
Storen beslås, storröjeln ska strax avbeslås. Östersjön, mellan 
Bornholm och Gdynia den 13 augusti 2014, Klockan är 04:47:42. 
Foto: Per Björkdahl
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Somriga 
seglarhälsningar!
Efter en ovanligt kall och blöt vår ser det äntligen ut att bli sommar! Och för briggen Tre Kronor av Stockholm ser det 
bättre ut än på mycket länge. Många år av strävsamt slit, av såväl ideella som professionella krafter, verkar nu ge 
resultat. Allt fler aktörer omkring oss har insett värdet av vårt fantastiska, unika fartyg och det ökande förtroendet 

för Initiativet Hållbara Hav. 

***
Säsongen är redan i full gång, och fartyget är i kanonfint 
skick, med nymålad brädgång och akterspegel. Filip och 
Jens från den fasta besättningen har ägnat två vårmåna-
der åt att tillsammans med rigg- och underhållsgruppen 
rusta fartyget för sommarens seglingar. Till och med 
namnbrädan har tagits bort och fått en uppsnyggning.

***
En annan glad nyhet är att Stockholms Grosshandlar-
societet donerade en sexsiffrig summa pengar som räckte 
till en ny klyvare samt till reparation av en del andra segel 
som blivit illa åtgångna.

***
Den 12 juni seglar briggen mot Helsingfors för vidare 
färd till S:t Petersburg, där hon i år för 6:e gången är 
huvudnumret i en gigantisk festival. Tre Kronor är det 

skepp med röda segel som enligt en rysk folksaga ska föra ”prinsen” på floden Neva fram till den lilla ”prinsessan” 
som ska räddas från ett oblitt öde...

***
Från Rysslands Vita nätter stävar briggen sedan direkt mot heta dagar på Gotland – i Almedalen. Med miljöutställ-
ningar, seminarier och föreläsningar, kortseglingar och representation ombord.

***
Efter Almedalen mönstrar ungdomarna på. Som tidigare år kommer ett antal unga från Marina läroverket till oss 
som besättningselever, och i år även ungdomar från region Gotland. Under hösten kommer elever från S:t Botvids 
gymnasium att segla med oss.

***
I år är det 20 år sedan föreningen bildades och 10 år sedan fartyget sjösattes. Ett märkesår som detta måste förstås firas. 
Planering pågår, men inget är slutgiltigt bestämt ännu. Håll utkik på www.briggentrekronor.se! I nästa nummer 
hoppas vi kunna berätta mera. 

***
Till sist: Har du inte seglat med briggen Tre Kronor ännu?
Gör det i sommar!  Läs mer på sidan 9. Lätt att boka på vår nya internetbokning!
I år kommer hon förbi Skåne - så då kan jag och barnbarnen få vara med och brassa röjel och bram och kanske kvajla 
upp lite tåg igen..!

Rolf Wigström, Ordförande, Föreningen Briggen Tre Kronor

Briggenbladet ges ut av Föreningen Briggen Tre Kronor  
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En ny upplevelse för ett antal 
ungdomar i sommar.
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En av årets första seglingar gick till 
Valdemarsvik, en kommun med 
drygt 7 000 innevånare, vackert 
belägen längst in i Valdemarsviken. 

Trots sitt namn är Valdemarsviken en äkta 
fjord, med en grund mynning och en dju-
pare del längre in. Det är faktiskt den enda 
svenska fjorden i Östersjön. 

Unikt miljöprojekt
Valdemarsvik är en plats som vi sett fram 
emot att besöka. Här låg, i nästan ett sekel, 
ett av nordens största garverier, Lundbergs 
läder. I garvningsprocessen användes stora 
mängder krom vilket fick rinna orenat ut i 
Valdemarsviken. Kromet ansamlades i botten-
sedimentet där det sedan har fortsatt att 
läcka ut i Östersjön. Detta har inneburit att 
Valdemarsviken fram till idag varit den största 
enskilda källan för kromläckage till Östersjön. 

Sedan 2012 har man, i samarbete med 
Naturvårdsverket, genomfört ett av Sveriges 
största miljöprojekt och muddrat bort 500 
ton krom och stora mängder kvicksilver från 
vikens botten. Nu är arbetena i stort sett av-
slutade och under de närmaste åren kommer 
man att utvärdera resultaten. 

Många positiva effekter
Projektet var inte helt självklart när det pre-
senterades första gången. Det fanns kritiska 

Valdemarsvik
– ett gott föredöme

röster i början men idag är 
de flesta ense om att sane-
ringen haft flera positiva 
effekter för Valdemarsvik. 
Tack vare saneringen har 
man fått möjlighet att 
genomföra en rad förbätt-
ringar av hamnen och pro-
filen som en turistort som 
tar sitt miljöansvar har 
också stärkts. Det är ock-
så slående hur miljömed-
vetenheten hos invånarna 
i Valdemarsvik ökat och 
man kan inte ta miste på den stolthet som 
många valdemarsviksbor visar över insat-
sen. Efter saneringen av viken har man nu 
även tagit sig an det gamla bruksområdet i 
Gusum, något som vi hoppas få möjlighet 
att återkomma till.

Ett föredöme
I vårt arbete inom Initiativet Hållbara Hav 
informerar vi om Östersjöns problem och 
vad som måste göras. En minst lika viktig 
del är dock att också visa vad som faktiskt 
görs, och här är Valdemarsvik ett mycket bra 
exempel på en kommun som tar sitt miljö-
ansvar.

Uppskattat besök
Vårt besök i Valdemarsvik fick stor upp-
märksamhet. Kommunen ordnade ett re-

jält mottagande med en utställning om sa-
neringen och tal av kommunalrådet Helen 
Johansson Kokkonen och förra miljöminis-
tern Lena Ek. 

Själva hade vi med oss miljöutställningen 
”Etta med kök” som vi visade för allmänhe-
ten och med specialvisning för elever från 
högstadiet. Tre uppskattade seglingar hann 
vi också med, varav den sista var en lunch-
kryssning till Fyrudden.

Hela arrangemanget genomfördes i sam-
arbete mellan Hållbara Hav, Valdemarsviks 
kommun, Valdemarsviks Sparbank och 
Gryts Skärvårdsförening och vi ser fram 
emot att återvända till Valdemarsvik i fram-
tiden. 

/Text: Sture Hagund
Foto: Göran Trysberg

P.S. Ja, Skärvårdsförening är korrekt stavning D.S.

Besöket i Valdemarsvik fick stor uppmärksamhet.
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 Inte bara detaljer utan även större delar 
och funktioner. Egentligen var frågan: 
Vilken historisk prägel skulle fartyget 

ha? Färgsättningen till exempel, det fanns 
ett förslag på ganska modern färgsättning. 
Men det rörde även delar av inredningen, 
och var skulle vi till exempel placera nöd-
elverket? Alla system som elsystemet, ven-
tilationen, maskininstallationen. Hur skul-
le riggen utformas? Skulle vi ha rår som 
var tidstypiska eller låta oss inspireras av 
Gladans rår med både fyrkantiga och ått-
kantiga sektioner?

