28 392, e-post: juliahans-
son_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 
 

Prentisarnas seglingssäsongen 2012 

Seglingarna är till för alla ungdomar som intresserar sig för segling och livet ombord 
och som vill ha en lite annorlunda upplevelse. 

Priset är 12€/dag . 

Totalt planeras 20 seglingsdagar  för prentisarna. 

Maj 

Fredag 11.5 till söndag 13.5. Tanken är att segla över Ålandshav på fredag em för att 
tillbringa helgen med att segla i Roslagens Skärgård tillsammans med Constantia som 
detta är skall vara seglingsklar och ha full båt med ungdomar. 

Juni – Juli 

Denna segling är ännu inte helt fastställd vad gäller rutten men meningen är att den 
skall delas upp i 2 x 1 vecka där man kan delta efter önskemål. Start 28 juni med 1 
veckas segling, rutten betstäms under vintern. 5 juni startar etapp 2 och då blir det 
segling i Ålands skärgård med besök i Lappo där Skötbåtsmuseet fyller 30 år körd 7 
juli, fortsätter vidare mot Degerby och den årliga skutkappseglingen. 

September 

En helgsegling fredag  - söndag. Rutt och datum enligt Prentisarnas önskemål. 
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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 catrin-

palmqvist@gmail.com 

Heidi Uotila, e-post 

heidi.uotila@aland.net 

Eller skeppsföreningen Albanus, 

tfn 17545 

Fast vi lämnat Åland och Sjökvarteret har vi inte lämnat skutvärlden. För tillfället 
pågår ett intensivt arbete med att hjälpa Solnaskutan Constantia  med att skapa en 
lika fin anda som det finns i Albanusföreningen. Även på nationell nivå har vi från 
Albanus ett finger med i spelet, Unga svenska skutseglares organisation (USSO) 
lanserade www.seglaskuta.se för ett tag sen, där är vår förhoppning att det ska bli 
ett forum för skutintresserade i norden.  Vi har också representerat Albanus på US-
SOs årliga konferens, som detta år var på Skeppsholmen här i Stockholm. Det var 
väldigt inspirerande med representanter från olika håll i Sverige, Norge, Danmark, 
Åland och Finland. Vi diskuterade vinterverksamheter, möjligheterna att starta en 
fond för skutseglare, hur vi kan få in Island i seglingsvärlden och mycket mer. Vi har 
även hört från säkra källor att årets Albanusdelegation på STI-konferensen skötte sig 
exemplariskt och vi är mycket stolta. Kort sagt, vi håller a jour och gubbarna i ar-
bete.  

God jul och gott nytt år från Stockholm, 

Önskar Emmy och Ebba 

HEJ ALLA GLADA! 



REPARATIONER OCH UNDERHÅLL PÅ ALBANUS 

som också är ganska klottigt och man 
luktade fårtalj blandat med tjära men 
det är roligt när man ser ett gott re-
sultat. 

Vi tog även hjälp av Pommern söm-
marna i detta arbete där de bla lärde 
Sara att splitsa vajer då hon förnyade 
jagarstaget. 

C-G Sjöberg svarvade nya naglar och 
tillverkade en Closed Ship skylt. Erik 
gjorde reparationer på båda gafflarna, 
om fick nya klampar med ny glidyta , 
gaffelklorna kläddes med läder.  

Kiku Stenbäck jobbade idogt hela 
vintern med det vi brukar kalla nor-
malt vinterunderhåll. Delar av däcket 

Vi har allt mera börja vänja oss med att 
skutan kräver mera i underhåll för vart 
år som går.  

Det blev mycket arbete med stormasten 
som lyfts i land. Det visade sig att mas-
ten måste kortas ca 50mm pga av röta i 
nedre ändan. Av tapphålet i innerkölen 
återstod endast matjord och rötan hade 
spridit sig ganska långt . Som tur är så 
har innerkölen en kraftig stålplåt på var 
sida så vi kunde göra det klassiska med 
att ersätta trä med betong och en ny 
mastfot tillverkades av kraftig metall. 

Madelaine Harms skötte träarbetet och 
tur att vi har Erik Mattsson som även 
kan svetsa. 

Catrin Palmqvist var på snabbvisit hem 
och tillbringade sina dagar på Albanus 
med att lära Kiku, Henrik E och Kris-
tian att klä vajer. Det visade sig att det 
mesta av klädningen på vanter, stag och 
barduner och behövdes förnyas. Natur-
ligtvis tog vi goda råd av Jouni Lahden-
perä som bla hjälpte oss med vajerbens-
lingarna. Det är ett tidsödande jobb 
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drevades, toastolar servades, tankar ren-
gjordes, värme element i förliga toan, 
dragningen av nya rör till värmesyste-
met färdigställdes, underhållmålning i 
salong o kajuta m m. 

