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skrivande stund ligger diset tätt över Nybroviken. Det
regnar och vinden sveper isande kall över Skepps-

holmens hamnkvarter. Januari är perfekt för planering av
2002…

Först och främst fortsatt byggnation av fartyget där-
efter guideutbildning, budget, marknadsföring, mäss-
deltagande, medlemsaktiviteter, seglingar, Stockholm
750 år. Förberedelser för sjösättning. Skeppsholmsdagen.
Och mycket, mycket mera…

Utöver genomförd aktieemission förra året arbetar vi
vidare med försäljning av skeppsdelar tex bordläggnings-
plankor, berghult, garneringsplankor mm.

numrerade däcksplankor
Inom kort intensifierar vi försäljningen av numrerade
däcksplankor, udda nummer åt styrbord, jämna åt babord.
Mångas personliga favoritnummer är redan sålda. En
populär fartygsdel att äga, blir trevliga att leta rätt på i det
färdiga fartyget, titta på, och beträda.

Virket, sibirisk lärk, ligger sedan länge hos Lundquist
& Lindroth och torkar. Långsamt, långsamt, länge, länge.
Så ska byggmaterial hanteras!

vi bygger en av fartygets 
hytter i  fullskalemodell

Konstnären Björn Senneby och skeppstimmermännen
Korhan Koman och Tobias Ed designar, konstruerar och
bygger hytten för att prova olika lösningar. Resultatet
utmärks av deras utpräglade känsla för skeppsbyggeri och
dess formspråk.

Hytten kommer att visas upp på båtmässan ”Allt för
Sjön” 1–10 mars. 

Kom och se den i monter B18:10 ”Skeppsholmens
hamnkvarter”, där finns Stockholmsbriggen tillsammans
med Skeppsholmens Folkhögskola, Sofia Linnéa och
Skeppsholmsgården.

Väl mött i hytten!
Christina Festin

skeppsbyggmästaren har ordet
Den fjärde december monterades den första däcksbalken.
Nu är detta arbete avslutat och samtliga balkar och karvlar
är monterade. De största karvlarna är de som ligger längs
med däckshusen. De är extra kraftiga för att kunna bära
upp däckshusen och för att ta upp sidokrafterna i skrovet.
Mellan alla däcksbalkar ligger dessutom mindre karvlar
som fördelar krafterna i långskeppsled.

De däcksbalkar som går mellan skrovet och karvlarna
kallas stickbalkar. De fälls in i karvlarna med en kilfor-
mad laxstjärt som tar upp dragkrafterna (se bilden). 

I skrivande stund påbörjas tillverkningen av skarndäcket
och inre vaterborden samt luckkarmar till däckshusen.
Luckkarmarna är mycket speciella eftersom däckshusen
är delvis nedsänkta under däcksnivå av estetiska skäl,
vilket innebär att däckshusens maximala höjd över
relingen blir ca 60 cm.

Mer om skarndäck, vaterbord och karvlar finns att läsa
i informationen om skeppsägarskap på bifogat blad.

Planeringen av sjösättningen har redan börjat. Vi har
tagit upp en öppning i kajen och just avslutat gjutnings-
arbetena. Nu håller vi på att ta in offerter angående
pålning för stapelbädden utanför kajen. Denna består av
cirka 90 pålar och sträcker sig 30 meter utanför kajkan-
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ten och avslutas vid ett vattendjup av 1,5 meter, mer om
detta senare. 

Nu återställs själva träkajen men under den är allt klart
för sjösättning.

korhan koman
Skeppstimmerman med
båtbyggande och konstnär-
skap i blodet.

Född 1967 och uppvux-
en på skonaren Hulda vid
Drottningholm som han nu
själv bebor och seglar med
sin familj. Som riktigt liten
lär han ha ramlat i vattnet
åtskilliga gånger, en gång
blev det riktigt dramatiskt
– han räddades faktiskt av
att han flöt på blöjan!