 På tidiga ritningar var vantskruvar inri-
tade, men varför? Var det motiverat? Skulle 
vi inte undersöka om regelverket godkände 
gammaldags jungfrur med taljerep? Något 
som tillsammans med det övriga fina hant-
verket på alla riggarbeten skulle komma att 
sätta en mycket stark prägel på fartyget. Men 
för att få använda taljerep var vi tvungna att 
göra dragprov för att visa på hållfastheten. 

Ornament och tidskrävande moment
Hur mycket ornamenteringar skulle vi ha? 
Andra briggar från denna tid hade en väldig 
massa sniderier, inte bara runt namnskyl-
tarna, medan Gladan var helt ren från ut-
smyckning. Vi hittade detaljer på foton från 
Gladan där man såg den karakteristiska pro-
filen på waterborden och överliggarens insi-
da med trefingerlisten, detta ville vi få med. 
Men det var tidskrävande moment.

Waterborden fräste vi ut genom att köra en 
cirkelsåg på tvären! Relingöverliggaren fräste 
vi ut med en upp-och-nedvänd bordsfräs som 
vi drog längs överliggaren. Men ungefär här 
slutar likheterna med Gladan, inte ens linje-
ritningen på skrovet är samma. Vårt fartyg 
har mer språng, däckskurva, och har inte alls 
lika fyrkantig och lådformad akter. Därför 
ska vi nog inte prata så mycket om Gladan. 
Huvudmåtten kommer därifrån, visst – men 
Tre Kronor af Stockholm är ett annat fartyg.

Studieresor och många detaljer
Vi åkte på studieresor och tittade bland an-
nat på Sigyn i Åbo och Jarramas liggandes 
vid Karlskrona marinmuseum. Vi tittade på 
detaljer på Skansen och Hallwylska palatset, 

omsorgsfullt renoverade villor och så vidare. 
Sakta men säkert började vi enas om vilka 
detaljer och färger vi ville få med. Ett tydligt 
exempel är att vi fick med ramen på insidan 
av brädgången, en detalj vi hittade på Sigyn. 

Det tillför inget hållfasthetsmässigt 
till fartget, utan är endast en utsmyck-
ning, som gör att det ser mycket genom-
arbetat ut. Titta nästa gång ni kommer 
ombord mellan brädgångsstöttorna, att 
det ser ut som en gammal spegelpanel. 
Men omsorgen kring detaljerna lönar 
sig. Många besökare slås av hantver-
kets detaljrikedom, i många fall därför 
att de är insatta och kunniga. Ett till-
fälle minns jag särskilt väl, när jag låg 
och skruvade på en pump under dur-
ken i korridoren, under ett Öppet skepp 
i Visby, och en kvinna blir stående och 
tittar på fockmasten och dess yta som 
reflekterar ljuset och hon utbrister: ”Oj, så 
fint att ni inte slipat ytan utan avslutat med 
handhyvel innan ni målat masten!”

Otaliga diskussioner och funderingar
Det är så glädjande att så många som kom-
mer ombord ser och uppskattar hantverket, 
kvaliteten och omsorgen. Otaliga är våra 
diskussioner och funderingar kring olika 
utformning och tekniska lösningar. Ibland 
får jag frågan varför vi gjort på det ena eller 
andra sättet. Bra fråga, tänker jag och bör-
jar nysta upp en lång kedja av olika beslut 
och tankebanor ur minnet. Ett exempel 
är att går en kabelstege under soffan i 
salongen, ett av få förvaringsutrymmen 
som på det sättet är kraftigt reducerat! Ja 
var ska man lägga elsystemet när vi inte 
ville lägga det längst ner under durkarna, 
eftersom elen inte får slås ut om man nå-
gon gång skulle få in mycket vatten pga 
läckage, och inte uppe under däck eftersom 
ett läckage i däck gärna sipprar in i någon 
kopplingsdosa. Då återstod längs ryggstödet 
på soffan, men då kom den precis innanför 
vattenlinjen, väldigt nära röstjärnsbultarna. 
Vad är problemet med det, kan man undra? 
Jo, vid eventuellt blixtnedslag är risken att 
det blir en urladdning längs plåten i vatten-
linjen, vilket kan slå ut elsystemet. Så därför 

Korhan Koman berättar om en byggtid fylld av ställningstaganden 

Vilken historisk prägel 
skulle fartyget ha?
När jag började på Stockholms-briggen 2001 var det inte helt ut-
talat vilken utformning alla detaljer skulle ha. Gustaf Dillner hade 
gjort alla stora ritningar. Men ett antal ställningstaganden återstod.

Barken Sigyn i Åbo är en av många 
inspirationskällor. Bilderna här 
ovan och bredvid visar hur olika 
profiler dokumenterades. Trots att 
Sigyn var ett ”bruksfartyg” saknades 
inte utsmyckningar. Tvärtom var stor 
omsorg nedlagd på utsmyckningar. 
Inredningen i Siguns salong har gott 
om fina detaljer och är till och med 
ådermålad.
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Allt har inte handlat om historisk prägel. 
Myriader av tekniska detaljer har krävt 

sina överväganden inte minst när det 
gäller maskinrum och olika system.

Skeppstimmerman 
Martin Romare och 
skeppsbyggmästare 

Korhan Koman 
diskuterar över 

utbredd ritning.

På rasterna i lunchrummet diskuterades olika varianter 
av utformningar. Ofta sattes skisser upp för omröstning.

På en av många skisser till 
förliga däckshuset finns 
till och med en”kakelugn” 
inritad. Tänkt att användas 
som ett skåp – en inspiration 
från barken Sigyn.

De nedsänkta däckshusen ger Tre Kronor 
en slank och ”sportig” look och förbättrar 
kommunikationen på däck men har också 
”kostat” mycket arbete och ett mer begränsat 
utrymme under däck.
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offrade vi utrymmet under soffan! Rätt eller 
fel? Som sagt: Jag får ofta frågor om detaljer 
ombord, både från besättning och besökare, 
och jag kan nästan se framför mig de skisser 
och ritningar vi gjorde under möten, fikaras-
ter och alla telefonsamtal med sakkunniga, 
för att få fram ett bra beslutsunderlag. 

Stort beslut
Ett av våra största och mest tongivande be-
slut var att sänka ned däckshusen, i stället 
för att ha dem ovanpå däck. Det har satt 
en prägel på fartygets exteriör. Hon får en 
lägre profil och blir slankare och sportigare! 
Det underlättar kommunikationen på däck, 
vi kan ha ögonkontakt med varandra under 
manövrar. Men priset har varit högt! Det 
komplicerade i stort sett dragningen av alla 
system inombords. Det naturliga utrymmet 
under durken måste minskas till ett mini-
mum för att få till ståhöjden under däcks-
husen. Vilket exempelvis försvårade rör-
dragningen och ventilationen och minskade 
förrådsutrymmena.  Dessutom har vi endast 
grunda vattenlås, dessa orkar inte riktigt 
hålla gastätt i sjögång. Något vi arbetat med 
att lösa flera gånger.

Nåväl – det finns många detaljer jag kan 
snöa in på. I stort sett vilket litet skrymsle 
ombord som helst! 

Avslutningsvis vill jag säga att vi är många, 
både i bolag och förening, som ska vara stolta 
över att ha bidragit till ett fartyg som har 
väckt mycket uppmärksamhet och uppskat-
tats varthän hon än seglat! Hon har utmärkt 
sig både för sina vackra linjer och sina goda 
seglingsegenskaper. 

