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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.
FOTO PER BJÖRKDAHL

En alldeles underbar dag
Så var den då här, dagen D, den dag vi alla det senaste året väntat
på, strävat och kämpat för och kanske ibland också önskat bort.
Själv var jag aldrig orolig för att sjösättningen inte skulle gå bra, alla är vi ju väldigt
bra på det vi gör!
Vi samlades klockan nio för dagens genomgång och skålade i champagne. Kan ju tyckas
att det var att ta ut segern i förskott, men vi
hade redan vunnit – landets vackraste träfartyg skulle i vattnet och det hade vi fixat.
Det fanns en hel del att stå i under dagen
och det kändes som om båten bara snällt stod
och väntade på att vi skulle sluta springa runt
som yra små kycklingar med en räv efter oss
och i stället börja slå på de 400 kilarna. Som
om den sa till oss “lugna ner er, det är ju bara
en sjösättning”. Men jag vet inte riktigt om
någon av oss hade förstått hur stort detta
arrangemang var. Att det kom tiotusentals
åskådare för att titta på vad vi alla byggt ska
vi vara otroligt stolta över!
Ingen i byggstyrkan, förutom Søren Nissen, hade varit med om detta förut men hans

lugn lade sig på allas axlar och det kändes
som om vi var ett landslag på väg mot VMguld.
Så här gick det till: Två lag på var sida
kölen som inte skulle tävla mot varandra
utan samarbeta på högsta nivå – säg vilka
derbylag som fixar det? Under Sørens och
Mattias Malmros rop gjorde vi något som vi
aldrig gjort förut men det var som om vi
hade övat många gånger. Vi började förifrån,
tre man på varje “block” med varsin slägga i
högsta hugg, ivriga att få slå på kilarna.
OCH VAD VI SLOG!
Byggstyrkan har under vintern tränat
innebandy i verkstaden och nu förstår jag
den djupare fördelen med denna jobbiga
sport. Kilslagningen var som en bandymatch, tre mot tre, en väldigt stor boll och
ett gigantiskt mål. Vi slog tills mjölksyran
kom i armarna, skrek ”byte”, lämnade över
släggan, tog en klunk öl och andades ut

innan det var dags att gå in i laget igen och
fortsätta att ivrigt slå mot målet!
Allteftersom glidskon lyftes upp under
kölen hördes ropen “fyran, femman, sexan”
och så vidare till block nio som var längst
akterut. När jag stod där och slog hörde jag
plötsligt de magiska orden ”DEN GLIDER”,
och då slog jag ännu mer.
Båten börjar röra på sig och nu går det
undan! Några av oss springer efter och man
ville liksom klappa på henne och önska
“lycka till på färden”. Det ryker om fårtalgen
och ett enormt vackert första dopp äger rum!
Hon kränger till lite åt styrbord och sen
minns jag inte så mycket mer… Kramar,
skrik, idel leenden, tårar och lite mer öl i
strupen.
Sedan vet vi väl alla hur eftermiddagen,
kvällen och morgonen fortlöpte! Efterfesten
i verkstaden är svår att referera men den var
himla trevlig! ■
LENA ORRING
SKEPPSTIMMERMAN

VD TAR ORDET
PER LANDQVIST
Tre Kronor af Stockholm
döptes Nybygge nr 1 till
av kronprinsessan Victoria.
Och så gled hon av stapelbädden elegant och värdigt med en hastighet som
får mig att tro att hon har bråttom att bli
klar för allt spännande som väntar henne
på de sju haven.
Även om sjösättningen tog mycket
kraft blev det också den energikick som
vi i projektet behövde för att gå vidare
och klara de tuffa uppgifterna som ligger
framför oss.
En viss oro har uttryckts för den ”osynliga tiden” efter sjösättningen och fram
till nästa stora händelse i projektet.
För mig räcker det med att kasta en
blick på Tre Kronor där hon ligger i all sin
ofullbordade skönhet
för att
övertyga
mig om att
vi kommer
klara den
utmaningen också.
Stockholm har redan fått en stor attraktion, som dock ännu inte slagit ut i full
blom!
Nästa riktigt stora mål ligger två år fram
i tiden. Först jungfruseglingen som vi
alla ser fram emot och som vi skall göra
något riktigt stort av och i augusti 2007
står Stockholms stad värd för Tall Ships’
Race, ett evenemang där Stockholmsbriggen är inställd på att delta på olika sätt.
Tiden efter sjösättningen har dock präglats av rivning och omdaning av stapelbädden samt etablering i nya lokaler. I
grannhuset har riggruppen redan ställt i
ordning en mycket praktisk riggverkstad
och här färdigställs den resterande stående
och löpande riggen.
Tre Kronor ligger nu säkert förtöjd vid
en av de två läktarpontonerna som vi hyr
och på vilken vi ordnar nya verkstadsutrymmen för det fortsatta bygget. Samtidigt byggs en läktare varifrån man ska
kunna beskåda fartyget, följa det fortsatta arbetet och få information om
projektet. Med detta arrangemang tror
jag vi har riktigt bra förutsättningar för
att ta hand om den viktiga publika
delen av verksamheten.
Välkommen att njuta av skönheten! ■

Mästerlig mastresning

”Hon har
bråttom att
bli klar’’
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Hans Ax lägger myntet
under masten. (Ovan)
Ett felvänt vant måste
rättas till men Allan
Palmer är raskt uppe i
masten.
FOTO CHRISTER YSTRÖM

Redan tidigt på morgonen den 6 augusti var den stora röda mobilkranen från Adlers Kranlyft på plats. Då hade Lasse Adler kört sin 40tonnare ända hemifrån Håbo Tibble, nära fem mil från stan.
Den stora kranen fyllde så gott som hela utrymmet mellan Briggen
och kanonverkstaden.
Runt elvatiden började publiken ta plats.
Flera hundra personer hade lockats av tidningsartiklar och radioinslag.
Först hissades fockmasten upp. Kranförare
Adler klättrade omkring på Briggens ställning och däck med sin lilla låda på magen,
med kranens manöverspakar i.
Oändligt försiktigt och med millimeterprecision sänktes masten ner i hålet i däcket,
ner till mastfoten vid kölen.
Nästa skeppsdel var bogsprötet. Där var
det om möjligt ännu viktigare med precisionen, eftersom det kopparskodda fyrkantiga
hål där bogsprötet skulle sitta inte lämnade
några som helst marginaler. Men det kom på
plats alldeles galant och utan missöden.
Rickard Engberg berättade för publiken

vad som hände och hur, och i pauserna spelade Trio Grande sjömansvisor – fast de för
dagen var en duo.
Huvudnumret var förstås stormasten.
Innan den restes utförde Hans Ax det hedersfyllda uppdraget att lägga ett mynt under
masten, en tradition som enligt gammal
sjöskrock ska bringa lycka åt fartyget.
Myntet var ett specialpräglat silvermynt av
en femkronas storlek med en bild av fartyget
på ena sidan. Att just Hans Ax la dit myntet
har också sina skäl – det är tack vare Hans
som Ikea Kungens kurva har gått in som
skeppsredare i Stockholmsbriggen.
Likadana mynt, fast i brons, finns som
nyckelringar och ölöppnare. Kopior av myntet under masten finns i en begränsad uppla-
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Lyckad satsning
Köp fem – få sex.
Se där en innovativ idé från
bolagsstyrelsen.
Det blev nästan full pott.

