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ommaren har varit bra. Byggplatsen har
haft många besökare, inte minst i samband
med Jazzfestivalen. Medlemsantalet fortsätter
att stiga och har passerat 1900.
Under en vecka i juli deltog fyra av Stockholmsbriggens medarbetare i Östersjömötet där
en stor skara segelskutor seglade från Västanfjärd i Finland till Haapsalu i Estland.
Vi från Briggen seglade med Nordboen, en
danskbyggd skonare som Du kan få möjlighet
att segla med i höst. Mer om detta under
”Höstens seglingar” längre bak.

nummer 2 2001
utbildnings- och representationsändamål i den allt
livaktigare och viktigare Östersjöregionen.

nyemission
I höst tar vi ytterligare ett viktigt steg. I en stor nyemission
bjuder vi in en bred seglingsintresserad allmänhet att bli
delaktig i Stockholmsbriggen. Målen med emissionen är
att skapa ett brett allmänt stöd för Stockholmsbriggen
som en symbol för Stockholm och stadens sjöfartshistoria
samt att lägga en finansiell grund för byggandet fram till
sjösättningen.
För att vi ska lyckas krävs emellertid att alla som
hyser en seriös önskan att se fartyget segla verkligen är
med och satsar.

Christina Festin är VD i Stockholmsbriggen AB.

Sedan den 1 maj är Christina Festin engagerad som
VD och projektledare för Stockholmsbriggen AB.
Christina har 15 års erfarenhet som projektledare/mässgeneral i mässbranschen, med uppdrag
inom samtliga mässanläggningar i Stockholm. Hon
har tagit initiativet till helt nya mässor inom det
omfattande tjänste- och serviceområdet och var bl a
med och startade den första handikappmässan i
Kuwait 1996.
Christina har, som konsult, bred erfarenhet av
utbildning, främst inom ledarskap och utveckling och
har anordnat konferenser, events och liknande arrangemang.
Hon kommer i första hand att ägna sig åt finansieringsfrågor under byggnadsfasen av Stockholmsbriggen, men kommer också att kommunicera konceptet för fartygets framtida användning. Detta gäller
både kulturella och kommersiella kontakter men även

En investering i Stockholmsbriggen är att se som en
kulturell investering som inte beräknas ge någon
avkastning i pengar. Däremot får Du möjlighet att möta
ytterligare ett vackert segelfartyg i skärgården, ett
fartyg som Du dessutom är delägare i och har möjlighet
att segla själv.
Emissionen, som genomförs i samarbete med Aragon
Fondkommission AB, omfattar max 10000 aktier. Priset
vid försäljningen blir 1500 kronor per aktie. Som medlem
i Föreningen Briggen blir Du en av de första som bjuds in
att teckna aktierna.
Som alltid vid investeringar gäller att ju tidigare man
kliver på tåget desto mer får man ut av sin investering.
Vänta därför inte utan anmäl ditt intresse idag så skickar
vi prospektet så snart det kommer från tryckeriet. Telefon
08-54502410, fax 08-545 024 11, e-post info@stockholmsbriggen.se.
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därför ska du satsa
på stockholmsbriggen
Du drömmer om att segla ett äkta råtacklat segelfartyg
De flesta av oss som sparar gör det för att vi ska kunna
unna oss något extra i framtiden. Om Din dröm är att
få segla ett äkta segelfartyg kan Du låta den gå i
uppfyllelse direkt i Stockholmsbriggen utan att ta
omvägen via börsen.

Information om och anmälningar till evenemang
och seglingar lämnas av och till Lennart Westin,
telefon 08-545 024 10, fax 08-545 024 11,
e-post medlem@stockholmsbriggen.se.

mer om stockholmsbriggen

Stockholmsbriggen är idag ett av Sveriges största
privatfinansierade kulturprojekt. Hon byggs huvudsakligen tack vare att tillräckligt många vill se henne
byggas. Beställ prospektet och teckna dig för aktierna i
Stockholmsbriggen senare i höst. Ingen insats är för
liten men det är nu vi behöver den.