/Korhan Koman

Vilken historisk prägel 
skulle fartyget ha? 
Fortsättning...

Vilket färgsystem som skulle 
användas var solklart från 

början. Klassisk oljefärg ger 
den rätta historiska känslan 

och ger dessutom - med 
många tunna strykningar - 

en vacker och tålig yta.
Själva färgsättningen 

däremot var inte självklar. 
Här finns många historiska 

varianter att välja mellan, 
dessutom bör färgvalet vara 
praktiskt - en mörk färg blir  
varm i solen och så vidare...

Vilken form skulle rårna ha? Och vilken 
färgsättning? Fregatten Jylland i Ebel-
toft, Danmark (t h) ligger nära i kulör.
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Hållbara Hav 
partner i 
NutriTrade
Initiativet Hållbara Hav 
har bjudits in som partner 
i NutriTrade, ett stort EU-
projekt med målet att minska 
fosfortillgången i Östersjön. Projektet 
NutriTrade ska utveckla nya styrmedel, 
som når över flera områden, för att minska 
näringstillförseln inom Östersjöns avrin-
ningsområde. Pilotstudien beräknas pågå 
mellan september 2015 och september 2018. 
Projektets mål är att skapa världens för-
sta plattform för handel med näringsutsläpp 
avsedd för havsområden och en fungerande 
marknadsplats för kemikalier som behövs i 
kemisk fosforrening. 

Projektet NutriTrade är ett gemensamt 
projekt mellan John Nurminens stiftelse, 
Initiativet Hållbara Hav i Sverige, Hel-
singfors universitet, Naturresursinstitutet i 
Finland, och Sveriges Lantbruksuniversitet, 
SLU. Projektet berör hela Östersjöregionen. 

/Sture Haglund

Dykningar efter 
spökgarn i Abborrkroken
Lördagen den 25 april samlades ett tio-
tal dykare vid Abborrkroken på Vindö. 
Målet var att under dagen ta hand om ett 
antal spökgarn som man upptäckt vid ti-
digare dykningar. Initiativet kommer från 
Länsförsäkringar Stockholm, vars IT-chef 
Anders Etander, är en engagerad dykare. 
Totalt fick man upp åtta nät, samtidigt som 
man också passade på att ta upp en hel del 
annat skräp. Dykningarna genomfördes i 
samarbete med Länsförsäkringar Stockholm, 
Initiativet Hållbara Hav och OceanTech. 

/Sture Haglund

100-åring 
ombord!
Våra Hedersleverenatörer, Eng-
wall o Claesson som levererat 
färgen till Tre Kronor, blir 100 
år i år. Detta firade de med att 
bjuda anställda och kunder på 
segling med Tre Kronor. Det 
blev två seglingar, en på för-
middagen med kunder och af-
färskontakter och en på kvällen 
med de anställda. Maj bjöd på 
vackert väder och fin seglings-
vind och deltagarna sken i kapp 
med solen. 

/Sture Haglund
Foto: Reidar Hansson

Jungmanskurs
Efter några års uppehåll ge-
nomfördes en jungmansutbild-
ning helgen 2 - 3 maj. Behovet 
var stort då vi har haft en stor 
efterfrågan på jungmansplats-
er ombord. Förutom att hitta 
bland alla koffernaglar och 
tampar är det även många ru-
tiner att hålla reda på; disk-
maskinen, toastädning, säker-
het och så vidare. Det speciella 
med att segla i en råseglare är 
också att det kräver mycket 
mycket mer riggklättring än 
till exempel på en gaffelriggad 
galeas.          /Per Björkdahl
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På samma plats som Tre Kronor af  Stockholm byggdes växer just nu ett nytt segelfartyg fram. 
Det är Skeppsholmens Folkhögskola som bygger en kopia av den lilla galeasen Förlig Wind. 
Förebilden med samma namn byggdes på Ohlssons varv i Timmernabben 1892. Det färdiga 
fartyget ska ha 13 kojplatser, vara välseglande och ha elhybriddrift för motvind, stiltje och 
hamnmanöver. Genom att fartyget är mindre än 20 bruttoton behövs ingen sjöfartsinspek-
tion eller certifikat. Förlig Wind finns på Facebook.                                                   /Per Björkdahl

Nybygge på ”vår” gamla byggplats
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Vilken dag! Vädret sjösättningsdagen 
den 27 augusti 2005 blev perfekt, 
inramningen blev magnifik och allt 
gick som smort!

 Klockan nio samlades alla gulklädda - byggstyr-
ka, personal och volontärer för genomgång och 
ett glas bubbel. Allt var på plats även om en 

hel del gjorts klart in i det sista. Försäljningsstånd med 
minnessaker, sjömansarbeten och diverse ätbart kom-
mer på plats. Glidskon - som fartyget ska glida på - fet-
tas in med fårtalg och såpa. Publiken börjar anlända. 
Stämningen är förväntansfull och tät. Sjövärnskårens or-
kester spelar. Runtomkring, i och utanför området finns 
clowner och musikband. Läktarna fylls till sista plats.

Ute i viken låg de gästande båtarna sedan länge på 
plats. Eftersom vinden var bra hade  Deodar, Constantia 
och Viking Plym paraderat under segel framför Östra 
Brobänken. Vid ena ponton-nocken ligger Søren Nissens 
Connie och Allan Palmers Nordboen. På den andra nocken 
ligger Hulda och Gerda och flera mindre fartyg förtöjda.

Underhållningen kan börja. Högtidliga tal, rader 
av artister uppträder. Och där kommer M/Y Alba med 
gudmor, Kronprinsessan Victoria. 
Högtidliga tal hålls och alla blickar 
riktas mot Kronprinsessan som säkert 
svingar buteljen och höjer en ivrig 
och lycklig segergest! Tre Kronor af 
Stockholm är född! Snart hörs ett kraf-
tigt klapprande ljud. Fyra grupper 
gulklädda, två på varje sida, turas om 
att med släggor slå in de 400 kilarna. 
Klapper, klapper, byt! klapper och så 
vidare. Efter en stund hörs Rickard 
Engbergs röst ”Hon kommer!” i hög-
talarna. Och så hon kommer. Med hög fart, där kom-
mer en kraftig salut, en enorm bogvåg och publikens 
jubel vet ingen gräns!

Med 11,4 knops fart rusar hon ut i Nybroviken. Vi 
var många som blev lite oroliga då hon envist gled mot 
Djurgården men snart stoppades farten upp de fem ton 
tunga kättingarna. Efter en stund är Tre Kronor bogserad 
in till ena pontonen och besök ombord tar vid. Gudmor, 
landshövding, borgarråd och andra viktiga gäster guidas 
runt av skeppsbyggmästare Korhan Koman och bola-
gets och föreningens företrädare. 

Dagen avrundas med högtidsmiddag på Moderna 
Museet för alla ”inblandade” och en särskilt populär 
efterfest i Kolskjulet för byggstyrka, personal och 
volontärer. En dag att minnas för livet! 

/Per Björkdahl

Tio år 
i sjön!

