
Sommarnatt i Skärgårdshavet. 
Foto: Anton Stenros
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Detta nummer av Briggenbladet med inbjudan distribueras som vanligt till Föreningens medlem-
mar, skeppsägare och samarbetspartners. Inbjudan går även till samtliga aktieägare och övriga personer 
som genom åren bidragit till ”Briggens” tillkomst och verksamhet.

I år (i våras) är det tjugo år sedan Föreningen grundades. Strax därefter bildade föreningen aktie-
bolaget för att därigenom bygga, finansiera och driva fartyget. Den 27 augusti 2005 döptes briggen 
av sin gudmor, Kronprinsessan Victoria, till Tre Kronor af Stockholm och sjösattes under stor och 
vederbörlig pompa och ståt. 

Nu, nästan åtta ”skarpa” seglingssäsonger senare firar vi dessa jubileer med en heldag på Kastell-
holmen, – i Kolskjulet, på Kolskjulskajen och ombord på Tre Kronor af Stockholm. Välkomna!

/Per Björkdahl, ansvarig utgivare och redaktör för Briggenbladet

Första Tall Ships 
Race-besättningen med 
trainees från Fryshuset. 

Sommaren 2009.

Briggens Jubilemssöndag
den 4 oktober på Kastellholmen

PROGRAMPUNKTER I KOLSKJULET 
(med reservation för ändringar);
12:00 Så startade briggenprojektet  – Allan Palmer
12:15 Så byggde vi Briggen – Korhan Koman med flera  
13:00  Från byggprojekt, via CSR, till IHH – Thomas Flinck, Mats Jakobsson och Per Björkdahl
13:45 Initiativet Hållbara Hav – Anders  Mannesten
14:15  Föreningen 20 år – Rolf Wigström
15:00 Höjdpunkter och erfarenheter av 8 säsongers seglingar med Tre Kronor af Stockholm – Allan Palmer
Paus mellan programpunkterna

PS. En dag som denna går det inte att par-
kera på vårt område.  Lämpliga sätt att ta 
sig till Kolskjulet på Kastellholmen är  med 
cykel, Djurgårdsfärjan till Skeppsholmen, 
buss 65 till Kastellholmsbron, promenad 
från Kungsträdgårdens T-bana, cirka 15 mi-
nuter eller parkering på Skeppsholmen. DS

Landgången till 
Tre kronor af Stockholm  

är öppen 11:30-16:00

Initiativet Hållbara Havs 
miljöutställning ”Etta med kök” 

har öppet på kajen

Försäljning av Briggen prylar: 
t-shirts, tröjor, kepsar, handboken mm. 

Fartygsmodellen av briggen Tre Kronor 
af Stockholm säljs till specialpriset: 10500:- 

(endast denna dag!)

Riggverkstaden har öppet 
och volontärer i ”Rigg- och under-
hållsgruppen” berättar och visar

Filmen från sjösättningen den 
27 augusti 2005 visas kontinuerligt 

i ”Tre Kronors” salong
För de minsta  

Ansiktsmålning
”Sjöbusar och Pirater” 

Visning av fartyget 
av besättningen och volontärer

Sopplunch serveras 
till självkostnadspris ombord på 

Tre Kronor af Stockholm

Entré 50:-

Kaffe (ingår) serveras på kajen 
av ”Öppet Skepp-gruppen”

En vision av 
Stockholmsbriggen,
som den då kallades,
utförd av konstnären
Björn Senneby.

Bygget 2004. Foto: Olav Skogsrud.
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TV-intervju med 
Kronprinsessan 
i ”Etta med kök”
Kronprinsessan Victoria var som alltid vår 
gäst på Initiativet Hållbara Havs Östersjö-
seminarium. I år gick det av stapeln den 1 
september. Föredragen handlade om jord-
bruk, mikroplaster och fiskens situation i 
Östersjön. Under lunchen intervjuades Kron-
prinsessan av John Crispinsson i vår utställ-
ning ”Etta med kök”. Tanken var att hon 
skulle guidas av Göran Lindstedt men det 
blev snarare så att Kronprinsessan skötte 
guidningen. Det märks att hon har ett äkta 
engagemang i det vi gör! Intervjun går att 
se på SVT Play om man söker efter Hållbara 
Hav.                                         /Sture Haglund

SVERIGE
PORTO
BETALT

B POSTTIDNING

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

2 November
Program kommer med e-post! 

Oktobermåndagen ersätts med jubileums-
firandet den 4:e oktober!

Briggenbladet ges ut av Föreningen Briggen Tre Kronor  

• Ansvarig utgivare Per Björkdahl • E-post bladet@briggentrekronor.se

• www.briggentrekronor.se • Telefon 08-545 024 10 • Fax 08-545 024 11 • Plusgiro 87 36 63-9

• Örlogsvägen 11 • Kastellholmen • 111 49 Stockholm • Tryck Åtta.45 Tryckeri AB

Citera oss gärna men ange källan! Copyright respektive skribenter och fotografer. Text- och bildmaterial är tillhanda-

hållna ideellt. Redaktionen förbehåller sig rätten att refusera eller redigera i textbidrag. Briggenbladet produceras 

med miljövänligast tänkbara teknik. Tryckeriet är Svanenmärkt och FSC-certifierat (Forest Stewardship Council).

I början av sommaren blev Tallink Silja Line 
en ny partner till Initiativet Hållbara Hav. 
Tallink Silja är ett av Östersjöns ledande 
rederier och tillsammans hoppas vi kunna 
göra en viktig insats för Östersjön. Genom 
Tallink Silja har vi möjlighet att nå ut till en 
bred grupp av människor med kunskap och 
information om läget för Östersjön och om 
vad som måste göras, både av oss alla och av 
våra regeringar.

Tallink Silja har en tydlig miljöpolicy där 
det bland annat ingår att alltid tömma sitt 
avfallsvatten i hamn och inte dumpa det till 
havs. De senaste åren har Tallink Silja förny-
at en stor del av sin flotta vilket också inne-
bär en minskad miljöbelastning.

Från Initiativet Hållbara Hav ser vi fram 
emot att få samarbeta med Tallink Silja och 
vi hoppas även kunna bidra till att göra före-
taget till ett av Östersjöns bästa rederier ur 
miljösynpunkt.                 /Sture Haglund

I juni hade vi ett roligt uppdrag. Ett av Sveriges större telekombolag använde Kolskjulet och 
vår kaj som miljö för en reklamfilm. Det var intressant att få följa en sådan produktion på 
nära håll. Inte minst glädjande var att det också gav bra klirr i kassan.     /Sture Haglund

Tallink Silja Line ny partner 
till Initiativet Hållbara Hav

Janis Pavuls, marknadsdirektör, Tallink Silja AB 
tar emot en modell av Anders Mannesten, mark-
nadschef, Initiativet Hållbara Hav.

Kolskjulet i reklamfilm

Kronprinsessan Victoria är både påläst och engage-
rad. Se intervjun på SVT Play. Foto: SVT
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