Onsdagen 29 augusti och måndagen 3 september klockan
18.30–20.30 visar Lennart Westin och Ulf Hedbom
Briggen för Dig som vill veta mera om hur bygget framskrider. En av våra skeppstimmermän ledsagar oss
ombord och berättar om vad vi bygger nu. Smörgåsar och
dryck serveras till självkostnadspris.
Efter visningen informerar vi om kommande guideutbildningar och olika möjligheter att vara med och arbeta
för Briggen. Ingen anmälan

du vill bevara kunskapen

guideutbildning

Stockholms segelfartyg utgör idag en viktig del av
Sveriges seglande kulturarv. För att dessa ska bevara sin
historiska relevans krävs att de även fortsättningsvis
underhålls av yrkesmän med gedigna kunskaper i hantverket. Inom Stockholmsbriggen satsar vi på att ge en
kvalificerad grupp lärlingar en ingående kunskap i yrket
för att trygga kvaliteten på framtidens skeppstimmermän.

I september startar vi en utbildning för informatörer och
guider. Utbildningen är kostnadsfri och kommer att ha två
nivåer:
– Informatör för dig som vill vara med och hjälpa till
under helger, mässor och andra arrangemang.
– Guide för Dig som i framtiden skulle vilja arbeta mer
professionellt med att guida bokade grupper.
Intresserad? Kontakta Lennart eller kom på någon av
informationsträffarna ovan.

du är betydelsefull

du stöder tanken
på ett seglande skolfartyg
En av projektets grundläggande målsättningar är att
erbjuda blivande sjöbefäl en kvalificerad handledarledd
sjöpraktik ombord på Stockholmsbriggen samt att bli en
inspirationskälla för ungdomar med intresse av att arbeta
till sjöss.

d u st ö d er sv erig es a rbete i
utvecklande av östersjöregionen
Sverige gör en viktig insats i Östersjöregionen. Stockholmsbriggens mål är att erbjuda en mötesplats för arbetet
med att knyta samman det kulturella och kommersiella
nätverket i regionen.

skeppsbyggmästaren har ordet
Stockholmsbriggen växer sakta men säker vidare och
för var dag kommer vi allt närmare sjösättningen.
Våren och sommaren har vi ägnat åt förberedelser
inför arbetet med garnering, däcksbalkar och bordläggning. Ställningen kring fartyget är klar och
försedd med ett tak. Insidan av skrovet har turats av
och arbetet med garneringen har påbörjats. Relingsstöttorna som legat klara en tid monteras nu i rask
takt. Nu syns det igen att arbetet går framåt!
Stockholmsbriggen sysselsätter idag ett femtontal
personer. Vi har på mindre än fem år byggt upp ett av
Nordens största professionella träbåtsvarv där vi har
kompetensen att såväl rita och projektera som att
bygga stora träfartyg.
Välkommen till byggplatsen och titta!
Gustaf Dillner

skep p sholmsdagen 22 sep tembe r
En av höstens höjdpunkter! Alla föreningar och institutioner på Skeppsholmen och Kastellholmen har öppet hus
med massor av arrangemang. Skärgårdsstiftelsen
välkomnar vid bron med miniskärgårdsmarknad med
produkter från de egna skärgårdsjordbruken.
Museerna bjuder på halva inträdet, Flottans övningssskonert Falken lägger till vid Östra Brobänken tillsammmans med motortorpedbåtarna T46 och T26. Där kan Du
också segla med Ungdomsförbundet Sveriges Flottas
båtar. Dessutom blir det kortfilmer, kulturcafé, dans,
teater, utställningar och mycket mycket mer!
Kom med och upptäck Skeppsholmen, Stockholms
kulturtätaste ö!
Även Briggen kommer att ha fullt av aktiviteter och vi
behöver Din hjälp för att genomföra det. Kontakta
Lennart för mer information.

scandinavian
sail- & motorboat show
går av stapeln 8–11 november 2001. Vi kommer att vara
med så boka in en dag i almanackan om du vill vara med.
Mer information kommer.

höstens seglingar
med stockholmsbriggen !
Längtar Du efter att få segla Briggen? Lugn det
kommer! Under tiden kan Du ta chansen att prova på
några av Östersjöns andra segelfartyg. I höst har vi
sammanställt ett ovanligt späckat seglingsprogram med
två helt nya erbjudanden som vi hoppas du tar tillfället i
akt att utnyttja!
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skärgårdsäventyr med
snabbseglande
stagsegelskonaren svanen
Lördag 15 september kl 10–17. Avgång från Saltsjöbaden
kl 10.00. Ca 200 m promenad från Saltsjöbanans slutstation – rakt fram till flytbryggan.
Furstlig måltid och eftermiddagsfika. Pris 400 kronor
(exkl. måltidsdryck). Barn under 15 halva priset. Fartyget
har vin och ölrättigheter.
Erbjudandet gäller i första hand medlemmar i
Föreningen Briggen samt anställda i företag som stödjer
projektet. Har Du vänner eller bekanta som vill följa med
kan dessa lösa medlemskapet ombord.
Anmälan senast 5 september Först till kvarn gäller!

