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På Pellas skeppargård
hänger ett stort hand-
broderat konstverk
föreställande hela
Ålands sjöfartshisto-
ria.

Det är sommarålän-
ningen Anna Segel-
man som under ett års
tid forskat i åländsk
sjöfart och broderat in
båtarna i konstverket.

KONST Anna Segelmans konst-
verk tar upp en stor del av väg-
gen på Pellasgårdens övre vå-
ning. 

Verket föreställer ett stort
skepp uppbyggt av mindre ty-
grutor. På de mindre tygbitarna
är små båtar inbroderade. Allt
som allt är 81 åländska båtar av-
bildade på konstverket.

– Den stora båten är den vack-
ra Herzegoin Cecilie, vars kapten
Sven Eriksson, bodde på just
denna gård. Hans dotter Freja
Darby driver nu Pellas och jag
känner Freja, så därför föll valet
på just den båten, berättar Anna
Segelman.

Petigt arbete

Det har tagit ett år för henne att
brodera och trycka konstverket
som nu ställs ut på den gamla
skeppargården. Hon är textillära-
re och har varit textilkonstnär i
flera år, så det petiga arbetet var
inget nytt för henne.

– Jag har hållit på med textilier
ända sedan jag var liten och jag
tycker det är roligt att få skapa
med tyg. Det är mitt uttrycks-
sätt, säger hon med ett stort le-
ende. När jag var i tonåren syd-
de jag i stort sett alla mina klä-
der själv.

Och visst syns det att det är en
kunnig person som knåpat ihop
det maritima konstverket. Det
stora skeppet är gjort av silkesor-
ganza som bränts med lödkolv
istället för att ha klippts ut och de

små båtarna är broderade eller
tryckta. 

Alla små tygrutor går ihop i en
häpnande elegant helhet.

Tomma rutor

Men inte alla tygrutor är fyllda
med små båtar.

– Jag har lämnat några rutor
tomma för att åskådliggöra också
tragedin bakom det åländska
sjöfartslivet. Män miste liv ute till
havs och fruarna lämnades en-
samma på gårdarna för att för-
sörja familjen.

Intresserad av åländsk sjöfart

Under arbetet har hon låtit sig
inspireras av boken ”Den
åländska segelsjöfartens histo-
ria”, skriven av Georg Kåhre.

– Samtliga skepp finns i boken
faktiskt.

Idén till projektet kom från
vännen Freja Darby som ville ha
ett skeppsorienterat konstverk
att ställa ut och också det faktum
att Anna själv fascineras av den
åländska sjöfarten.

– De åländska skeppen har bi-
dragit till att bygga upp den
åländska särställningen både
vad gäller ekonomi och ålännin-
gens självbild och självkänsla.
Det var intressant att göra det
här konstverket.
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81 skepp har lagt till vid Pellas skep

Anna Segelman har inspirerats av den åländska sjöfarten när hon pysslat ihop konstverket.Sammanlagt 81 åländska skepp är avbildade på de olika tygbitarna.

Jag har hållit på
med textilier än-
da sedan jag var

liten och jag tycker det är
roligt att få skapa med tyg.

Anna Segelman
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Välkomna till Norrfinströmsgården i Tjudö

lördag 11 juli kl. 19
Grillad gris & potatissallad

Fotoutställning “Norrfinströmare”
av Harald Löfman

Ta en svängom till
orkestern ROLLES

Loppis

Grisfest!

Dans

Plocka in dina “överlopps” prylar
i bilen och sälj dem på

baklucke-loppis kl. 12–16
Deltagaravgift 5,-

Kaffeservering och varm korv.

ARR. FÖRENINGEN FÖR NORRFINSTRÖM R.F
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Jurmo Sjöbodsmuseum
har fått extra utställ-
ningsobjekt i form av
samtliga Jurmogårdars
bomärken.

UTSTÄLLNING Ovanför en-
trén till Jurmo Sjöbodsmu-
seum är plankor upphäng-
da med konstiga inrist-
ningar. Dessa inristningar
utgör en stor del av Jurmos
historia, plankornas kru-
melurer är nämligen Jur-
mogårdarnas bomärken.

Bomärken användes förr
i tiden som en sorts namn-
teckning, då man inte kun-
de skriva. Bomärken stod
för gården och därigenom
ägaren.