Gudmor anlände stilfullt med 
M/Y Alba. På bilden syns 
mängder med åskådare på 
Djurgårdssidan.
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VÅRA 
SEGLINGAR
2015
Familjesegling: 3 timmar. Fika finns att köpa ombord.
Pris: Vuxna 595 kr. Barn t o m 12 år 150 kr. Ungdomar 
t o m 18 år 250 kr.
Kvällskryssning: 4 timmar. Varmrätt och kaffe ingår.
Pris: Vuxna 850 kr. Barn o ungdomar t o m 18 år 650 kr.
Middagskryssning: 4 timmar. Tvårätters middag med 
kaffe och kaka ingår.
Pris: Vuxna 995 kr. Barn o ungdomar t o m 18 år 750 kr.
Dagsegling: 7-10 timmar. Måltider ingår.
Pris: 1495 kr. Barn o ungdomar t o m 18 år 995 kr. 
Långseglingar. 1-4 dygn. Måltider ingår. 
Pris från 2500 – 6 000 kr. 

Sommarens seglingar
Visby 5 juli
Visby – Byxelkrok 6 juli
Byxelkrok 7 juli
Byxelkrok – Borgholm 8 juli
Borgholm 9 – 11 juli
Borgholm – Helsingfors 12 – 15 juli
Tallinn – Simrishamn, 19 – 24 juli
Simrishamn, 25 juli
Simrishamn – Karlshamn, 26 juli
Karlshamn, 27 juli
Karlshamn – Karlskrona, 28 juli
Karlskrona, 29 juli – 30 juli
Karlskrona – Limhamn, 30-31 juli
Limhamn, 1 – 2 aug
Limhamn – Höllviken, 3 aug
Höllviken – Rostock, 4 – 5 aug (prel)
Rostock, 6 – 9 aug
Fyrudden, 16 aug
Fyrudden – Stockholm, 17 – 18 aug
Stockholm, 19 aug – 6 sept 
Familjesegling, lunch- o middagskryssningar

Segelbåtens dag  5 sept 
Stockholm – Örnsköldsvik, 7-9 sept
Örn- o sälsafari  19 okt – 1 nov

Med reservation för ändringar. 
Endast alkoholfri dryck serveras under seglingarna. 

För mer information om seglingar och bokning:

www.briggentrekronor.se 
Eller ring: 08-586 224 00.

Medlemmar i Föreningen Briggen Tre Kronor 
har 15% rabatt på alla seglingar. Ange rabatt-
kod ”MED15” i fältet ”Voucher” i boknings-
systemet. Rabatten gäller endast medlemmar. 
I ett sällskap med icke medlemmar bokas medlemmar och icke 
medlemmar i två separata bokningar. Det går att lösa medlem-
skap i samband med bokningen.

  MEDLEMMAR

 15%

Tryggve Martinsson överlämnade 
byggstyrkans gåva när kronprinses-
san Victoria inspekterat fartyget. 
Kronprinsessan Victoria hade 
berättat att familjen på somrarna 
ibland spelar kubb när de är på 
Solliden.  Kubbspelet gillas emeller-
tid även av familjens hundar, som 
gått hårt åt kastpinnarna. Det var 
alltså välkommet med en förnyelse.

Till vänster: En av dagens många 
artister Sven-Bertil Taube.

Sirenerna tjöt och alla jublade av glädje när Tre Kronor af Stockholm 
löpte av stapeln. Med elva knops fart kom hon 190 meter ut i 
Nybroviken innan de fem ton tunga kättingarna saktade ner farten.

Traditionell stapel-
avlöpning bygger på enkel 
fysik, armstyrka och
traditionella smörjmedel
- fårtalg och såpa.
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De flesta människor upplever någon 
gång i livet sin litenhet inför väd-
rets makter. Det kan handla om en 
storm, som visar sin fradgande käft 
till havs och sliter takpannorna av 
husen på land. Det kan röra sig om 
dimma, tyst som tjuven och tjock 
som grädde, eller en åskby med 
blixtar och dunder som får natten 
att bli dag och fönstren att skallra.
Många vet också vad ensamhet 
innebär. Utsatthetens ensamhet, 
där ingen finns att dela rädsla och 
smärta med. Den frätande ensam-
heten som sår tvivel om den egna 
förmågan att uthärda. 

 Alla som upplevt detta måste fråga sig 
vad som kan förmå vissa människor 
att frivilligt utsätta sig för vädrets 

krafter och ensamhetens demoner genom att 
segla över oändliga oceaner i båtar som inte 
tillnärmelsevis rymmer det vi andra betrak-
tar som nödvändigast. Dag och natt, i alla 
väder. Månad efter månad, år efter år, med 
hårt slitage på psyke, kropp och utrustning.

Ensamseglarnas skara räknar många udda 
människor. Ibland suddas gränsen mellan 
excentricitet och galenskap ut.

På menyn: Råa ägg och sherry
En av de första västerlänningar som frivil-
ligt och helt på egen hand genomförde en 
längre segling var britten Empson Edward 
Middleton. Hösten 1869 tog han sig runt 
England medsols i sin sjumeters yawl Kate. 

köket. Hans koj och alla kläder 
var vattendränkta. När han drev 
in till Wales kust, hade han till-
bringat fyra dygn med att ösa för 
livet. ”Centennial” Johnson var den 
förste ensamseglare som korsade 
Atlanten på eget bevåg och utan 
hjälp från någon.

Till Australien på rostbiff 
och grisfötter
En särling som inspirerades av 
Middletons och Johnsons bedrifter 
var amerikanen Bernard Gilboy. 
Han hade för en kostnad om 400 
dollar byggt en spetsgattad båt 
med de blygsamma måtten 5,49 x 
1,83 meter. Den 18 augusti 1882 
avseglade han med sin Pacific från 
USAs västkust med avsikt att utan 
uppehåll korsa Stilla Havet och nå 
Australien. Han hade med sig fem 
månaders proviant som innefattade 
en myckenhet rökt lax, rostbiff och 
grisfötter samt 300 liter vatten.

Efter att ha kantrat två gånger, 
förlorat masten, kompassen och kronome-
tern, strandat på ett rev och där mist ock-
så loggen, sånär sänkts av en stor svärdfisk 
med mera, hade hans förutsättningar att 
genomföra seglingen praktiskt taget elimi-
nerats. Gilboy gav emellertid inte upp. Med 
hjälp av nödrigg 
och död räkning 
kämpade han en-
vist vidare på vinst 
och förlust. Under 
fortsättningen av 
seglingen förlora-
de han också rod-
ret, varpå han rig-
gade till en styråra 
som ersättning. 
Med en knappt 
styrbar båt reduce-
rades farten avsevärt. Provianten tog efter-
hand slut, och Gilboy tvingades livnära sig 
på maskar och långhalsar som han lycka-
des skrapa bort från båtens botten. Till slut 
förlorade han också styråran. Efter att ha 
seglat och drivit i 162 dygn utan uppehåll, 
plockades han totalt utmattad upp av en 
skonare, bara 160 sjömil från Sandy Cape 

Resan tog honom 101 dygn och han anlöp-
te 59 hamnar. Middleton, vars diet under 
seglingen huvudsakligen bestod av råa ägg 
nedsköljda med sherry, ansåg att jorden var 
platt. Han ägnade mycken tid åt en nyöver-
sättning av Vergilius, som för övrigt blev 
tämligen misslyckad, och planerade att ge ut 
en massupplaga av Aristoteles Etiken  avsedd 
för ”enkelt folk”. Han var dessutom uppfin-
nare och hittade bland annat på en slags fly-
tande hamnar, som faktiskt många år senare 
skulle komma till militär användning.