Allan Palmer och
Magnus Berglund stadgar
stormasten med kilar vid
däcket. (Ovan t.v.)
Lasse Adler och Korhan
Koman diskuterar hur
man får peket på plats.
(Ovan t.h.)
Fockmasten passas in i
hålet i däck. (T.v.)
FOTO CHRISTER YSTRÖM

ga. De är i silver och kostar 500 kronor.
Det enda missödet under dagen var att ett
vant vändes fel. Men riggmästare Allan Palmer och Magnus Berglund, hans frivillige
tillskyndare, klättrade upp och fixade till
det hela. De såg inte ut att lida av det –
snarare såg det ut som att de tyckte det var
ganska kul där uppe.
Ett stort och ödmjukt tack till Lasse

Adler som ställde upp med sin kran gratis
för Briggen och med sin långa erfarenhet av
kranjobb såg till att allt gick som det skulle.
I Briggens utebutik sålde vi för glatta
livet – silvermyntet tog tillfälligt slut.
Serveringen sålde slut både på strömmingsmackorna och fiskgrytan och de som inte
ville gå hem fick nöja sig med kokt korv. ■

I samband med sjösättningen av Tre
Kronor af Stockholm gick ett erbjudande ut
till alla som äger aktier bolaget.
Erbjudandet innebär att man för ett
pris av fem aktier blev ägare till sex nya.
Totalpriset för sex aktier var alltså 9 000
kronor i stället för 10 800 kronor. Dessutom får varje köpare ett numrerat tryck
av Björn Sennebys nya akvarell av Tre
Kronor af Stockholm med konstnärens signatur.
– Redan kort efter erbjudandet fick vi
glädjande många köpare och efter sjösättningen blev de fler och fler, berättar Mats
Jakobsson, en av de tre bakom idén.
Totalt har aktieförsäljningen gett nära
1,3 miljoner kronor. ■ KERSTIN OTTERSTÅL

Kontrakt på tillfälliga lokaler
Vi har nu tecknat kontrakt om tillfälliga
lokaler och mark med Fastighetsverket. Vi
fortsätter att hyra övervåningen i kanonverkstaden och marken bredvid byggnaden för att kunna bygga färdigt fartyget.
Samtidigt arbetar vi vidare i samförstånd med Fastighetsverket för att hitta
en permanent lokal och kajplats. Det räknar vi vara klara med inom kort.
Stockholmsbriggen har blivit ombedd
av ett betydande antal stockholmare, däribland företrädare för näringsliv, kultur
och sjöfart, att till Moderna museets
styrelse förmedla vad en stor opinion anser
om museets planer på att använda kanonverkstaden som kontor.
Kontakterna med Moderna museet berör
inte förhandlingarna med Fastighetsverket. ■

KERSTIN OTTERSTÅL

Bolaget har fått ny vd
Efter sjösättningen går Stockholmsbriggen in i en ny fas och behöver då en stark
ledare. Det är därför glädjande att
Magnus Sederholm har tackat ja till att
tillträda som vd efter årsskiftet.
Magnus, välkänd opinionsbildare i frågor
som berör Stockholms miljö- och kulturarv
och med 20 års vd-erfarenhet är ledamot i
såväl föreningens som bolagets styrelser.
Per Landqvist är tillförordnad vd från
den 19 september och tills Magnus tillträder.
Per är ledamot av Föreningen Briggens
styrelse och har bakgrund som projektledare med ansvar för evenemangsverksamheten på Stockholmsbriggen. ■
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Ur Gladans och kanonångbåten Ingegerds loggböcker från Grönlandsexpedition 1871 då M P von Krusenstierna
var kapten på Gladan.
Med hjälp av bjälkar, sparrar, kätting, tågvirke och block och ett stort antal cisterner som förbands till flottar lyfte man upp
meteorstenarne och Ingegerd bogserade
dem från Blåfjällets strand på Discoön till
Gladan i Godhamn där man riggat en svår
sax. Ingegerd uppvindar dem och inlastar
de tre meteorstenarna i Gladan med kolfyllda säckar som underlag och med kilar
och stöttor som stadgas stenarna. Danske
kolonialinspektören kommer på besök.
Till ankars och förtöjd vid östra kajen

hörnet

Historiska

Skeppsholmen. Besök på Gladan 15 okt:
Generalmajor Lagerkrantz. 16 okt: HKH
Hertigen av Östergötland. 17 okt: HM
Konungen med svit. Lossat vid mastkranen
på Kastellholmen. Ingegerd bogserar till
Södra varvet och Gladan lossar de återstående meteorstenarne och tillbaka till Skeppsholmen och inlastar stångjärn, styckegods
och ammunition till Carlskrona.
Den största av stenarna finns utanför
Naturhistoriska museet i Stockholm.
Om du vill vara med och laga Gladans
mat eller har frågor om Gladan mejla till
historia@stockholmsbriggen.se eller ring
08-741 04 33 på kvällstid. ■
CHRISTER YSTRÖM
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Lång dags färd mot fest
Redan tidigt på morgonen hade fartygen längs
Östra Brobänkens kaj stor flaggning.
Byggstyrkan, volontärer, musiker, väktare, fotografer; alla samlades på kajen, fick sina instruktioner och gick till verket. Om tre timmar skulle det
mesta vara på plats, om sex timmar började festen.
Alla gjorde vad de skulle, det var lugnt på ytan

men luften vibrerade av förväntan. Tidiga besökare som ville slippa trängsel kom och gick.
Skärgårdsmarknaden byggdes upp i en häpnadsväckande fart och snart började härliga dofter från serveringarna sprida sig.
När allt var klart sprack molnen och det blev
strålande solsken. Festen hade börjat! ■

Tobias och Henrik fördelar fårtalg och såpa i glidskon.

