VERKSAMHETSBERÄTTELSE för BLANKA SKEPPSLAG verksamhetsåret 2018
Föreningens ändamål är att förvalta, bruka och levandegöra användningen av den historiska båten
Blanka, replik av en medeltida bondeseglare.

STYRELSE har under året varit
Theo Fick
ordförande
Gustav Frost
sekreterare
Therese Mauritz Amnehagen kassör
Erik Fischer
skeppsansvarig

Uno Ljungdahl ledamot
Eiler Danielsson ledamot
Sten E. Karlsson ledamot

Adjungerad representant för Medeltidsmuseet har 1/1 – 1/7 varit Marit Holgersson
Revisor har varit Alf Justrell
Styrelsemöten har hållits 8 januari, 17 februari, 18 maj och 17 november. Därutöver har beslut
fattats vid arbetsmöten samt via mail och telefon.
Medlemmar: Föreningen har under året haft 22 betalande medlemmar, varav 2 stödmedlemmar
Årsmöte hölls 17 februari på Medeltidsmuseet
Medlemsmöten har hållits
18 juni i Stockholm om Medeltidsmuseets önskan att överlåta ägandet av Blanka till Skeppslaget.
Mötets 11 deltagare och de 4, som anmält förhinder men svarat via telefon/mail, menade att
föreningen, som redan i 12 år huvudsakligen med egna medel förvaltat, underhållit och seglat Blanka,
skulle tacka ja. De tillkommande kostnaderna för försäkring och kajplats sommartid borde föreningen
tills vidare klara. Föreningen måste fortsatt arbeta för att bli fler och söka nya målgrupper. Stadgar
och folder måste arbetas om och hemsidan justeras. Mötet beslöt att föreningen skulle acceptera
erbjudandet.
17 november i Täby om konsekvenserna, ekonomiska, praktiska och marknadsföringsmässiga, av att
föreningen nu, sedan 1 juli 2018, äger båten. En rad förslag vädrades (se Verksamhetsplan 2019) och
vi beslöt följa dess riktlinjer. Förslag till nya stadgar, framtaget av Bengt, lades fram, liksom vårt nya
försäkringsbrev hos det åländska Alandia, ombesörjt av Sten. Mötet beslöt också att vi fortsatt skall
stå för tre hantverksdagar januari-mars på museet, enligt museets önskan.
Samrådsmöten med Medeltidsmuseet har hållits 10 jan, 19 april och 7 juni. För Blanka har deltagit
Theo, Erik, Gustav; 19 april också Sten. Gåvobrevet, översänt i slutet av juni, avslutas med att museet
även i fortsättningen ”gärna ser ett samarbete med skeppslaget i olika programpunkter.” Man
fortsätter också att länka till vår hemsida som är den enda plats där Blankas historik är lättillgängligt
samlad.
Arbets/hantverksmöten på museet
Tredje lördagen i januari, februari, mars kl 12 - 16 har olika delar av skeppslaget visat och låtit
besökarna, varav många barn, delta i segelsömnad, repslageri och knopskola, berättat om Blanka och
hur hon seglas. Intresset har varit stort, bra kontakter har knutits och ett stort antal av våra foldrar
har gått åt.
Repslageriet var i full gång med Erik och Uno vid Kristinehovs malmgård på Söder.Särskilt populärt
var besökande barns egen tillverkning av hopprep, som fick behållas mot materielkostnad.

Underhåll och utveckling av Blanka
Under vinterhalvåret har Erik ute på Färingsö ersatt den murkna sargen och delar av durken (mycket
jobb), tillverkat ny råsax till aktern och nya landgångsbrädor. Inne på museet har vi förbättrat reven
på det nya seglet så det ska gå lättare att reva på ett snyggt sätt.
Vårrustningen gjordes 13-15 april på Färingsö av Erik, Uno, Theo, Sten, Mattias och Monica. Den
fortsattes av Erik och avslutades 21 april av Erik och Uno.
Seglatser
5-6 maj sjösättning, förtöjning t v vid Stenhamra
10 maj insegling till Reimersholme, därefter till Birka med Sten
2 – 9 juli Sommarens långsegling gick via Napoleonviken, Stora Bylta, Hundskär, Ö Runmaren, Dalarö,
Ornö, N Biskopsö, Ängö. Med ombord var Sten, Uno, Therese och Erik. Varmt, tidvis god vind, tidvis
behov av motor, god stämning – en god seglats!
25 augusti Mycket uppskattad dagstur på en soldränkt Riddarholmsfjärd med 7 gäster ombord från
Reimers båtklubb. Skeppare Sten och Erik.
28 augusti gjorde Erik och Sten en dagstur
28 september hemsegling till Stenhamra, Sten och Uno
Upptagning och höstöversyn
29 september avlastning gjordes av Uno, Sten, Theo och Erik.
30 september upptagning med hjälp av Alf, Uno, Sten, Theo, Erik. Håkan Wiggeby körde hem all last
3 oktober dammsugning, täckning med kapellskyddet
Kajplats för sommarhalvåret söker vi ännu. Även den gångna sommaren har Blanka legat ömsom vid
Reimers båtklubb som vänligen upplåtit en plats, ömsom vid Birka med Sten som då även har gjort en
del arbetsinsatser för Birka.
Hemsida och marknadsföring
I vår hemsida har Gustav under året dels scannat in hela Acke Lindbergs dokumentation av Blankabyggandet, dels överallt fört in de ändringar som behövs efter ägarskiftet. De har också förts in i
foldern.
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