Över Atlanten i 6-meters fiskebåt
För att fira 100-årsminnet av USAs oavhängig-
hetsförklaring avseglade den danskfödde ame-

rikanen och fiskaren Alfred Johnson på 
sommaren 1876 över Atlanten mot England 
med en sex meters fiskebåt, passande nog 
döpt till Centennial. Båten var en gaffelrig-
gad dory med bara 30 centimeters fribord. 
Johnson satt i en liten styrbrunn med en 
slags kjol av segelduk runt kroppen. I den 
grova sjön kantrade Centennial och vände kö-
len i vädret. Hur det nu gick till lyckades 
Johnson, efter att i tjugo minuter ha klängt 
sig fast vid den upp- och nedvända kölen, 
vända henne rätt. Han hade förlorat viktiga 
delar av riggen, all proviant samt fotogen-

Alfred Johnson (1846–1927) i sin dory Centennial.

Ensam 
i bräcklig 
farkost  

Bernard Gilboy.

Bernard Gilboy i sin båt Pacific 1882.

Del 1
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vid Australiens kust. Han hade då tillryg-
galagt 7 000 sjömil! 

Äventyrare av misstag
Vintern 1883 låg bankfiskeskonaren Grace 
Fears vid Burgeo Banks strax söder om 
Newfoundland, då hon drabbades av en ry-
kande snöstorm. En av de små dorys som var 
utsatta runt moderfartyget för att att pilka 
torsk, drev iväg i snöyran med två män om-
bord. De två fiskarna Howard Blackburn 
och Tom Welsh insåg att de förlorat kon-
takten med skonaren och beslöt sig för att 
försöka ro de sextio sjömilen till 
fastlandet. Deras öppna båt vatten-
fylldes snart i det hårda vädret, och 
Blackburn tappade sina vantar när 
han desperat försökte ösa. Sikten 
var obefintlig, och kylan ohygglig. 
Blackburn lät då avsiktligt sina 
händer frysa fast vid årorna för att 
kunna fortsätta ro. 

Andra natten frös Welsh ihjäl. 
Den 23-årige Blackburn fortsatte 
med utnyttjande av sina sista kraf-
ter att ro, trots att utsikterna att 
nå land levande måste ha framstått 
som obefintliga. I sex dygn hölls 
han vid liv av sin starka överlev-
nadsinstinkt. Till slut, mera död än levande, 
drev han iland vid en nybyggarby vid Little 
River, där han togs om hand av invånarna.

Blackburn förlorade genom förfrysning 
samtliga fingrar, två tår på vänster och tre 

tår på höger fot samt ena hälen. Det var av 
allt att döma slut med sjölivet för hans del.

Mannen som inte gav upp
Han öppnade en tobaksaffär i Gloucester, 
Massachusetts, och utvecklade den gradvis 
till en krog som han med framgång drev 
tillsammans med sin irländska hustru. Efter 
att ha hört talas om Johnsons och Gilboys 
ensamseglingar, bestämde sig emellertid 
Blackburn för att, trots sitt handikapp, låta 
bygga en slup och med den försöka överträf-
fa de två andras bravader. 

Den 19 juni 1899 lade han ut i sin drygt 
nio meter långa Great Western och satte kurs 
österut mot England. På grund av hans han-
dikapp och oväntat dåligt väder tog överfar-
ten hela sextio dygn. Men han nådde med 
stora ansträngningar sitt mål, Gloucester i 
England, där han sålde sin båt.

Redan nästa år började Blackburn bygga 
en ny båt, denna gång något mindre och 
mer lättmanövrerad. Hon döptes till Great 
Republic. Den kärve Blackburn var nu 42 år 
och utmanade i en tidningsintervju andra 
intresserade att tävla om vem som snabbast 
kunde segla över Atlanten till Lissabon.

Pianobyggare går till sjöss
Den ende som visade intresse var en drygt 
60-årig pianobyggare från Boston vid namn 
Bill Andrews. Utan att någonsin ha seg-
lat, och utan att veta ens elementa om na-
vigation, hade denne drygt 20 år tidigare 
låtit bygga en båt, för att tillsammans med 
sin lika okunnige bror Walter ta sig över 
Atlanten med världsutställningen i Paris 

som slutmål. Färden 
lyckades tack vare en 
närmast osannolik 
tur och gav Andrews 
blodad tand. Han lät 
bygga en ny båt för en-
samsegling, som bara 
var 4,5 meter lång och bar det märkliga 
namnet Dark Secret. Han tvingades redan 
efter 100 sjömils seglats avbryta ett försök 
att ånyo korsa Atlanten, men satte omedel-
bart igång med byggandet av ännu en ny 
båt. Den döptes till Sapolio och var en drygt 
fyra meter lång hopfällbar segelduksbåt. 
Tack vare gynnsamt väder  tog sig Andrews 
1892 till Azorerna på trettio dygn med den-
na egendomliga skapelse och därefter till 
Spaniens kust på ytterligare tjugosex. 

Sporrad av framgången med Sapolio åtog 
sig Andrews att i en ny, ännu mindre hop-
fällbar båt, döpt till Dorée, vara följebåt åt 

Sten Niklasson är föreläsare och författare.  
Som medlem i föreningen har Sten nu senast 
hållit föredrag om ”monstervågor” på vår 
Briggmåndag den fjärde maj och har tidigare 
medverkat i Briggenbladet med artikeln 
"Nauscopie” i nummer 1, 2014.
Sten är uppvuxen på Orust, gammal seglare 
och författare till åtskilliga berättelser om 
sjöfarare och fartyg, men han ger också skarpa 
och älskvärda porträtt av de excentriska 
människorna bakom konstnärliga alster och 
vetenskapliga framsteg. Den mångsidigheten 
kanske inte är så märklig med tanke på Stens 
bakgrund. Han var som departementsråd an-
svarig för Sveriges tekniskt/vetenskapliga sam-
arbete med andra länder. Har på uppdrag för 
FN bistått en rad utvecklingsländer inom inno-
vationsområdet och var också generaldirektör 
för den svenska patentmyndigheten. Han är 
bland annat ledamot av Uppfinnarkollegiet och 
Tekniska Museets styrelse.

Bill Andrews anländer till 
Spanien i sin Sapolio.

Boken om hans segling med 
Sapolio går att finna på nätet.

Howard Blackburn blev 1886 saloonägare. Som sådan blev han framgångs-
rik. Sjöfolk och stadsbor kom gärna och hörde hans spännande historier...
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Ensam i bräcklig farkost, 
fortsättning...

Fred Rebell kom efter många äventyr så småningom 
tillbaka till Australien där han avled 1968.

en professor Miller, som föresatt sig att gå på 
vattnet från Atlantic City i USA till England 
(!). Andrews ritade också professorns ”skor”, 
som var en slags 1,5 meter långa flottörer. 
Inte oväntat blev projektet ett fiasko.