En akrobat mjukar upp och musikkåren taktikpratar. Fotograf Olav har börjat plåta. FoTO ANNA C ERIKSSON

FOTO ANNA C ERIKSSON

Som alltid perfekt in i minsta detalj.
Om några timmar är kilarna inslagna och snart är stapelbädden riven.

Søren Nissen kontrollerar att allt ser
bra ut inför sjösättningen.

FOTO PER BJÖRKDAHL

Så här ska vi göra, säger Per
Landqvist till sina styrkor.

Stockholmsbriggens skeppsredare
Ikea
Outokumpu

Stockholmsbriggens samredare
Elfa AB
NYKLauritzenCool
MAQS Advokatbyrå

Hedersleverantörer
Birger Gustafsson Digital AB
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Skönt att få sitta några minuter.
FOTO OLAV SKOGSRUD

Båtmässan Allt för sjön
Certex
Dataphone
Dokumentkraft
Engwall & Claesson
Essve
G-Ess Yrkeskläder
Jehanders
Kaupthing Bank
Layher
NCC

Planet 11
Rapp Collins Stockholm
Rolls Royce AB
SAAB
Saint-Gobain Abrasives AB
Scania
Skandiform
Spring Mobil
Statens fastighetsverk
Södermalms Trä
Total Design Europe
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Aldrig har det väl varit så många båtar samtidigt i
Nybroviken.
FOTO PER BJÖRKDAHL

Klockan tre öppnades läktarna som snabbt fylldes. 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 nocken ligger Søren Nissens Connie och Allan Palmers Nordboen.
FOTO OLAV SKOGSRUD

Tala om båtmässa
Efter månader av samtal och mejlande med skeppare på ett tjugotal
segelfartyg, ångbåtar och vikingaskepp hade så dagen kommit.
Det började så fint när skutorna seglade
förbi med seglen fyllda, ett skådespel som
visade hur otroligt vackra Stockholms vatten är med seglande fartyg. Samtidigt

undrade jag lite tyst hur vi skulle få plats
med alla när dessutom ett stort antal små
båtar hade slutit upp.
Fjärilarna i magen härmade Gröna
Lunds samtliga åkdon – samtidigt.
Längst ute på nocken bredvid Hulda och
Gerda var balansaktens centrum.
Med stor skicklighet från skutornas sida
och en rejäl dos verbal diplomati packades

alla ihop så att briggens första resa inte
slutade med båtkramande.
Dagens fortkörning stod skeppsbyggmästaren för, 11,2 knop nerför slipen enligt
kustbevakningen. Kommer det en fartbot
måntro?
Ett varmt tack till alla gästande fartyg –
vi ses under segel om ett par år. ■
MAGNUS BERGLUND

Medryckande marinmusik
Tyckte ni att musikkåren som spelade vid sjösättningen stod väldigt
stilla?
Då ska ni veta att den oftast
marscherar fram på stans gator,
men eftersom det blev så fullt med
folk fick kåren spela där den stod.
Men den lät väldigt bra, å andra
sidan.
Musikerna var Sjövärnskårens musikkår, en
frivillig blåsorkester som på sjösättningsdagen bestod av 25 män och kvinnor.
Kåren spelade under ledning av eminente flaggtrumslagaren Gustav Lundström och på repertoaren stod gamla fina
Stockholmsmarscher från 30- till 50-tal,
bland andra Mälardrottningen, Vår Flotta
och Reginamarschen. Den sista är Flottans
honnörsmarsch, och den har spelats på
Skeppsholmen i alla tider.
– Vi försöker bära upp traditionerna från
Flottans musikkår, säger Olov Wimark,
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som bokar kårens framträdanden och spelar ventilbasun.
– Flottans musikkår i Stockholm fanns kvar en bit in på
70-talet men lades sedan ner.
År 1971 övergick alla militära
musikkårer till civil verksamhet under namnet Regionmusiken. Efter det var det
många av kårerna som tynade
bort – men tack och lov inte
alla. Marinens musikkår, med
hemvist i Karlskrona, är
numera den enda professionel- Att stå stilla en hel dag är inte riktigt Sjövärnskåristernas musikFOTO OLAV SKOGSRUD
la militärmusikkåren, berättar kårs melodi.
Olov.
perfekt inramning till vårt stolta fartygs
Många av medlemmarna i Sjövärns- sjösättning!
kårens musikkår studerar på MusikhögDen som vill höra mer av Sjövärnskårens
skolan. Så även om det är en frivillig mu- musikkår kan gå till Nybrokajen 11 den
sikkår är medlemmarna på gränsen mellan 24 november klockan 19.00, då de ger en
amatörer och proffs.
konsert. Inträdet är 130 kronor, 80 för
Vi var många som uppskattade den tra- pensionärer och studerande. ■
ditionsenliga marinmusiken – den var en
KERSTIN OTTERSTÅL
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Radio
Briggen
hördes vida
omkring
Briggens egen radio och mycket
annat ljud kom från MobSter.
Vad är väl en sjösättning utan ljud? En
mobil radiostudio, sex stora högtalare på
sammanlagt 6 500 watt (det är mycket!),
förstärkare, mikrofoner, radiosändningen
på Stockholmsbriggens egen radiokanal,
walkie-talkies för vakter, läkare och nyckelpersoner – allt detta ställde MobSter
Ljud AB upp med gratis. Och dessutom
hade de ett gäng erfarna och samarbetsvilliga ljudtekniker som skruvade ihop grejerna, ställde in mickarna, fixade sladdarna
– kort sagt såg till att det fungerade!
– Själva radiomasten fick vi sätta upp i
Kastellet på Kastellholmen. Det tackar vi
Slottet för, säger Bernt Olander på MobSter.
– Sen sände vi från en båt som låg strax
utanför kajen. Vi fick en hel del samtal
och mejl efteråt, så vi vet att Radio Briggen 98,1 hade många lyssnare under
dagen, särskilt de som av olika skäl inte
kunde komma.
I båten som låg tätt bredvid Gerda skötte Bengt Hellberg, till vardags reporter på
Radio Roslagen, sändningen och varvade
prat och musik med korta intervjuer med
några av Stockholmsbriggens sponsorer.
Man kunde lyssna på Radio Briggen i
Stockholm, hela Roslagen och ända till
Åland.
Bernt Olander och MobSter har jobbat i
branschen i femton år men Briggens sjösättning blev något utöver det vanliga.
– Vi var med vid Öresundsbrons invigning och vi har varit med vid alla möjliga
utomhusevenemang men den här dagen
var alldeles extra! En härlig stämning i
publiken, och helt fantastiskt när fartyget
gick i sjön!
Ett stort och ljudligt tack till MobSter
KERSTIN OTTERSTÅL
Ljud AB! ■
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Marcus Ekblom från Viking Säkerhet behöll sitt lugn i alla situationer.