– Vi har lyckats samman-
ställa alla Jurmogårdars
bomärken genom att gå
igenom gamla saker på

gårdarna. Förr märkte man
saker med bomärket så
man skulle veta vem de
tillhörde, säger Lasse En-
blom som gjort de flesta
bomärkena som kan ses på
museet. Han tillhör även
den frivilliga föreningen
som sköter museet för Jur-
mo bys räkning.

– Jag är intresserad av
gamla saker och jag tycker
det är viktigt att bevara
gamla traditioner och se-
der.

Han har tillsammans
med Ulla-Kristiina Haar-
ma karvat in bomärkena i
plankor som sedan hängts
upp på väggen.

– Vi fick hjälp av Göran
Dahl med schablonerna,
han har ett bomärksmu-
seum i Finström. I utbyte
gav vi honom alla Jurmo-

gårdars bomärken för ut-
ställning.

Hjälpsamma bybor

Sammanlagt 18 gårdars
bomärken finns upphäng-
da på museets väggar. By-
borna har varit hjälpsam-
ma i Lasses jakt på bomär-
ken.

– Vi har fått mycket hjälp
med att hitta bomärken
och de flesta tycker det är
en bra sak att dokumente-
ra märkena på ett och
samma ställe.

Museet öppnade på
torsdagen och ännu har
inte så många hunnit kom-
ma och ta sig en titt på bo-
märkena.

– De flesta Jurmobor har
dock redan kommit och
tittat på sina märken. Vi
hoppas att så många som

möjligt ska hitta hit och
bekanta sig med bomär-
ken och det övriga som
finns i Sjöbodsmuseet.

HEIDI HENDERSSON
heidi.hendersson@alandstidningen.ax

tel: 26624

Annorlunda underskrifter på Jurmo

Jurmobon Lasse Enblom har lagt mycket tid på att laga bomärkena som nu hänger ovanför entrén. PRIVAT FOTO

Så här ser bomärksinristning-
arna ut som visas upp på Jur-
mo Sjöbodsmuseum. Dessa
bomärken är från höger går-
darna Påvals Söderstu, Pellas
Nystu, Pellas Söderstu och
Pellas Norrstu.

notisnytt
Johanna
Grüssner i SVT

KULTUR I dag tisdag klockan
19.15 sänds programmet
”Allt Ljus på Johanna
Grüssner” i SVT1.

Programmet är en in-
köpt FST-produktion med
reportern Thomas Lundin
där han intervjuar Johanna
Grüssner som även upp-
träder med ett antal sång-
er.

Två veckor senare, tisda-
gen den 21 juli klockan 11
är Grüssner sommarprata-
re i finlandssvenska Radio
Vega. (RV)

Rekordpublik 
på Ruisrock
MUSIK Rockfestivalen Ruis-
rock lockade över 92.000
besökare till Åbo i helgen,
rapporterar hbl.fi. Det är
22.000 fler än i fjol. 

Besökarna fördelade sig
jämnt över festivalens tre
dagar. 

Trots rekordantalet be-
sökare förlöpte festivalen
lugnare än vanligt, enligt
polisen och ordningsvak-
terna.

Sju personer blev fast för
drogmissbruk och två fall

av misshandel rapportera-
des. (HH)

Lasse Strömstedt
har dött
KULTUR Den kände svenske
författaren, debattören
och skådespelaren Lasse
Strömstedt dog i sitt hem
utanför Gränna i lördags,
skriver dn.se. 

Lasse Strömstedt skrev
flera böcker, gjorde film-
roller och en efterfrågad
föreläsare. Han deltog fli-
tigt i samhällsdebatten. 

Han blev 74 år gammal.
(HH)

Managern bakom
Beatles död
MUSIK Affärshajen och mu-
sikmanagern Allen Klein är
död.

Han arbetade för bland
annat Beatles, Rolling Sto-
nes och The Animals. 

Han blev känd under sin
drygt 50-åriga karriär som
en nästan gangsterliknan-
de affärshaj med hänsyns-
lösa affärsmetoder. 

Han dog 77 år gammal
efter att ha drabbats av
Alzheimers sjukdom. 

Detta rapporterar dn.se.
(HH)