Sorgligt slut på romantiken
Alltnog, Andrews antog Blackburns utma-
ning, men kommersiellt inriktad som han 
var, ändrade han sig i sista stund och beslöt 
att i stället ta sin nya fru på en bröllopsresa 
över Atlanten i sin gamla Dark Secret. Detta, 
menade han, skulle ge bättre publicitet och 
därmed mer pengar. Att båten, som stått på 
land i tolv år utan tillsyn, knappast var i skick 
för oceansegling, bekymrade inte Andrews. 
Han och den skräckslagna frun kastade alltså 
loss och inledde sin kärlekskryssning över ha-
vet. De hördes aldrig mera av.

Självlärd seglare på budgettripp
Australiern Fred Rebell lärde sig segla ge-
nom teoretiska studier i Sydneys bibliotek. 
Han förvärvade en med centerbord försedd 
sex meter lång öppen båt med segelduks-
kapell som döptes till Elaine. Av skrot tillver-
kade han sin egen sextant. Loggens mätin-
strument gjordes av en väckarklocka, medan 
två billiga armbandsur blev till kronometer. 
Sjökorten tillverkade han själv genom att ko-
piera bladen i en stor atlas från biblioteket. 
Den totala kostnaden för båt, utrustning och 
proviant för ett år blev mindre än 500 dollar.

I maj 1932 gav sig Rebell iväg för att 
segla den svårare vägen från Australien till 
Kalifornien, det vill säga i östlig riktning. 
När tillfälle bjöds vid besök på Fiji, Samoa, 
Julön och Hawaii, ägnade han dagarna åt 
poesi och fågelskådning. Efter sju månader 
till havs närmade han sig USAs västkust, 
där han mötte en häftig storm som dock inte 
lyckades sänka Elaine. Den 7 januari 1933 
kastade Rebell ankar i San Pedro efter en 
resa som kan sägas vara lika mycket en and-
lig odysée som ett maritimt äventyr.

31 000 sjömil ensam i en skonare
Om Andrews och Rebell var amatörer, var 
engelsmannen Tom Drake en yrkessjö-
man med solid nautisk erfarenhet ända från 
barnsben. Han hade växt upp för om mas-
ten och redan vid 13 års ålder arbetat på en 
Grimsbytrålare. Hans karriär gick över min-
dre Aberdeenbaserade skepp till egna befäl  
i stora råtacklade segelfartyg som dussintals 
gånger passerade Kap Horn.

I 1920-talets början beslöt sig den till-
bakadragne Drake för att segla ensam i en 
skonare, som han ritat och delvis byggt själv 
uppe vid Puget Sound i den amerikanska 
delstaten Washington. Och seglade gjorde 
han. Över 31 000 sjömil loggade han med 
Sir Francis, tills han strandade i en nord-
lig storm på en en ödslig kuststräcka nära 
Oaxaca i Mexico. Där rånades han av Pancho 
Villas banditer, förlorade allt och undkom 
med knapp nöd med livet i behåll. 

Efter många segeläventyr runt värl-
den, vilka i ett skede inkluderade Sverige, 
Danmark och Tyskland, råkade Drake ut för 
en svår storm utanför Hollands kust. Hans 
nya båt Pilgrim förliste efter fyra års och 
30 000 sjömils segling, och den då 66-årige 
seglaren räddades av fiskare.

Den fåordige Drake yppade sällan något 
till omvärlden om sina motiv för att till-

bringa en stor del av sitt liv ombord på en 
liten båt. Men de som kände honom trodde 
sig förstå att han sökte ensamheten till havs 
framför ett liv på land som nödvändigtvis 
innebär umgänge med andra människor. En 
gång lär han ha sagt: 

”I doń t suppose many of you can understand 
this craving of mine for blue water, but you get 
mighty close to something big when yoú re alone at 
sea. At times I am lonely allright but probably no 
more than an albatross or the North Star.”

När Drake, 73 år gammal, skrevs ut från 
sjukhuset i Seattle där han vårdats för ett arm-
brott, orsakat av ett rigghaveri under en storm-
fylld segling från Honolulu till Kalifornien, in-
ledde han omedelbart en ny ensamfärd i Stilla 
Havet. Den 15 november 1936 lämnade han 
Sausalito med kurs mot San Pedro. Det var 
det sista någon såg av honom. 

/ Sten Niklasson

Thomas Drake var yrkessjöman men tillbringade en 
stor del av sitt liv i små båtar.
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I höjd med Västervik, på väg mellan Oskars-
hamn och Valdemarsvik fick Tre Kronor af 
Stockholm en mycket exklusiv följeslagare. 
Till passagerarnas stora överraskning och för-
tjusning dök det plötsligt upp en delfin fram-
för fartyget. Flera i besättningen har seglat 
på Atlanten där delfiner är en vanlig syn och 
Robin Eliasson, styrman på Tre Kronor, reage-
rade först med ”jaha, där är en delfin”. Sedan 
tog det dock inte många ögonblick innan han 
insåg att de ju faktiskt seglade i Östersjön nu 
och att detta var något rätt unikt. 

Delfinen, som med största säkerhet är 
densamma som tidigare siktats i Blekinge 
skärgård, dök upp strax norr om Idön och 
följde sedan Tre Kronor norrut till sydost om 
Äskeskär. Den har sedan dess setts på flera 
ställen, bland annat inne i Bråviken. 

Förmodligen kommer den från ett be-
stånd utanför Skottland och på något vis har 
den förirrat sig in i Östersjön. Än så länge 
kan den leva gott på strömming, men för-
hoppningsvis hittar den så småningom vä-
gen tillbaka till Nordsjön där den har bättre 
möjlighet att klara sig i längden. 

/Sture Haglund

Våra Östersjöambassadörer
Ungdomsseglingarna med våra Östersjö-
ambassadörer fortsätter även denna sommar.

Liksom förra året seglar elever från 
Marina Läroverket med oss. I år har de som 
uppgift att göra ett arbete som utgår från 
de ”8 punkter för Östersjöns framtid” som 
Initiativet Hållbara Hav sammanställt. De 
kommer också att få tillfällen till studiebe-
sök i flera av hamnarna som vi besöker. Vi 
kommer också att ha med oss ungdomar 
från Gotland och under hösten kommer 
elever från S:t Botvids gymnasium att segla 
med oss. 

/Sture Haglund

Hamnens dag i Stocksund
Årets Hamnens dag i Stocksund bjöd på vä-
der som närmast förde tankarna till novem-
ber. Trots det var det ändå rätt gott om folk 
som besökte oss. Tre Kronor fanns på plats 
vid kajen och på festivalområdet hade vi 
öppnat upp vår miljöutställning ”Etta med 
kök”. Framåt kvällningen upphörde regnet 
och seglingen hem till Kastellholmen bjöd 
på fin vind för de nöjda passagerarna.

Vår förra medarbetare Åsa Näsman fanns 
också på plats, men numera som represen-
tant för Sjöräddningssällskapet. 