FOTO MARC VAN LEEUWEN

Trygga väktare från Viking
Att hantera folkmassor är inte det
lättaste. I synnerhet inte när det
börjar bli trångt och ingen vill lyssna. Då är det skönt med proffs.
Fem väktare från Viking Säkerhet och fyra
poliser stod för säkerheten under dagen.
Dessutom kom det förstås en del civilklädda vakter i kronprinsessans sällskap.
De fem väktarna från Viking som jobbade gratis för Briggen fick ibland rycka
ut med megafon för att dirigera publiken
från ena läktaren till de andra – på andra
sidan om fartyget.
Med så många tusen människor samlade
finns det alltid stora säkerhetsrisker – det

kan börja brinna någonstans, någon kan
komma i kläm i trängseln, någon kan
falla från läktarna. Men våra ’’vikingar’’
hade gått igenom säkerheten med de
ansvariga för sjösättningen vid flera tillfällen i förväg.
– Jag var lite orolig från början, erkänner Krister Lindström på Viking Säkerhet.
_ Det var väldigt trångt för eventuella
utryckningsfordon om det till exempel
hade börjat brinna på bortre läktaren. Men
vi fick väldigt bra gensvar från de som
arrangerade sjösättningen. Och det blev ju
en fantastisk dag!
Det kändes tryggt! Tack Viking Säkerhet! ■
KERSTIN OTTERSTÅL

KALENDARIUM
20 oktober: Varvsön Beckholmen
Kom till varvet kl XX och se hur det går
till att docka in. En av skutorna som ska
in i dockan är Nordboen. Ta med fika – det
tar en stund att pumpa ur vattnet!

2 november: Båthall 2
Visning för medlemmar klockan 18.30.
Anmäl till kerstin@stockholmsbriggen.se eller 070-269 12 87.

9–13 november: Båtmässa
Scandinavian Boat Show, Stockholmsmässan, Älvsjö. Hälsa på i Tre Kronors monter!

Tisdagar på Sjöhistoriska
Gratis entré. Även föredragen är gratis!

25 oktober: Ulf Samuelson, sjösäkerhetschef på Silja Line talar om ’’Sjösäkerheten
efter Estonia’’.
1 november: Lars Flemström, pensionerad
kapten i flygvapnet om ’’Räddningsarbetet
under Estoniaolyckan’’. Lars Flemström
flög helikoptern som var först på plats.
8 november: Åsa Egerquist, båtbyggare,
(bland annat på Briggen!) berättar om forntida båtbyggeri på byggen hon varit på.
15 november: Sven Jönsson, sekreterare i
Sveriges Ångbåtsförening om ’’Ångmaskiner och deras pannor’’.
22 november: Susanne Svantesson, filmare, har gjort Kungen av Herrvik. Det är en
film om båtbyggaren Axner Bodin från
Herrvik på östra Gotland.
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Glada musikanter på öppen scen
Utanför själva sjösättningsområdet, vid Skärgårdsmarknaden,
framträdde ett antal Briggenvänner för publiken helt utan
ersättning.
Det började med tio glada banjospelare
under Sven Törnqvists ledning. De var
särskilt glada för att det var Banjons Dag,
och deras svängiga spelglädje lockade till
ett och annat danssteg på marknadsplanen.
Sedan äntrade violinisten Meme Åkesson scenen och spelade Bach, med visst
motstånd från vinden som gärna ville
vända notblad på fel ställe. Meme bjöd på
delar av Bachs sonator och partitor för
soloviolin, som hon även har spelat in på
en dubbel-cd.
Frampå eftermiddagen kom musikgruppen RAA och sjöng saltstänkta sjömanssånger från sin cd ’’Briggen Salta
Anna’’. Ännu ett tvärt kast i musikgenrerna, men publiken var med på noterna.
Sist ut på öppen scen var Taube-tolkaren och trubaduren Ulf Bagge som med
några välkända visor av vår nationalskald
inte bara höjde stämningen på Briggens
stora dag, utan även gjorde lite pr för
Taubedagen på Skeppsholmen dagen
därpå.
Stort tack alla medverkande! ■

Musikgruppen RAA sjöng ombriggen Salta Anna och hennes besättnings vedermödor.
FOTO OLAV SKOGSRUD

KERSTIN OTTERSTÅL

Några av de flytande hedersgästerna kom med dopgåvor
till vår ’’nyfödda’’brigg, Tre
Kronor af Stockholm.

Publiken uppskattade Meme Åkessons violinspel.

FOTO OLAV SKOGSRUD

Inte går det att stå stilla när tio entuiastiska banjospelare släpper loss.