Med båtbyggandet i
blodet sedan födseln föll det sig naturligt att arbeta med
båtar, utbildning följdes bla av uppdrag att renovera ett
antal skutor. Hulda har han renoverat tillsammans med
hustru Anna. Med kollegan Tobias Ed har Korhan tillver-
kat en fullskalig modell av Stockholmsbriggens mast.
Den är placerad utanför entrén till Sjöhistoriska Museet i
Stockholm.

Familj: Hustru Anna, segelsömmande läkarstude-
rande, och tre barn; tvillingarna Ronja och Elvira, 9 år
samt lilla Ebba, 4 år.

Familjelivet, underhåll av Hulda samt skötsel av firman
fyller merparten av Korhans lediga tid. Finns möjlighet
läser han gärna skönlitteratur, t ex Majgull Axelsson, men
också gitarrspel och tecknande intresserar. Konstnär-
skapet finns i generna, från pappa Ilhan som var skulptör
och verksam som lärare på Konsthögskolan. Mamma
Kerstin var etnolog, författare och tecknare.

Kerstin Koman är författare till ”Mynt under masten
och vissla på vind”, en bok som skildrar sjöliv och folktro.
Boken finns att köpa på Briggen.

Med Korhan som skeppstimmerman i fartygsbygget
garanteras omfattande kunskap, ett hantverk som snarare
skrivs konsthantverk och en mångfald intelligenta
lösningar. Hur bär han sig åt egentligen – det ser så enkelt
ut när han arbetar. Namnet Korhan kommer av Kor=Glöd
och Han=Konung.

födda
Skeppstimmermannen Robert Jonsson, som vi berättade
om i förra numret fick en dotter, Lova, den 21 november.
Längd över allt 1,7 fot och med ett deplacement på 3 920
gram. 

besök oss  på 
”allt för sjön” 1–10 mars !

Den första mars startar åter båtmässan ”Allt för Sjön” i
Stockholmsmässan. Denna gång samarbetar vi med
Skeppsholmens Folkhögskola, Sofia Linnéa och Skepps-
holmens Hemgård. Tillsammans bildar vi Skeppsholmens
hamnkvarter i monter B18:10 på mässan.

Vill Du vara med och arbeta i montern? Vi bjuder på inträ-
det till mässan om Du ägnar fyra timmar åt Briggens
monter. Mer information får Du från kansliet.

emission för gammal och ung
Stockholmsbriggens aktie hänger numera i såväl slott
som koja, och har blivit något av en folkaktie i det lite
exklusiva formatet. 

Den 12 december stängdes emissionen för att vi skulle
hinna sända ut alla aktiebrev till jul. Totalt tecknades
4 511 aktier. Många fick en aktie i julklapp. Att döma av
personnumren var det många som börjat sitt liv som
fartygsägare. Aktien har också köpts som födelsedagspre-
sent för alla åldrar och i vissa fall även som ett minne av
anhöriga som gått bort. 

aktieförsäljningen fortsätter
Nu fortsätter försäljningen av aktier via Föreningen.
Dryga tusentalet aktier köptes nämligen in av Föreningen
för att försäljningen skulle kunna fortsätta även efter
emissionen.

Villkoren är samma som under emissionen  dvs 1500 kr
per aktie plus en administrativ avgift om 50 kr per ärende
som sätts in på Föreningen Briggens postgiro 87 36 63-9.

verkstadsloken 
annorlunda mötesplats

Nu har vi möjlighet att erbjuda en annorlunda och läcker
lokal dit Du kan ta Dina kunder, anställda och vänner för
olika arrangemang. Lokalen tar upp till 150 personer. Vill
man sitta bör man dock inte vara fler än ca 110 st. 