Sista helgen i oktober togs Albanus upp 
på Algots varv. Slipbädden och upptag-
ningen gjordes så gott som helt med 
frivilliga krafter. 

Hasse Holmström och Petter Mellberg 
hade som uppdrag att riva så mycket 
bordläggning att vi skulle kunna plocka 
ut återstående ballasten av sten. Vi hade 
sedan tidigare torrsättningar vetat att 
ballasten skapade en miljö som befräm-
jade röta och gjorde att skutbaggarna 
trivdes väl bra.  Då det visade sig att 
rötan angripit spanter mer än befarat 
fick ytterligare bordläggning rivas för att 
kunna reparera spant. Man får nog anse 
dessa reparationer som tillfälliga för på 
sikt måste spanterna bytas ut mao det 
handlar om att förbygga Albanus i bot-
ten. Att byta ut så gott som samtliga 
spanter innebär i stort samma jobb som 
att bygga ett nytt skrov. Under vintern 
k o m m e r  i  f ö r s t a  h a n d  
”Underhållsgruppen” från styrelsen att 

jobba med att ta fram förslag och kost-
nadskalkyler för åtgärder. De alternativ 
man har är en total förbyggnad av un-
dervattensskrovet, byggande av nytt 
skrov eller att polyesterförhyda befint-
ligt.  Att fortsättningsvis fortsätta med 
att lappa spanterna anses inte hållbart 
då man till slut tappar styrkan i skrovet. 
I detta sammanhang är Albanus ovanligt 
då det allmänt sägs att ett undervattens-
skrov håller ut 2 övre delar, här är det 
tvärtemot.  

Rötangreppen är ännu inte så långt 
komna att man skall på något sätt skall 
känna oro för säkerheten och vi som 
avsikt att sätta in åtgärder långt före 
den dagen kommer. 

Lasse Karlsson stod för drevingen och 

fick hjälp av Kiku och när skutan gick i 
vattnet efter 2 veckor kunde man kon-
statera att den är helt tät. 

Frivilliginsatsen var stor och det bok-
fördes över 200 tim frivilligt arbete där 
ungdomarna och Erik stod för medpar-
ten. 

Kristian 
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Sven Donner 

I början på januari nåddes vi av tragiska beskedet av att Sven Donner gått ur tiden 
efter en längre tids sjukdom.  

Sven har varit aktiv sedan Albanus var en hög med virke på stranden och sedan dess 
alltid ställt upp där hjälp behövts om det sen var att sitta i styrelsen, som besätt-
ningsman eller utföra mera krävande underhållsarbete. 

Otaliga gånger har vi kontaktat Sven när vi inte vetat hur saker och ting skall lösas. 
Inte tog det lång stund före han var nere vid Albanus och besiktade problemet, vred 
lite på vegamössan, mumlade ja ja joo ja ja, lyfte på vegan och snurrade lite till och 
sedan fixade han till det på bästa möjliga vis. 

Han tittade ofta in på kontoret för att få en lägesrapport och en kopp kaffe för att 
visa hur mycket han brydde sig om Albanus och verksamheten. 

Många är vi som känner stor saknad av Sven. 

 

Styrelsen, Verksamhetsledare, Besättningar, Prentisar & Medlemmar 



Hälsningar från Styrelsen 

 

 
Styrelsen har i år fortsatt arbeta med olika arbetsgrupper. Gruppen för underhåll 
ombord har nyligen haft ett möte där man på basen av höstens dockning diskuterat 
olika framtidsalternativ för Albanus. Man kommer så småningom att hålla ett in-
formationsmöte och därefter skall vi tillsammans bestämma hur vi väljer att gå vi-
dare. Varvsbesöket gick bra och det har varit roligt och lärorikt att – tillsammans 
med 1124(!) vänner - följa arbetet på Facebook.  Prentisarna planerar ivrigt inför 
nästa års program.  Som Kristian skrev har Albanus för första gången seglat med en 
besättnings om enbart bestod av prentisar, något som vi är mycket stolta över. Ett 
stort kommande projekt som kräver mycket frivilliga resurser är försäljningen på 
sjödagarna i sommar. Intäkterna därifrån utgör i dessa tider en viktig grund för vårt 
ungdomsarbete. 

Ett stort tack till er alla!  

Anna  

p.s  

Vill ni vara med i styrelsen, hör av er till Krille!  

WWW.ALBANUS.AX  

E-POST:  ALBANUS@ALAND.NET  


