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Viking Line blir Platinum partner för fyrmastade barken
Pommern
Den fyrmastade barken Pommern är en mäktig syn där hon
ligger i Mariehamns Västrahamn. I september 2016 stängde
fartyget för en större renovering och ett massivt renoveringsarbete inleddes. Arbete innefattar ett helt nytt däck, en docka
runt fartyget samt helt nya dimensioner av upplevelser ombord
för besökarna. Viking Line har valt att stöda projektet med
150 000 euro, vilket innebär att man blir projektets största
sponsor eller Platinum partner.
-

När man frågar turister vad de vet om Åland, så nämnder de ofta Pommern.
Vi ser restaureringen av fartyget som ett profilprojekt för hela Ålands
turismnäring. Pommerns verksamhet ligger oss nära hjärtat och att hon
dessutom ligger inne i samma hamn som vi trafikerar till ger ytterligare en
positiv dimension. Hon är det första våra resenärer får se av Åland, säger
Jan Hanses, vd för Viking Line.

Pommern öppnar igen för allmänheten 2018.
Fartyget ligger intill Ålands Sjöfartsmuseum som återinvigdes i april 2012 efter att
ha varit stängt för en stor om- och tillbyggnad. I maj 2016 utsågs Ålands
sjöfartsmuseum till Årets Museum i Finland av Finlands Museiförbund.
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För allmänheten öppnar Pommern igen 2018 med konceptet Pommern – 100 dagar
under segel. Utställningen ger liv åt fartyget och lyfter fram besättningens egna
berättelser. Det blir en spännande upplevelse där besökarna får upptäcka och
uppleva Pommerns historier med alla sinnen. Med revolutionerande ljus- och
ljudteknik förstärks Pommerns autenticitet där besökarna kommer närmare
historien än någonsin tidigare. Växlande väderscenarion kan iscensättas med
avancerad teknik, från stiltje till styv bris till full storm. Med det nya konceptet
placerar sig Pommern i framkant bland världens historiska fartyg.
-

Att Viking Line väljer att bli vår Platinum Partner betyder oerhört mycket för
oss. Det gör det möjligt för oss att leva upp till våra högt ställda ambitioner
för den nya besöksupplevelsen på Pommern. Viking Line är en stor aktör
inom både sjöfartsnäringen och turismen. Genom sitt åtagande visar Viking
Line att de tror på oss och vårt projekt. Det ger råg i ryggen i det fortsatta
arbetet, säger Hanna Hagmark-Cooper, museichef

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum ansvar för hela skötseln av Pommern.
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