Skandiform har kvalat in som Hedersleverantör
genom att leverera 115 mycket vackra björkstolar med
stoppad sits. Dessutom har vi handlat bord för 80 perso-
ner av Kinnarps till ett bra pris. Maten tar vi från någon av
öns krögare. Om man vill kan man dricka såväl Skepps-
holmsvin som Skeppsholmssnaps till. 

För mer info kontakta kansliet enligt nedan.

stockholm 750 år
1–8 juni firar vi Stockholms 750-årsjubileum. 
Stockholmsbriggen kommer att vara med som en tongi-
vande del i Skeppsholmens hamnkvarter. Under en vecka
gör vi om byggplatsen till en 1850-tals hamnmiljö med
lönnkrogar, tatuerare, klampare, tiggare, sumprunkare
och annat löst folk. 

Vill Du vara med? Vi kommer att behöva många
medverkande på många olika poster. Kontakta oss och
berätta vad Du kan eller vill göra.

lär dig mer om briggen
Nu startar utbildningen om Stockholmsbriggen.

Onsdagen den 20 februari träffas vi för en första
genomgång av kursen. 

Du får möjlighet att lära Dig mer om projektet
Stockholmsbriggen, varför hon byggs och vad hon ska
användas till. Vi sätter också in briggen i ett historiskt
sammanhang och studerar hur de gamla fartygen använ-
des och vilken betydelse de haft genom århundradena.
Sist men inte minst hoppas vi kunna ta Dig med på studie-
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besök till några av Stockholms intressantaste fartyg och
maritima miljöer.

Möjligheter till praktik kommer att finnas på helgerna
då vi räknar med att hålla öppet på byggplatsen.

Kursen kostar inget, förutom eventuella inträden vid
studiebesök, och är öppen för alla. 

En målsättning är dock att utbilda ett antal informatö-
rer som kan vara med vid mässor och evenemang samt en
grupp guider som kan arbeta professionellt med att guida
bokade grupper på byggplatsen. Därför kommer de som
avser att använda sina kunskaper inom projektet att ha
företräde de gånger antalet platser är begränsat, t ex vid
studiebesöken.

Anmälan och info: Ulf Hedbom tfn 710 55 77 eller
ulf.hedbom@stockholmsbriggen.se.

onsdag = briggafton
Under onsdagarna kommer det att vara öppet för med-
lemmarna på byggplatsen. Hög trivselfaktor med något
gott att äta och dricka, lite ljug om seglingar och annat. 

En av huvudpunkterna kommer att vara att samlas och
arbeta gemensamt med olika projekt kring briggen. Vi
kan bygga modeller eller sy segel och tillverka block och
andra detaljer till fartyget. 

Det blir många fina ekbitar över från bygget och ur
dessa kommer vi att ta fram en rad souvenirer att sälja på
mässor och evenemang under året. Här kan du göra en
insats. 

Välkommen på onsdagarna mellan 18.00 och 21.00
framgent och känn efter vad Du vill göra.

kalendarium
Här följer det preliminära programmet. Aktuellt program
kommer att finnas på hemsidan och information kommer
även att sändas ut via e-post till dem som anmält sin 
e-postadress till info@stockholmsbriggen.se

20/2 Idémöte för kommande träffar (Ulf Romert).
Utbildning för båtmässan (Christina/Sture).
Introduktion av vinterns/vårens Guide-utbildning
(Ulf Hedbom, gäller all guideutbildning nedan).
Kursstart Järnsmide, se nedan.

27/2 Guide-utbildningen börjar med rubrikerna:
Projektidé, Varför en brigg?, Vad är en brigg och
Projektstarten.

6/3 Briggafton: ”Att rita en brigg” Gustaf Dillner
berättar om arbetet med att rita Stockholms-
briggen. Guide-utbildning: Konstruktion och
ritningar. 

13/3 Briggafton: Gästföreläsning om fartygen i
Stockholms Skeppsförening som ligger längs
Skeppsholmens kajer. Guide-utbildning:
Byggplats och Organisation.