FOTO OLAV SKOGSRUD

Briggen Gerda från Gävle hedrade sjösättningen med sin närvaro och med
stor flaggning. Ulf Pettersson, marknadschef på Gerda, överlämnade med
varma lyckönskningar till Tre Kronor af
Stockholm en litografi av konstnären
Johan Thunberg. Litografin föreställer
Gerda.
Allan Palmer, ägare till skonaren
Nordboen, och som har ritat Briggens
rigg, överlämnade en åländsk destinationsflagga, med varm hälsning från
vännerna på Åland.
– Det är vår förhoppning att gåvan
kommer till användning vid Tre Kronor
af Stockholms jungfruresa, eftersom vi
gärna ser att den går till Mariehamn, sa
Allan. ■
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Oj, oj oj – vilken dag
– Inte ett öga kommer att vara
torrt på Briggens sjösättning, lovade Rickard Engberg några
veckor före den stora dagen.
I väntan på sjösättningen värmdes publiken
upp av artisterna: Sven-Bertil Taube i god
form sjöng bland annat ’’Så länge skutan kan
gå’’, och Louise Raeder, som i sin smärta
kropp har en överraskande stor och klangrik
röst, sjöng ur ’’Kristina från Duvemåla’’. I
folkvimlet spexade ett gäng blåmålade
smurflika clowner, akrobater och eldslukare
till publikens förtjusning. Och när Briggens
gudmor, kronprinsessan Victoria, anlände
med M/Y Alba II hade publiken redan tränat
på att hälsa henne kungligt.
Höjdpunkterna var förstås när kronprinsessan Victoria gav fartyget dess namn, Tre
Kronor af Stockholm, när champagneflaskan
krossades mot fören, när de över 300 kilarna under kölen slogs in och 200 ton brigg
sakta började glida i kölrännan.
Några sekunder senare var hon i sjön och
mottog folkets jubel! Kustbevakningen
mätte upp 11,2 knops fart just när hon gick
i. Kanonsaluten dånade och båtarna på redden hälsade den ’’nyfödda’’ med en konsert
av tutor och signaler.
Ellinor Persson, dagens fullblodsproffskonferencier, charmade alla och räddade
Rickard när det blev för spännande och han
inte fann ord. När fartygets gudmor gick in
i kanonverkstaden för att motta sin gudmorsgåva, satte artisterna igång igen på
scen:
Allsångsledare Lasse Axelsson med vänner
försökte få den sjösättningsrusiga publiken
att sjunga med i ”I am sailing”. När Svante
Drake tog över micken var det inte många
som trodde sina öron: Hur bär sej karln åt
för att låta som ett helt trumset – och en
massa annat – med bara munnen?
Efter lekfull och charmig duettsång av
Louise Raeder och Sven-Bertil Taube i bland
annat en lysande ’’Fritiof och Carmencita’’
kom Tre Kronors gudmor ut i solskenet igen
och hann med att inspektera fartyget innan
M/Y Alba II förde kronprinsessan tillbaka
till Slottet.
Efter det blev tillställningen på Skeppsholmen mer informell. Byggstyrkan hade
byggt en kälke som nu Gustaf Dillner och
Korhan Koman (fd och nuvarande skeppsbyggmästare) traditionsenligt skjutsades nerför kölrännan i. Den gled dessvärre inte lika
bra som fartyget, så de hoppade i vattnet av
egen kraft i stället.
Oj, oj, oj – vilken dag! ■
KERSTIN OTTERSTÅL

Sjövärnskårister gör
honnör för kronprinsessan.
Flankerad av bolagsstyrelsens respektive
föreningens ordförande
ser kronprinsessan ut
att trivas bra.
Tack för i dag, det
var roligt. Nu ska
jag åka hem.

Drömjobbet – det som alla som någonsin
jar glida. Alla slog tills mjölksyran förla

I Gerdas vackra rigg
sitter fotografen. Det är
trångt både i vattnet och
på land. Och vilken
stämning!
Clowner och glada banjospelare rörde sig runt
hela området.
FOTO OLAV SKOGSRUD

drevat eller slagit en spik i briggen hetast åtrådde; att slå in kilarna vid sjösättningen tills fartyget lyfts och böramade armarna, skrek ’’byte’’ – kort paus – och började slå igen. På bild: Martin Lindskoog och Simon Menzel.

FOTO PER BJÖRKDAHL
FOTOGRAFERAT FRÅN GERDAS RIGG

Åhhh,
en sådan
gudmor!

Medan ceremonin

gåvan och för äran och
förtroendet att vara gudmor.
Gåvan var ett halssmycke,
tillverkat av hovjuvelerare
Eduard Gaudy, som själv var
närvarande och beskrev och
visade halssmycket. Gudmor blev uppenbarligen förtjust i det sobra smycket
som hon genast ville bära.
Efter visst fummel med
hakar och spännen satt det
så på sin rätta plats.
Gudmor fick även ta emot
en mera robust gåva i form
av ett kubbspel tillverkat av

ek från fartygsbygget, modell Tryggve
Martinsson. Även
denna gåva såg ut
att vinna uppskattning.
Gudmor har känt
till Stockholmsbriggen ett bra tag,
åtminstone sedan 2002 när pappa kungen
köpte och förärade alla i familjen var sin
kvadratmeter segel i Briggens förröjel (det
översta seglet i förmasten). Hon gladdes
att höra att kungens köp hade satt fart på
försäljningen. ■
TAGE BERGLUND

Tryggve Martinsson överlämnar byggstyrkans gåva när
kronprinsessan Victoria har inspekterat fartyget.

pågick i kanonverkstaden Kronprinsessan Victoria hade berättat att familjen på somrarna ibland
spelar kubb när de är på Solliden. Spelet går ju ut på att det vinnande
hade Tre Krolaget med ett välriknor förtöjts
tat kast skall fälla
och Korhan
kungen i spelet,
Koman stod
något som, enligt
beredd att visa
henne, vissa gäster
fartyget. Han
kan känna viss tvekfick två mycksamhet för.
et uppmärksamma lyssKubbspelet gillas
nare, kronemellertid även av
prinsessan
familjens hundar,
Victoria och
som gått hårt åt
finansborgarkastpinnarna. Det
rådet Annika
.
var alltså välkommet
Billström.
med en förnyelse.■
FOTO BENGT
RUNDQUIST
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När Tre Kronor af Stockholm till slut, full av tackade för
iver och entusiasm, äntligen
störtat ner i sitt rätta element var det dags för en
liten ceremoni i kanonverkstaden.
Thomas Flinck tackade
kronprinsessan Victoria och
betonade den glädje och
stolthet vi på Stockholmsbriggen känner över att hon
ville bli fartygets gudmor.
Han överlämnade därefter,
enligt tradition, en gudGudmor verkar ha kungligt roligt.
morsgåva.
FOTO ELISABETH JAKOBSSON
Kronprinsessan Victoria

FOTO TRULS

Kronprinsessan Victoria har tagit ett fast grepp om champagneflaskan och verkar besluten att krossa den
vid första försöket.
FOTO BENGT RUNDQUIST

Ett par andlösa sekunder
medan champagneflaskan
svänger in mot fartygssidan, en explosion, ett befriat ”Jjjá” från gudmor,
jubel, applåder, sirener.

FOTO OLAV SKOGSRUD
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Mannen som ville bygga en brigg
PROFILEN
JAN-ERIK MANSNERUS, SJÖKAPTEN OCH SEGLINGSENTUSIAST

