
Paketjakten Österstjernan  

seglade i reguljärtrafik åren 1815 – 1848 på rutten  

Lovisa - Stockholm - Lovisa som passagerar- och fraktfartyg.  

Den nya paketjakten, som är byggd enligt sin historiska förebild,  

erbjuder dagens sjöfarare gångna tiders stämning på seglatserna.

M.aux Österstjernan ordnar från sin hemmahamn i Lovisa  

charter- och ungdomsseglatser samt seglatser för allmän- 

heten. Sedan 2007 har över hundra minnesvärda seglatser ordnats.

                                  
            

            
www.osterstjernan.fi
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Österstjernan från LovisaPaketjakten
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21,6 m 6 m

1,9 m 50 t 277 m3

110 kW 16 + 2

Österstjernan

NNär du seglar kan du konkret kasta loss från  

vardagen. Om du vill kan du delta i det praktiska  

seglandet och uppleva hur det var att bo och leva 

på en segelskuta förr i tiden. 

Österstjernan är en snabb seglare som i god vind 

kan komma upp till 10 knop. Vid svaga vindar 

har fartyget en 160 hk dieselmaskin att ta till. 

På en dagsseglats ryms 25 passagerare.  

För längre seglatser finns det ändamålsen-

liga kojplatser för 12 personer. Fartyget har 

ett välförsett pentry och tillräckligt med 

bordsutrymme för måltider. Vid bleke är 

motorn den framåtdrivande kraften.  

Österstjernan har seglat sedan sommaren 

2007 på Finska viken och Östersjön. Hon 

har gjort längre seglatser bl.a. till Åbo och 

Mariehamn.

På charterseglatserna ordnas seglingsprog-

rammet och serveringen enligt önskemål. 

Priserna och programmet för seglatserna  

för allmänheten och ungdomsseglatserna 

finns i broschyren och på adress  

www.osterstjernan.fi.

Sail Training -seglatserna sommaren 2019 

var populära. Sommaren 2020 ordnar vi tre 

Sail Training -seglatser för ungdomar och en 

för vuxna. Deltagarna får öva navigering och 

segling som medlemmar av skutans besättning.



  

    

Seglingsprogram 2020

Beställningsseglatserna och seglatserna för allmänheten ordnas av 
Oy Pro Österstjernan Ab. Ungdomsseglatserna går  
i Ry Österstjernan Rf:s regi. 
Reserveringar och anmälningar per e-post: info@osterstjernan.fi,  
tfn 044 720 3588 eller 0400 120 929.
Information om seglatserna finns också på Österstjernans  
hemsida: www.osterstjernan.fi
På seglatserna följer vi Sjölagens bestämmelser och fartygets  
ISM säkerhetsföreskrifter.

SEGLATSER FÖR ALLMÄNHETEN  
OCH TEMASEGLATSER

Sommaren 2020 ordnas 7 allmänna seglatser och  
en Lady-seglats. 

Längre seglatser och avgångar från 
andra hamnar enl. överenskommelse.

BESTÄLLNINGSSEGLATSER
På beställningsseglatserna står farty-
get med besättning till beställarens 
förfogande för en överenskommen tid. 
Exempel på rutt:

Dagsseglats 4 h

Rutt Lovisa, Skeppsbron 
– Hudöfjärden – 
Svartholms sjöfästning 
– Lovisa, Skeppsbron

Pris 1300 e + moms 10 %
Servering Mot skild ersättning 

UNGDOMSSEGLATSER
Österstjernan ordnar sommaren 2020 
tre ungdomsseglatser. Seglatserna sker  
i år på Östra och Västra Finska viken.

Ungdomsseglatser 1, 2 och 3 

NP1 Sail Training -  
Östra Finska viken 8 – 10.6  
Start kl. 9. Pris 150  e / person

NP2 Sail Training -  
Östra Finska viken 20 – 22.7  
Start kl. 9. Pris 150  e / person

NP3 Sail Training -  
Västra Finska viken 3 – 5.8  
Start kl. 9. Pris 150  e / person

Anmälan per e-post:  
info@osterstjernan.fi
Förfrågningar tfn 044 720 3588  
eller 0400 120 929.
Rätt till ruttändringar förbehålls.

