
 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för 

Föreningen Albatrossmuseet i Östergarn 2020. 

Styrelsen har under 2020 bestått av Erik Hoffstedt, ordförande, museiföreståndare och 

kassör, Sven Norberg vice ordförande och ansvarig för medlemsregistret, Lars Danielson, 

Johanna Hallbom och Kaidi Flemström. Ersättare var Tim Ahlström och Helen Nordin. Valda 

revisorer är Catarina Bylund och Stig Hellgren. Styrelsen har haft sex protokollförda 

sammanträden, varav tre digitala. Talrika underhandskontakter har ägt rum mellan 

styrelsemedlemmar, särskilt i byggnadsfrågor. Arbetsinsatserna kring nya huset i Herrvik har 

fortsatt varit stora. Föreningen har omkring 130 medlemmar. 

Visningar och aktiviteter. 

Den rådande coronapandemin kom att regissera föreningens verksamhet under 2020. 

Vårens och höstens traditionella medlemsmöten ställdes in. Årsstämma kunde hållas först i 

samband med Albatrossdagen, den andra juli. Detta evenemang, som på sedvanligt sätt äger 

rum utomhus, samlade omkring 40 deltagare, allt i närvaro av Tysklands försvarsattaché 

Markus Brueggemeier och hans hustru Manuela. Årets anförande hölls av Lars Danielson. 

Trumpetmusik framfördes av Rikard Flemström. Det senarelagda årsmötet hindrade 

föreningens senaste (november 2019) hedersledamot Gunnar Vends från att motta diplom 

och hedersbetygelser. Museet var öppet vid 15 tillfällen under sommaren med 180 

besökare, en god siffra med tanke på omständigheterna. 

Flera arbetsdagar har hållits. Väggar på övervåningen målades, betonggolvet är rengjort och 

oljat och en del snickerier gjorda. Tre trasiga glasrutor mot havet är utbytta. 

Årets stora händelse var att byggnadsnämnden lämnade slutbesked den 17 april. Med andra 

ord var förvandlingen från ett halvfärdigt skjul till museum godkänd. Föreningen kunde nu ta 

huset i bruk. Första sammankomsten blev årsstämman den andra juli. Helen Nordin 

berättade vid ett medlemsmöte i Herrvikshuset den 18:e augusti om sina erfarenheter från 

Kina och byggandet av två nya gotlandsfärjor. Byggnadsmässigt återstår nu att ansluta 

fastigheten till VA-systemet och inreda toaletten, den viktigaste delen på alla museer. 



Till huset i Herrvik har inköpts 25 stapelbara stolar på vagn, en dammsugare modell större 

samt en stor väggbonad utförd av Åsa Gordh. Avtal slöts med Gotlands Museum om hjälp 

och stöd att bygga en ny utställning kring Albatrosshändelsen i föreningens byggnad i herrvik 

Enskilda bidrag och visningsavgifter har influtit i museets sparbössa. Ekonomiskt stöd har 

erhållits från Region Gotland, Studieförbundet Vuxenskolan, Ragnar och Lydia Nilssons 

stiftelse och Sällskapet DBW. Bidrag har utan framgång sökts från Riksantikvarieämbetet och 

Gotlandsfonden. 

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

Föreningen är medlem i Arbetsam, arbetslivsmuseernas samarbetsråd, och annonserade i 

Museikatalogen 2020. Samverkan i GMM (Gotlands militärhistoriska Museer) har under året 

legat på sparlåga. Föreningen samarbetar med Vuxenskolan och annonserade i denna 

organisations museiförteckning. Informella kontakter har upprätthållits med Sjöhistoriska 

Museet i Stockholm, Gotlands Museum samt Tysklands ambassad i Stockholm. En av 

föreningen albatrossmodeller var under året enligt avtal, deponerad i Flottans Mäns lokaler i 

Visby. 

Föreningen har besvarat enkäter från Riksantikvarieämbetet och Myndigheten för 

Kulturanalys. 

Övrigt. 

Föreningen är skuldfri. Behållningen vid årsskiftet bedöms stor nog att genomföra 

uppbyggnaden av en ny utställning i Herrvik, ett projekt som skall drivas i samarbete med 

Gotlands Museum. Samlingar och byggnad är försäkrade i Länsförsäkringar. Föreningens 

kassa förvaltas av Handelsbanken i Slite. Information om föreningen inflyter av och till i 

lokalpressen.  Medlemsbrev, via e-post, sändes vid flera tillfällen. 

Styrelsen tackar givare, våra donatorer liksom alla andra som stöttat verksamheten. 

 

Östergarn den 15 februari 2021 