/Sture Haglund
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 ”Jaha, 
 där är en delfin!”
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SÅ FIRAS S.T ERIK
14-17/8 Stockholm Steam, Sankt Erik 100 år firas med Sveriges största 
ångbåtsträff. Huvudmaskinen igång. Bland annat kommer s/s Bohuslän från 
Göteborg på besök och gör turer för allmänheten. 22-23/8 Örlogsdagar, 
Sankt Erik firas med före detta örlogsfartyg och 4:e Sjöstridsflottiljen 
kommer med nyare enheter. 29-30/8 Skutträff på Galärvarvet som avslutning 
på Sankt Eriks jubileumssommar.  Saxat ut Hamnkvartersnytt.

Shamrock och Sankt Erik

 100 år!
Vi gratulerar våra fina grannar i Stockholms 
Sjögård - det är det värda.

Skolfartyget Shamrock är sedan början av 1970-talet en del av 
stadsbilden på Skeppsholmen. När hon inte seglar förstås. 
Tillsammans med skutorna Elmy och Lova bedrivs en omfat-
tande barn och ungdomsverksamhet. Kolloverksamheten är så 
populär att man nu till och med tittar på möjligheter att utöka 
sitt seglande tonnage.

Isbrytaren Sankt Erik
Beställdes av Stockholms stad som behövde isbrytaren för att 
hålla skärgårdslederna in till staden öppna. Under hårda vintrar 
lånades Sankt Erik ut till staten. Hon assisterade då sjöfarten i 
Bottenviken och runt skånska kusten.

År 1977 togs Sankt Erik ur bruk och sedan 1980 är hon musei-
fartyg med kajplats framför Vasamuseet på Djurgården. Sankt 
Erik är byggd som en klassisk östersjöisbrytare. Stäven är vink-
lad för att kunna glida upp på isen så att den krossas av fartygets 
tyngd. I fören finns en propeller som spolar vatten och krossad is 
längs skeppets sidor. Sankt Erik har även ett krängningssystem 
med vilket vatten kan pumpas mellan tankar i fartygssidorna. 
Isbrytaren vaggar sig fram genom isen. Sankt Erik har två tre-
cylindriga ångmaskiner. Den aktra är Sveriges största fungerande 
sjöångmaskin.                                                  /Per Björkdahl

Senast Sankt Erik var ute på äventyr var 2007 då hon tillsammans med Tre Kronor 
och ett kustbevakningsfartyg var startfartyg ute vid Almagrundet för The Tall Shipś  
Races. Det tar ett par dygn att få upp ångan (koka vatten) innan man kan dra iväg. 
Nedan en bild från förr, då hette hon (eller han) Isbrytaren II och var koleldad.

GALEASEN 
SHAMROCK
1915 Shamrock byggdes i 
Vlaardingen, Holland, och gick 
under namnet Ewald för fiske 
på Nordsjön. Hemmahamn var 
Ijmuiden.
1929 Säljs till Hällevik i Blekinge. 
På Sölvesborgs varv byggs hon 
om till fraktfartyg och får sin 
första maskin, en 2 cyl. Bolinder 
tändkula på cirka 50 hk.
1943 Skeppsbåten byggs på 
Gustafssons & Son Varv AB i 
Landskrona.
1956 Ewald säljs till Lennart 
Andersson i Hallsbäck på Tjörn 
som 1966 riggade av mesan-
masten och försåg Ewald med 
radar och autopilot.
1968 Utrangeras och läggs i 
Rönnäng på Tjörn.
1969 Ewald köps av Birka-
gården i Stockholm för 75.000 
kronor. Ny hemmahamn blev 
Skeppsholmen i Stockholm.
1970-71 Med stöd från 
Birkagården och Rydbergska 
stiftelsen etableras hemgården. 
1971 Första långseglingen.
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Grundkunskaper
Bellonagrundet, en nautisk mil NNV om 
Öregrund har fått sitt namn efter 40-
kanonersfregatten Bellona, som strandade 
där den 12 september 1809. Bellona var ett 
vackert och välseglande fartyg, konstruerat 
av Fredrik Henrik af Chapman.

Bellona gick av stapeln 1782 i Karlskrona 
och var med sin bestyckning av 40 kano-
ner starkare än de flesta fregatter i världen. 
Bellona ingick i en serie om tio fregatter 
som ”seriebyggdes” vilket var unikt. Förste 
chef på Bellona blev Johan Puke, som senare - då som amiral - skulle leda den djärva 
utbrytningen ur Viborgska viken, den batalj, som i historieböckerna skulle få namnet 
Viborgska gatloppet. Fregatten opererade även i Medelhavet vid två tillfällen för att 
skydda sjöfarten mot de sjörövande barbareskstaterna Algeriet och Marocko. 

Bellona var ett av fartygen i den eskader, som 1809 förde en svensk landstigningshär 
till Västerbotten. Detta var en blixtoperation, ledd av amiral Puke. På bara 37 timmar 
seglade den svenska flottan cirka 200 sjömil delvis i tät dimma och resultatet blev också 
att den ryska hären överraskades och det värsta hotet mot Sverige avvärjdes.

Det var på hemväg från denna operation som Bellona mötte sitt öde efter en fatal fel-
navigering. (2007 var även briggen Gerda Gefle och nosade på grynnan). Nu ligger resterna 
av Bellona på 8-18 meters djup och utgör ett populärt dykmål.           /Per Björkdahl

Brigg-
måndag
Kl 18.00, 
vanligen första 
helgfria måndagen 
varje månad.

7 September
Program kommer! 

Programmet för hösten är ännu inte klart.
Du som har lämnat aktuell e-postadress 
kommer att få information den vägen.
 
Kolskjulet, Örlogsvägen 11. Fri entré.
Något att äta till rimliga priser finns att 
köpa på plats. Anmälan: 
cajsa.henrikson@briggentrekronor.se 
eller via www.briggentrekronor.se

201 000 kr från 
Boomerang
2011 lanserade modeföretaget 
Boomerang ”En Krona Mer” som 
en långsiktigt initiativ med
syfte att stötta ideella ändamål. 
De organisationer eller ändamål som 
Boomerang stödjer ska förbättra tillvaron 
för människor, miljö eller vår omvärld. 
Sedan hösten 2012 har Boomerang valt att 
stödja Initiativet Hållbara Hav. Under 2014 
gav detta ett bidrag till Initiativet på hela 
201 000 kr. Vi tackar och bugar för detta och 
fortsätter vårt idoga arbete för ett friskt och 
levande Östersjön.             /Sture Haglund
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Miljöutbildning för Länsförsäkringar
Som en del i samarbetet med Länsförsäkringar genomförde Initiativet Hållbara Hav en utbild-
ning om Östersjöns miljö i maj. Under fyra dagar fick de anställda möjlighet att besöka utställ-
ningen ”Etta med kök” samtidigt som vi också höll två föreläsningar om Östersjön.             /SH

Per Ewing - aktiv i Öppet skeppgruppen valdes på 
årsmötet in som ordinarie ledamot i Föreningsstyrelsen 
och dessutom som föreningens ledamot i bolagets styrelse, 
jämte vår ordförande Rolf Wigström. Välkommen Per!

Årsmötet 2015
hölls tisdagen den 12 maj i Sjöofficers-
sällskapets lokaler i Kastellet på Kastellholmen 
med ett trettiotal medlemmar närvarande.

