
 

 

Verksamhetsberättelse för Föreningen Albatrossmuseet i Östergarn 2017. 

Styrelsen har under 2017 bestått av Erik Hoffstedt, ordförande, museiföreståndare och 

kassör, Sven Norberg vice ordförande, Jan Åberg sekreterare, Lars Danielsson och Ursula 

Östman. Suppleanter var Kaidi Flemström och Annelie Adolfsson. Styrelsen har haft sex 

protokollförda sammanträden. Styrelsen har arbetat med att värva nya medlemmar och 

sprida kunskap om föreningen. Mycket arbete praktiskt och planeringsmässigt har nedlagts 

kring den nya museibyggnaden. Vid senaste årsskiftet hade föreningen omkring 120 

medlemmar. 

Visningar och aktiviteter  

Förutom årsstämman den 28 mars med åtföljande föredrag av Lennart Kinnander, ordnades 

medlemsmöten den 2 augusti med Lennart Wahlman som gäst samt den 14 november då 

Lennart Olofsson berättade. Samtliga arrangemang var välbesökta. 

Föreningen hyr som tidigare två rum i övervåningen i Östergarns Bygdegård för samlingarna. 

Sammanlagt 49 olika aktiviteter ordnades 2017 med albatrossföreningen som ansvarig eller 

delansvarig. Museet visades med guidning vid 34 tillfällen, en ökning sedan 2016. Antalet 

besökare vid dessa och andra aktiviteter uppskattas till omkring 700 personer. 

Visningsavgifter och bidrag har influtit i ”sparbössan”. Föreningen rapporterar museets 

verksamhet till Kulturanalys för nationell sammanställning av arbetslivsmuseernas arbete. 

Tillsammans med Motormuseet, Hembygdsföreningen och Sysne Fiskemuseum ordnades en 

”Kulturrunda” på Östergarnslandet den 4 november.  

Föreningen är medlem i Arbetslivsmuseernas samarbetsråd. Ordföranden deltog vid rådets 

årsmöte i Falun 21-22 april. Föreningen annonserade i samarbetsrådets museikatalog 2017. 

Samverkan i GMM (Gotlands Militärhistoriska Muser) fortsatte. Vi samarbetar med 

Vuxenskolan. 

Vår ”reklammodell” av Albatross har under året varit deponerad på Hamnkrogen i Herrvik. 

Avtal finns med krögarna. 

Det nya museet 

Bidrag till nya museet söktes hos Riksantikvarieämbetet (80 000 kr), Föreningen 

Sjömanshem i utländska hamnar (50 000 kr), Wilhelmina von Hallwylls Gotlandsfond   



(50 000), Sällskapet DBW (50 000 kr) samt Ragnar och Lydia Nilssons stiftelse (5 000 kr) 

Beviljade belopp inom parantes. Bidragen möjliggjorde fortsatt förvandlingen av 

strandboden till museum. Från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur erhölls 20 000 

kronor för att påbörja katalogisering av samlingarna. 

Byggnadsarbetena fortsatte. Visbygymnasiets elever isolerade och förstärkte östra gaveln 

och inledde samma arbete på den västra sidan. Byggström är indragen och elavtal upprättat 

med GEAB. Gunnar Vends och medarbetare förstärkte och förankrade takstolarna, 

påbörjade isolering av taket, slutförde arbetet med västra gaveln mm. Södertorgs Järn har 

frikostigt bistått med byggnadsmaterial under året.  

Femtiotusen kronor amorterades enligt avtal på huset i Herrvik. Kvarstående skuld är 50 000 

kronor.  Verksamhetsstöd har erhållits från Region Gotland och Vuxenskolan.  

Övrigt 

Försäljning av böcker, vykort och souvenirer har fortsatt och givit ekonomiskt bidrag till 

verksamheten. Föreningens samlingar och byggnad är försäkrade i Länsförsäkringar, Visby. 

Föreningens kassa förvaltas av Handelsbanken i Slite. Ett swish-konto är upprättat. 

Information om föreningen har av och till influtit i lokalpressen. Albatrosshändelsen 

diskuteras i en lång uppsats i Sjöhistoriska Museets årsbok 2016-2017. 

Nya föremål skänks fortfarande till museet. Föreningen tackar dessa givare, våra donatorer 

liksom alla andra som stöttat vår verksamhet. 

Östergarn den 14 februari 2018 
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