FOTO CHRISTER YSTRÖM

Om det inte vore för Jan-Erik Mansnerus skulle inte briggen Tre kronor af Stockholm ligga förtöjd vid Östra Brobänken. Det är hans och
Olle Strandbergs dröm om att en brigg åter ska segla i Stockholms
farvatten som blivit verklighet.
Jag hade en idé om hur tanken att bygga en
brigg föddes. Jag föreställde mig fyra män
med stor aptit på livet, kärlek till segelfartyg och gränslös fantasi. De sitter där på
krogen och till kaffet och avecen föds idén.
Nu var det inte riktigt så men något ditåt.
Kvartetten som bildades bestod av Janne
och Olle som seglade, Bunta Horn som var
legendarisk musiker och Björn Lindroth,
engagerad i Sofia Linnea, som var en idésprutande konstnär med många kontakter.
Nu fick Janne dem alla intresserade.
Janne älskar briggar. Det är små fartyg
med stora muskler, säger han. Havens Formel 1-kärror, perfekta för utbildning eftersom en brigg kräver stor besättning.
Egentligen var det briggen Gerda som
Janne hade tänkt bygga. Hon hade ju
skrotats 1959. Men så var han och Olle
uppe på Krigsarkivet och hittade ritningBRIGGENBLADET NR 4 ● 2005

arna till Gladan. Baltic Marin översatte
ritningarna till moderna mått och blev på
så sätt den första sponsorn.
Nu satte Janne och Bunta igång med att
jaga sponsorer, först från ett krypin i kastelllet, sedan i Buntas lilla etta. I mer än ett år
slet de framgångsrikt utan någon ersättning.
Men var skulle briggen byggas? Första
tanken var Finnboda Varv men det drog ut
på tiden. Björn insåg pr-värdet i att göra
bygget publikt och föreslog – kanske lite
på allvar – att hon skulle byggas på Sergels
torg.
Göran Hernlund på Skeppsholmens folkhögskola hade ett bättre förslag. Skolan
hade fått byggnadslov för ett båtskjul som
skulle ligga mellan skolan och kanonverkstaden. Han föreslog Fastighetsverket att
de skulle vänta med båtskjulet till förmån
för briggen. Samtidigt skulle briggen få

tillgång till kanonverkstaden som i huvudsak stod tom. Så blev det. Jehanders gjorde grusbädden, kölen sträcktes och nollspantet restes våren 1997.
– Bunta hade varit en fantastisk dörröppnare. Många män i maktställning hade
jazzat på Nalen så vi kom förbi alla underhuggare och direkt till toppen, berättat
Janne. Björn var tänd men krävde att vi
hade en verksamhet efter sjösättningen.
Den fanns. Folkuniversitet hade fått tillstånd att starta en utbildning för sjöbefäl
och hade skrivit kontrakt med Föreningen
Briggen, som bildats 1995, att använda en
framtida brigg som utbildningsfartyg.
– Jag arbetade som lärare på den kommunala Sjömansskolan och hade nära kontakter med Folkuniversitetet. Det fanns då
ingen förberedande utbildning för sjöbefäl
men behovet var stort. Tanken var att eleverna först skulle ha sex månaders praktik
innan de började med teorin.
Meningen var faktiskt också att Götheborgs första besättning skulle utbildas på
briggen.
– Att segla en brigg ger en fantastisk
möjlighet att knyta ihop generationer och
under utbildningen växer ungdomarna.
säger Janne.
Det fanns inte många segelskutor i Östersjön som Janne inte hade seglat. Han
seglade också med Olles Meta av Byxelkrok
– känd från filmen ’’Utvandrarna’’ – när
Meta seglade charter i Medelhavet.
Allan Palmer och andra ålänningar och
även Søren Nissen kom hit för att segla på
den tiden – Linden och Albanus hade inte
byggts ännu och Allan hade inte skaffat
Nordboen. Så knöts kontakterna med Åland
och meningen var att Hans Holmström,
som hade stor erfarenhet, skulle bli skeppsbyggmästare. Men annat kom i vägen och
Gustav Dillner fick uppdraget.
Jag träffar Janne torsdagen den 22 september på Skeppsholmen. Det är andra torsdagen som mistlurarna tjuter i protest mot
kontoriseringen av kanonverkstaden. Blidösund gör åter en sväng i viken och M/Y Alba
II är här. Det är en mäktig manifestation.
Christer Yström har fotograferat Janne på
Tre Kronors däck; jag frågar vad han tycker
om namnet och hur det kändes att stå där.
– Det kändes starkt, en dröm som har
förverkligats. Men jag tycker att Makalös
hade varit ett bättre namn för att hon är
makalös och blir makalös att segla. ■
MARGARETA LANDSTRÖM
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Idel höjdpunkter på Moderna museet
Det var inte bara medaljer som
delades ut under festligheterna.
Korhan Koman fick ta emot en
ovanlig skeppsklocka också.

Stilig är hon, Tre Kronors skeppsklocka. Undrar
hur hon låter när vakten slår åtta glas?
FOTO ASSAR BJÖRKMAN

Staffan Hansson överlämnade skeppsklockan som en gåva från Föreningen Briggen till Tre Kronor.
Den är en exakt kopia av den
skeppsklocka som briggen Gladan
hade. Originalklockan gjöts 1687 av
Mikel Bader i Stockholm. 1905 fick
klockan en spricka och den överlämnades till Marinmuseet i Karlskrona.
Leif Sjölin på Bergmans Konstgjuteri i Stockholm har nu gjutit en
kopia. Den bekostas av medel som
föreningen fått för att hedra Bengt
Julins minne. Det är en systerdotter
till Bengt, Barbro Osher i USA, som
donerat pengarna. ■
MARGARETA LANDSTRÖM

En prydnad för akterspegeln
Redan på mastresningsdagen kunde
vi beundra träbildhuggare Douglas
Åhs skickliga arbete med att snida
namnbrädan till Briggens akterspegel.
Douglas har arbetat som träbildhuggare i femton år och kommer från västgötska Tidan.
– Det egentliga träarbetet tog inte så
lång tid, säger Douglas. Åttiotre timmar lade jag ner på själva brädan. Dessförinnan gjorde jag en del skisser innan
alla var nöjda. Och med själva namnet

jobbade jag lite i hemlighet
om nätterna,
eftersom det
inte skulle avslöjas förrän vid dopet.
Den vackert snidade och målade
namnbrädan i ek som nu är stadigt fäst
vid Tre Kronors akter ska följas upp med
liknande namnbrädor till sidorna, lovar
Douglas. ■
TEXT OCH BILD KERSTIN OTTERSTÅL