Styrelsen består av: Rolf Wigström, ord-
förande, Per Ewing, Cajsa Henriksson, 
Gunnar Karlberg (kassör) och Josefin 
Sollander (sekreterare). Dessa valdes till 
ordinarie ledamöter för två år. Vidare har 
Mats Andersson och Magnus Ström ett år 
kvar av sina mandat. Till suppleanter valdes 
Per Björkdahl, Christer Colliander och 
Matilda Dagberg för ett år. Till förening-
ens representanter i bolagsstyrelsen valdes 
Rolf Wigström och Per Ewing.

Styrelsens nya ledamot Per Ewing in-
ledde sin karriär inom sjöfarten på Saléns 
och senare på Stockholms Hamn där han 
var ekonomichef. Han har forskarutbild-
ning och har som Programme Director på 
IFL vid Handelshögskolan (IFL, ursprung-
ligen Institutet för företagsledning) utbildat 
många företagsledare, bland annat på Sandvik 

Bellona finns som modell på Sjöhistoriska museet.

Årets lotteri
Dragning har ägt rum i Föreningen Briggen 
Tre Kronors skeppslotteri 2015:
Vinst nr 1:  Giclée efter en akvarell av 
Allan Palmer har utfallit på nr 199. 
Vinnare Stig Persson, Östhammmar.
Vinst 2-4: Presentkort värt 1000 kronor, 
segling Briggen Tre Kronor  har utfallit på 
nr 449 Vinnare Bo Erik Ahlgren, Älta 
nr 757 Vinnare Jan Åke Roxberg, Vadstena 
nr 763 Vinnare Petter Söderberg, Enskede
Vinst 6-9: Presentkort värt 500 kronor, 
segling Briggen Tre Kronor har utfallit på 
nr 195 Vinnare Runar Andersson, Skogås 
nr 231 Vinnare Rolf Lundblad, Nacka 
nr 366 Vinnare Leif Värnlund, Enskede 
nr 854 Vinnare Lars Laurell, Nynäshamn.
Presentkort har skickats med post till alla 
vinnare.

/Lotteriföreståndare 
Anna-Greta Björkman.

och Atlas Copco men även inom till exem-
pel Röda korset. Per har också jobbat myck-
et ideellt, inom scoutrörelsen och Svenska 
Kryssarklubben. Seglarkarriären började i 
C-kanot och har fortsatt i familjebåtar.                                

/Per Björkdahl
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SVERIGE
PORTO
BETALT

B POSTTIDNING

Du som läser Briggenbladet är 
med största sannolikhet medlem 
i Föreningen Briggen Tre Kronor. 
Kanske nybliven sådan eller så 
har du varit med några år, rentav 
sedan byggtiden. Eller så har du 
fått ett Briggenblad vid ett besök 
ombord i någon hamn eller 
”hemma” vid Kolskjulskajen.

 Som medlem är du med och möjliggör 
verksamheten runt vårt fartyg briggen 
Tre Kronor af Stockholm. Föreningen ska-

par bland annat möjlighet att finansiera seg-
lingar med ungdomar under sommaren samt 
utbildningsplatser för befälselever ombord. 
Det görs delvis med hjälp av medlemsavgif-
terna men framförallt genom att föreningen 
kan söka anslag ur olika fonder och stiftelser.

Förutom detta jobbar en del av medlem-
marna som volontärer – frivilliga – i ett an-
tal större och mindre grupper. Om du har 
lite tid över och känner för att engagera dig 
aktivt är du mer än välkommen! I de flesta 
fall krävs inga som helst förkunskaper, bara 
att du tycker det skulle vara kul att göra en 
insats, stor som liten. På köpet kan du få nya 
och intressanta vänner! 

Öppet skepp
Föreningens guidegrupp ”Öppet skepp”  
startade sin verksamhet under byggtiden 
och har rekryterat otaliga nya medlemmar 
genom åren. När fartyget ligger i hemma-
hamn under vintern guidar gruppen besö-
kare ombord, serverar kaffe och bullar samt 
svarar på alla möjliga frågor. Man bemannar 
också olika utställningar och publika evene-
mang som båtmässan ”Allt för sjön”. Om till 
exempel en båtklubb önskar ett föredrag om 

”Briggen” ställer ”Öppet skepp-gänget” upp 
och ordnar det. Man behöver inte alls vara 
expert för att komma med i gruppen, de har 
nämligen tagit fram ett utmärkt studiema-
terial! Gruppen leds av Gunnar Lund: gun-
nar.lund@briggentrekronor.se.

Rigg- och underhållsgruppen
När fartyget byggdes startades den då kall-
lade ”Blockgruppen”.  Inledningsvis tillver-
kade gruppen en provserie med block i lite 
olika utföranden. Det ledde till att grup-
pen tillverkade samtliga block och jungfrur 
till fartyget. Det stannade inte med block-
tillverkning utan hela stående och löpande 
riggen – inte rundhulten – tillverkades av 
gruppen. Det innebar splitsning av vajer, 
klädning och så vidare. Inför provturerna 
2007 hade gruppen en riktigt hektisk tid...

När fartyget från 2008 kom in i ordina-
rie seglingsverksamhet övergick gruppen till 
fokus på riggunderhåll även om man fort-
farande nytillverkar en hel del utrustning. 
Senast en ny däckslår och en fantastiskt 
vacker och funktionell fallrepstrappa.

Gruppen utför även en hel del beställ-
ningsjobb, förra året en signalmast till 
Oskarshamn bland annat. Rigg- och under-
hållsgänget träffas i den välutrustade rigg-
verkstaden i Kolskjulet på tisdagar redan från 

Välkomna som volontärer!

lunch för de som kan och givetvis hela kväl-
len. Är du intresserad kontakta Lars ”Ulven” 
Olvång: lars.olvang@telia.com.

Briggmåndag
Våra populära föreläsnings- och pubkväl-
lar har det senaste året ”rattats” av Cajsa 
Henriksson och Matilda Dagberg från för-
eningsstyrelsen. De välkomnar förstärkning 
både med planering och genomförande! E-post: 
cajsa.henrikson@briggentrekronor.se och 
matilda.dagberg@briggentrekronor.se.

Briggenbladet
Även Briggenbladets redaktion välkomnar 
volontärer. Helst med erfarenhet från media 
eller kanske som lite praktik under journa-
listutbildningen. Kontakt: per.bjorkdahl@
briggentrekronor.se.

Jungmansgruppen
Den största gruppen är de volontärer som 
seglar i besättningen. Dessa mönstrar på 
som jungmän, de som är mer erfarna kall-
las befarna jungmän. För att kunna deltaga 
ställs vissa krav, bland annat ”läkarintyg för 
sjöfolk”. Kontaktperson är Mats Andersson: 
mats.andersson@briggentrekronor.se.

Andra insatser
Självklart är också arbetet i föreningssty-
relsen, och även bolagets styrelse ideellt. 
Rekryteringen till dessa sker genom respek-
tive valberedning.

Bolaget behöver ibland frivillig hjälp på 
kontoret, till exempel vid större postutskick. 
Det är då lite snabba ryck för en begränsad 
tid, kanske under en eftermiddag eller kväll. 
Sture Haglund har en liten ”pool” med fri-
villiga som du kan anmäla dig till: sture.
haglund@briggentrekronor.se.

Välkommen i gemenskapen! 
/Per Björkdahl
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