med marité på segelfartygens dag
Lördagen 29 september samlas flera av Stockholms
segelfartyg till en gemensam segling i hamnen och
runt fjäderholmarna. Vi har bokat Marité för att ge
en möjlighet att följa evenemanget mitt bland
fartygen.
Priset 400 kronor per person inkluderar lättare
lunch ombord. Barn under 15 halva priset.
Erbjudandet gäller i första hand medlemmar i
Föreningen Briggen samt anställda i företag som stödjer projektet. Har Du vänner eller bekanta som vill
följa med kan dessa lösa medlemskapet ombord.
Avgång klockan 10.00 på Galärvarvet mellan Vasamuseet och Junibacken. Återkomst omkring klockan 16.
Anmälan senast 19 september Först till kvarn gäller!

höstseglats i finska skärgården
För Dig som vill få en riktigt exklusiv seglingsupplevelse kan vi erbjuda en 4 dagars seglats med
Nordboen från Mariehamn på Åland den 4–7 Oktober.
Färden går till sillmarknaden i Helsingfors under den
tid på året då förhållandena brukar vara som allra bäst
för de här fartygen.
Nordboen är en danskbyggd skonare på 20 meter som
numera har sin hemmahamn i Mariehamn. Hon ägs sedan
två år av Allan Palmer, ansvarig för Stockholmsbriggens
rigg och en av våra mest erfarna och kunniga seglare.
Priset 2500 kronor inkluderar alla måltider ombord
dock ej resa mellan Sverige och Finland. Antal platser 10.
Anmälan senast 20 september. Samling kvällen 3
oktober i Mariehamn. Hemresa från Helsingfors söndag
middag, åter i Stockholm måndag morgon.

informationssegling
inför aktieemissionen
Tisdagen 25 september klockan 16.00 gör vi en segling
med Marité för Dig som vill veta mer om vad en investering i Stockholmsbriggen innebär. Vi vänder oss till Dig
som överväger att gå in som aktieägare eller skeppsägare.
Skeppsbyggmästare Gustaf Dillner inleder med att
visa byggplatsen. Därefter tar Marité ut oss på en kvällsssegling med middag där vi redogör för projektets status
och vad de olika investeringsalternativen innebär.
Seglingen kostar 950 kronor och anmälan sker till
kansliet enligt ovan senast 14 september.

B
föreningens årsmöte
Årsmötet i Föreningen Briggen avhölls den 29 maj i stora
lokalen i Hus 117 på Skeppsholmen. Vid årets stämma
valdes en ny ledamot samt en ny suppleant. Den nya
styrelsen består därmed idag av:
Gabriella Janson, ordförande
Anders Lindholm, v. ordf. tillika klubbmästare
Tage Berglund, kassör
Göran Berggren, sekreterare
Ledamöter
Anders Bååth
Berndt Festin
Sture Haglund
Leif Själander
Gustaf Taube Ny

föreningsbrev

sverige
porto
b e ta lt

Carnegiestiftelsen, som belönar dem som räddar livet på
en medmänniska.
Peter Fischer är filmare och arbetar huvudsakligen
med filmer för större företag men ansvarar även för filmen
om Stockholmsbriggen. Han är också spant- och däcksbalksägare tillsammans med sin bror Jens och far Gunnar
tillika filmare.
Efter årsmötet höll Hartmut Kaulbach och Gösta Roxell
ett mycket uppskattat föredrag om renoveringen av piggskutan Helmi på Blidö.

bolagsstämma
i stockholmsbriggen ab

Suppleanter
Magnus Berglund
Jan-Erik Mansnerus
Björn Senneby
Peter Fischer Ny

Som nämnts togs beslut om nyemission på årets stämma.
Stämman informerades också om Christina Festins tillträde som vd i bolaget.
Bolagsstyrelsen är oförändrad och består av
Anders Bååth, ordförande
Henrik Ekelund, v. ordförande
Staffan Hansson, sekreterare
Thomas Flinck
Christer Anderson

Gustaf Taube är pensionerad sjöofficer med ett förflutet
som marinattaché i London. Han är också ordförande i
Stiftelsen Skeppsholmsgården, ledamot i Föreningen
Skeppsholmens marinkultur samt ordförande i

TRYCKT AV BIRGER GUSTAFSSON
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