När siste man lämnat läktarna och de
flesta kilar från sjösättningen var sålda
var det dags för ett snabbt klädbyte
och sedan till Moderna för att välkomna gästerna till kvällens festligheter.
Med vinglas i hand och ett givet samtalsämne
kom minglandet snabbt igång. ”Toppfarten
var tydligen 11 knop.” ”Hörde ni om fotografen som tappade kameran i vattnet?” ”Och
han som råkade ta sömnmedel och sov sig igenom sjösättningen?” ”Vilket svall! Ett tag
trodde jag att det höll på att gå snett!”
Efter avnjuten middag till Blåsettes ackompanjemang var det dags för medaljutdelning
”för hedrande insatser i Briggenprojektet”.
Den ena pristagaren blev gladare än den
andra, men allra lyckligast blev till synes
Tryggve Martinsson. Vi gillar dig verkligen
Tryggve, det hoppas jag du märkte på jublet
när du fick medaljen.
Kvällens andra höjdpunkt var uruppförandet av Stefan Säfströms tonsättning av
Ebba Lindqvists dikt Storm. Jeannette Bjurling och Stockholms Saxofonkvartett stod för
framförandet. Och vilket framförande sedan;
Bjurlings starka, klara sopranstämma och Saxkvartettens samspelta saxofoner i en enastående kombination som fick huden på
armarna att knottras.
Kvällen fortsatte med dans till Blåsette Big
Band och sångerskorna Helene Eriksson och
Louise Raeder. Men då hade jag sparkat av
mig de högklackade skorna och begett mig
till efterfesten i kanonverkstaden. ■
PIA JOSEFSSON
Tio glada medaljörer: Anna-Greta Björkman, Tage
Berglund, Sture Haglund, Benita Jansson, Ulf Hedbom, Elisabeth Jakobsson, Göran Hernlund, Johnny
Åstrand, Tryggve Martinsson och Molly Olsson.

Ring så spelar vi!
Bröllop, personalfest,
födelsedagskalas, invigning, kick-off
eller bara en fest…
Blåsette Big Band är ett äkta storband som spelar
härlig musik. Swing and sweet, lite cha-cha och
rock ´n´roll eller kanske en tango
Bo Roström 070-549 20 83, bo.rostrom@telia.com

www.blasettebigband.se
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Tre Kronor
är starkare
än någonsin
Annika Billström, Stockholms ”borgmästare’’ överlämnade en gös emot utländska gäster eller seglar till
främmande hamn.
med stadens vapen vid sjösättningen av Tre Kronor af Stockholm.
har ofta sagt Stockholm och vatten hör
– Sjösättningen var fantastisk; så många människor, så starkt Du
ihop. Och du vill förbättra trafikmiljön i
engagemang och sådan glädje.
innerstaden. Men jag har aldrig hört dig
Briggen fick ett mycket bra och lämpligt
namn, tycker Annika Billström.
– ’’Tre Kronor’’ är redan ett starkt varumärke och namnet visar att hon är en viktig symbol för Stockholm och Sverige. Det
är ett fulllödigt namn på ett vackert fartyg.
Annika Billström är Stockholms första
kvinnliga finansborgarråd, ofta i hetluften.
En av fem ”Town Hall Titans” när Time
Europe Magazine skrev om inflytelserika
borgmästare. De fyra andra kom från Berlin,
London, Paris och Rom och var män.
Det verkar vara tufft att vara finansborgarråd i Stockholm. Vad driver dig?

– Jag har så mycket energi och så har jag
massor med idéer som jag vill förverkliga.
Jag är inte en politiker som bara pratar.
Annika Billström arbetar mycket i
mansdominerade miljöer och hon ser
fördelar med att vara kvinna.
– Om jag visar att jag är väl förberedd
och påläst och sedan också åstadkommer
saker får jag respekt. Männen lyssnar.
De kanske inte alltid är lika pålästa?

– Nej, säger hon och skrattar lite.
BRIGGENBLADET NR 4 ● 2005

Annika orkar hålla högt tempo för att
hon har sina andningshål och för att hon
har familjens stöd. Men det var några år
när sonen Alexander alltid gick fem meter
före mamma när de var på stan.
I stugan på Gotland kan hon koppla av
och måla huset, hålla på med trädgården
och ägna sig åt matlagning. Hon spelar
golf och dansar också; nu hon har lärt sig
både salsa och bugg.
Hon orkar för att hon är målmedveten
och uthållig och har hunnit bli erfaren,
säger hon. Hennes metod är att låta en
fråga diskuteras grundligt, fatta beslut och
sedan driva frågan till hundra procent.
Vatten frigör tankar, tycker Annika.
Det har en välgörande inverkan. Hon
menar att vatten binder samman, att det
inte skiljer. Där ser hon en viktig uppgift
för Tre Kronor. När briggen seglar i Östersjön, exempelvis till S:t Petersburg och till
hamnar i Baltikum, kommer fartyget att
knyta länderna närmare varandra.
Annika blir lätt lyrisk när hon tänker på
hur Tre Kronor kan användas när man tar

säga något om att bygga ut färjetrafiken.

– Har du inte? Men vi ska starta flera
färjeförbindelser i samarbete med SL. Det
ska vara färjor som drivs med biogas. Det
har vi diskuterat länge.
Skeppsholmen är något absolut unikt,
även internationellt sett. Hur ska vi vidareutveckla den miljön?

– Staten, staden och näringslivet ska gå
samman och se till att Skeppsholmen fortsätter att vara unikt.
Men det var Statens fastighetsverk som
ville göra en fyrfilig bro till Skeppsholmen
och stockholmarna som avstyrde det.

– Ja, tack och lov.
Så om stockholmarna hjälper staten, staden och näringslivet så lyckas vi säkert både
med att få Briggenprojektet i hamn och att
bevara Skeppsholmens unika miljö. ■
TEXT MARGARETA LANDSTRÖM
FOTO PER BJÖRKDAHL

Fotnot: En gös är den flagga som ett fartyg sätter i fören när fartyget ligger i
främmande hamn.
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Sol igen över Skeppsholmsdagen
Vilka kommer till Skeppsholms-

dagen och varför?
Christer Landström med penna
och Per Björkdahl med kamera
gjorde en högst ovetenskaplig
undersökning.
Jag promenerar på Skeppsholmen ungefär en
gång i månaden för att det är vackert här.
Men nu blir det oftare när Briggen finns.
Leif Nyström, 74, Stockholm

Jag går alltid på Skeppsholmsdagen, för att
det alltid är så mycket aktiviteter och för alla
båtarna.
I dag är det Briggen som gäller, jag var på
sjösättningen och blev mycket imponerad.
Fartyget är en stor attraktion för Stockholm,
precis som Ostindiefararen måste vara för
Göteborg. Ulrika Agneklev, 36, Stockholm.
Jag har läst om att det byggs en brigg i
Stockholm och blev nyfiken.
Själv kommer jag från Östergötland, där
jag är med och bygger ett Sommaskepp, en
typ av roddbåt.
Krister Ydrevik, 55
Jag är här för att gå på Dansmuseet, men när
jag ser Briggen måste jag säga att hon är
mycket stor och vacker.
Johnny Åstrand och
Cecilia Johansson klär
ett vant med hjälp av en
klädkyla. (Ovan)

Fatou Mbuyi, 25

Just för tillfället har jag smitit iväg från
ståndet jag står i, som representant för
marinen, för att titta på detta mycket
vackra fartyg. Det kommer att ge bra pr
för Stockholm.
Karin Asten, 60, marinlotta

Besökare på Skeppsholmen är från
vänster Karin Asten,
My Björdin och
Anders.