Seglatser för allmänheten 

YP1 Fågelutfärd Lovisa – Orrengrundsfjärden  
– Lovisa 16.5 kl. 8.30 – 18.  Pris 65  e / pers. 
I priset ingår en måltid och kaffe.

YP2 Seglats för allmänheten Lovisa – Fagerö i Pyttis 
– Lovisa  4.7 kl. 8.30 – 18. Pris 65  e / person.  
I priset ingår en måltid och kaffe.

YP3  Familjeseglats Lovisa – Svartholms sjöfästning 
– Lovisa  11.7 kl. 11 – 15. Pris 45 e / pers.  
Barn under 15 år gratis. I priset ingår saft- och  
kaffeservering. 

YP4  Familjeseglats Lovisa – Svartholms sjöfästning 
– Lovisa 18.7 kl. 11 – 15. Pris 45 e / pers.  
Barn under 15 år gratis. I priset ingår saft- och  
kaffeservering.

YP5 Seglats för allmänheten till Orrengrund 25.7  
kl. 9 – 16. Pris 55  e / pers. I priset ingår en måltid 
och kaffe.

YP6 Seglats för allmänheten Lovisa – Pyttis Fagerö  
– Lovisa  1.8 kl. 8.30 – 18. Pris 65  e / pers.  
I priset ingår en måltid och kaffe.

YP7 Sail Training för vuxna - Östra Finska viken 
21 – 23.8 Start kl. 9. Pris 295  e / pers.  
I priset ingår seglingsskolning, inkvartering och 
måltider. 

 Förhandsanmälning till alla seglatser! 
 Anmälan per e-post till: info@osterstjernan.fi. 

Tilläggsinformation: 044 720 3588 eller  
0400 120 929.

 Öppen Skuta 29 – 30.8.2020  kl. 10 – 17.  
Välkommen och bekanta er med paketjakten 
Österstjernan under Lovisa Historiska Hus  
-evenemanget i fartygets hemmahamn  
Skeppsbron i Lovisa.

Lady-seglats 

LP Lady-seglats Lovisa – Hudöfjärden – Svartholms 
sjöfästning – Lovisa 27.6. kl. 11 – 15.   
En sommelier, som jobbat på passagerarfartyg, 
berättar om champagne och skumviner samt ger 
serveringsförslag. Pris 50  e / pers. 
I priset ingår program, en lätt måltid och kaffe.





  



                                  
            

            
www.osterstjernan.fi

Oy Pro Österstjernan Ab     Ry Österstjernan Rf
Skeppsbron, PB 63, 07901 LOVISA
Tfn 0400  120 929 eller 044 720 3588
E-post info@osterstjernan.fi
Internet www.osterstjernan.fi
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Österstjernans historia
Den ursprungliga Österstjernan byggdes i Jakobstad 1814 och började seglatserna på 
rutten Lovisa – Stockholm 1815. I hela 34 år seglade fartyget på denna rutt med pas-
sagerare och frakt. Från seglatserna finns bevarade frakt- och passagerarförteckningar 
samt mätebrev utfärdade av sjöfartsmyndigheterna.  

Byggande av nya Österstjer-
nan började år 2002. Talko-
folk från Österstjernan rf och 
eleverna på Kuggomskolans 
skeppsbyggnadskurs bygg-
de segelskutan skrovfärdig 
inom tre år. I augusti 2005 
hölls en festlig sjösättning  
i Valkom hamn.

År 2014 var det 200 år sedan 
den första Österstjernan blev 
färdig. Jubileumsåret till ära 
utgav Österstjernan rf i maj 
2014 boken ”Österstjernan 
då och nu”, som berättar om det ursprungliga fartyget samt om byggandet och seg-
latserna av den nya Österstjernan.  
Österstjernan boken kan beställas från: info@osterstjernan.fi.

Österstjernanhallen
För rederiets behov har en hall 
byggts vid Skeppsbron i Lovisa.  
I hallen kan arrangeras markna-
der, möten och skolningstillfällen. 
Hallen hyrs också ut åt företag och 
privatpersoner. Den stora salen är 
en ypperlig plats för stämnings-
fulla fester och allmänna tillställ-
ningar. 

Förfrågningar tfn 0400 120 929.

Österstjernan från LovisaPaketjakten