20/3 Briggafton: Tema ej klart. Guide-utbildning:
Finansiering och Tidplan.

27/3 Briggafton: Visning och diskussioner runt olika
båtmodeller. Guide-utbildning: Olika slags segel-
fartyg.

3/4 Briggafton: Tema ej klart. Guide-utbildning:
Nyttjande av fartyget och Marknadsföring.

10/4 Briggafton: Gästföreläsning. Havskappsegling.
Guide-utbildning: Guidning och framställning
”Uttryck dig så att du gör intryck”.

17/4 Briggafton: Briggar i skalad och buteljerad form.
Guide-utbildning: Konstruktion, byggnation och
arbetsstyrka.

24/4 OBS plats: Stöttboden vid Dockorna på Beck-
holmen. Visning av Beckholmsdockan samt info
om Stockholm 750 år. Guide-utbildning: Marin-
historiska organisationer och Liknande projekt
samt sammanfattning inför slutprovet. 

1/5 Briggafton: Kuvertering inför utskick av Briggen-
bladet.

8/5 Förberedelser Stockholm 750 år. 
Guide-utbildning: Skriftligt slutprov.

12/5 Segling med Galeasen Ruth från Gustavsberg.
15/5 Förberedelser Stockholm 750 år. 

Guide-utbildning: Kursavslutning.
22/5 Förberedelser Stockholm 750 år.
29/5 Förberedelser Stockholm 750 år plus våravslut-

ning för träffarna.

I övrigt har vi möjlighet att äntra briggen och se den fort-
gående byggnadsutvecklingen. Tag gärna med kompisar
som vill bli medlemmar. Tider: 18 .00 till 21.00.

För info om Briggaftnarna kontakta Ulf Romert tfn
654 77 98, e-post ulf.romert@stockholmsbriggen.se.

kurs i  järnsmide 
på skeppsholmsgården

Grunderna i traditionellt järnsmide i Skeppsholmsgårdens
smedja.
lärare: Göran von Euler. 
tid: Onsdagar 8 ggr 18.00 – 20.30 med start 20 februari.
information: tfn 649 14 69, e-post euler@hem.utfors.se 
anmälan: Skeppsholmsgården 679 28 20, info@skepps-
holmsgarden.org .

Skeppsholmsgården har även flera andra kurser. Några
exempel är svetsning, dekorationsmålning, mässinggjut-
ning, kustskepparintyg, maskinistexamen, fartygsbefäls-
examen klass VIII mm. Beställ program enligt ovan.

Under onsdagar jämna veckor har Skeppsholms-
gården öppet för ungdomar över 10 år där man sköter om
de två småskutorna Elmy och Lova. Ring 679 28 20 för
mer information.
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e-post
Vill du ha information via e-post som komplement till
Briggenbladet? Sänd då Din e-postadress till info@stock-
holmsbriggen.se.

Kort information om projektet sänds ut ungefär en
gång per vecka och Du får också tips om evenemang, TV-
program och annat som dyker upp mellan utgivningen av
Briggenbladet.

vårsegling med ruth
Den 12 maj seglar vi ut med galeasen Ruth från
Gustavsberg på en dagsegling i Stockholms skärgård.
Priset beräknas bli 400 kr för vuxna och 200 kr för barn.
För info och bokning kontakta kansliet enligt nedan.

föreningen briggen

östra brobänken skeppsholmen • 111 49 stockholm

telefon 08-545 024 10 • fax 08-545 024 11 • postgiro 8736 63-9 • www.stockholmsbriggen.se

redaktör sture haglund • tryck bg-butiken

T R Y C K T  A V  B I R G E R  G U S T A F S S O N

H E D E R S L E V E R A N T Ö R  T I L L  

S T O C K H O L M S B R I G G E N

sverige
porto

betaltB föreningsbrev

Reklambyrå med 
skepparexamen

Telefon 08-214161

Finansiell rådgivning
med kunskap om kursen

www.aragon.se