Jag har åkt båt hit för Skeppsholmsdagens skull. Väldigt god mat ni har,
säger My mellan tuggorna. Min farfar har
varit med och byggt skolfartyget Lagaren
som ligger en bit härifrån.
My Björdin, 20 år

Det är faktiskt första gången jag är på
Skeppsholmsdagen. Jag tycker att det är
viktigt att den genuina hantverkstraditionen bevaras på Skeppsholmen
Det är första gången jag ser Briggen och
jag är mäkta imponerad.
Peter Stark, 52, Stockholm

Jag kommer hit för att det är Skeppsholmsdagen och för att jag är engagerad i Moderna
museet. Tycker att ni har varit dåliga på att
göra reklam för Briggenprojektet.
Naturligtvis är hon bra pr för Stockholm
och hela Sverige. Man kan använda henne
som skolfartyg, konferens- och turistfartyg,
kanske anordna kulturevenemang.
Jan Raftell, senior

Jag har Skeppsholmen som lunchstråk och
har följt bygget i flera år.
Just Skeppsholmsdagen är trevlig för att
det är en bra mix av en massa olika
aktiviteter.
Jag är övertygad om att Briggen blir en
stor tillgång för Stockholm och att hon kommer att tillföra andra länder en hel del.
Anders, 35, Stockholm
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FOTO PER
BJÖRKDAHL

Det var litet nervöst dagen innan,
och även på morgonen söndagen
den 11 september. Skulle det bli
fint väder? Jo, det skulle det! Rent
strålande faktiskt.
Succén var given igen och tusentals stockholmare och andra strömmade över
Skeppsholmsbron och spred sig över
Skeppsholmen och Kastellholmen.
Vid Stockholmsbriggen var det full
rulle. Benita Jansson hade bådat ihop 30
volontärer som var beredda att visa och
berätta om vår stolthet Tre Kronor af
Stockholm, att sälja kaffe och bullar, lotter,
souvenirer, böcker, kläder med mera.
Rigg- och blockgruppen, med Johnny
Åstrand som primus motor, visade olika
arbetsmoment och produkter av sin verksamhet. Bengt Kull övervakade barkbåtstillverkningen och plåstrade om dem som

eventuellt täljde i sina små fingrar. Göran
Romare berättade och visade med en modell hur man seglar och vänder med en
brigg. Oskar Meijer och hans gäng sålde
skärgårdsmat.
Vaktparaden med musikkår trummade
igång vid Stockholmsbriggen och drog
sedan in mot vaktavlösningen vid slottet.
Senare kom Sjövärnskårens musikkår
marscherande och spelande. Från Skeppsholmens folkhögskola hördes musik och
sång. Det var vimmel, folkliv och kommers. Det mesta som gick att förtära tog
slut, även barken till barkbåtarna.
Vid ett mera officiellt inslag fick
Föreningen Briggen ta emot Stockholms
Läns Hembygdsförbunds kulturpris.
Överlämnare av priset var Göran Furuland, ordförande i förbundet och mottagare var Staffan Hansson, ordförande i
TAGE BERGLUND
föreningen. ■
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Vi stöder Stockholmsbriggen

SISTA ORDET
PER LANDQVIST, SJÖSÄTTNINGSGENERAL, STYRELSELEDAMOT I FÖRENINGEN BRIGGEN OCH TF VD

Den 27 augusti
2005 kommer för
alltid att leva
kvar i minnet
som en av de absolut härligaste
och häftigaste dagarna i mitt liv.
Självklart delar jag den sköna känslan med
alla Briggenvänner som var där. Men utöver
den storslagna sjösättningen som vi kunnat
återuppleva med hjälp av de fina filmer och
bilder som tagits, erfor jag en enorm stolthet över den bedrift som Stockholmsbriggen som organisation utförde denna dag.
Månader av planering och intensivt arbete kulminerade i just den soliga och
glada folkfest som vi alla hade önskat oss.
Sjösättningen var en härlig manifesttion
av vad vi kan åstadkomma med det engagemang och den kompetens som finns i
såväl bolaget som i Föreningen Briggen.
Med erfarenheter från alla julbord,
Skeppsholmsdagar och festevenemang vi
genomfört var jag aldrig orolig för att vi
inte skulle klara av uppgiften.

Många var vi som bidrog till att allt
gick så bra som det gjorde men en kvartett
på kansliet, osynlig för det stora flertalet
och vars insatser hade en avgörande betydelse för slutresultatet, tycker jag förtjänar
ett speciellt omnämnande:
Åsa Näsman som höll i all administration med biljetter, inbetalningar och inbjudningar till alla våra gäster, däribland
hovet.
Pia Josefsson som med stor finess
gjorde allt informationsmaterial, den fina
programaffischen och programbladet samt
såg till att radio, tv och press uppmärksammade oss ordentligt.
Sture Haglund som med ’’halva” medlemskårens hjälp såg till att få ut afficherna på stans alla anslagstavlor och andra
fina skyltlägen samt tillsammans med
Matteus Åkesson ordnade flygfototävlingen som resulterade i två helsidor i
Svenska Dagbladet.
Men utan alla stora och små leverantörer
som så punktligt levererade allt från pontoner och läktare till flaggor och flagg-

stänger hade vi givetvis stått oss slätt.
Jehanders, Stockholms hamn, Flexab
läktare och Tekniska kontoret är bara
några av alla dem som hjäpte oss att få allt
på plats i tid och utan några som helst
problem.
Som mottagare av alla dessa tjänster
kände jag verkligen hur entusiastiska alla
var att få vara med och stötta Briggen just
denna dag.
Vi var många som fortsatte festligheterna uppe på Moderna, varifrån man hade en
vacker utsikt över ”Tre Kronor” där hon
låg framför verkstaden i all sin prakt.
På något sätt passade det fantastiskt bra
att få se det hela lite från ovan då man
försökte samla alla härliga intryck och
försöka förstå vad vi ställt till med.
Efterfesten i verkstaden blev en skön
avrundning och när vi sedan tog oss hem
fram på morgonkvisten i ett härligt duggregn tänkte jag att till och med vädrets
makter hade varit på vår sida denna dag.
Vädret rådde vi inte över men bra lag har
tur heter det, och Briggen är ett bra lag! ■
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