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Tack för de här åren!
År 2008 valdes jag in i Föreningen Briggen Tre Kronors styrelse, och blev då vice ordförande. Året därpå valdes 
jag till ordförande och har nu haft den rollen nästan lika länge som briggen har seglat.

***
Det har stundtals varit en ganska stormig tid – men fantastisk! I början var samarbetet mellan föreningen och 
bolaget BTK tämligen rörigt. Därför satte jag upp som min första punkt som ordförande att få till ett bra sam-

arbete. Numera har vi ett mycket bra sådant, 
vi styr båda åt samma håll, alltid med fartygets 
bästa för ögonen.

***
Min andra punkt på agendan var: Hur ska far-
tyget användas? Och inte minst: Hur ska vi få 
med ungdomarna?
Nu, nio år senare, kan vi se tillbaka på många 
lyckade ungdomsseglingar, med elever från 
Nacka gymnasium, Marina läroverket, S:t 
Botvids gymnasium, Fryshuset  och många 
andra. Många av eleverna har vittnat om att 
seglingen varit en stor och viktig erfarenhet 
som betytt mycket för dem. Flera elever har 

också kommit tillbaka och ingått i besättningen. Att föreningen har kunnat söka bidrag från bland annat olika 
stiftelser har varit en avgörande faktor för att dessa ungdomsseglingar skulle bli verklighet.

***
Jag vill också tacka föreningens alla volontärer för deras fantastiska insatser! Ett exempel är rigg-gruppen som 
utför ett utmärkt arbete med fartygets underhåll. Briggen har ju seglat i tio år nu och börjar bli lite sliten, så 
det är oerhört värdefullt att vi har en kunnig och arbetsvillig grupp som kan ställa upp och jobba med under-
hållet. Du som vill vara med och vårda vårt vackra fartyg får gärna höra av dig till rigg-gruppens Bengt-Arne 
Dagnell, e-post: ba.dagnell@briggentrekronor.se. Gammal eller ung – alla är lika välkomna!

***
En annan sak som jag är mycket glad för är att vi har lyckats säkra rigg-gruppens verkstad i Kolskjulet, som 
föreningen numera hyr. I den nyrenoverade verkstaden finns inte bara verktygen som föreningen har köpt av 
bolaget, utan även ett mötesrum, där vi hoppas kunna starta en kursverksamhet i höst.

***
Till sist vill jag förstås hälsa föreningens nya ordförande, Josefin Sollander, varmt och hjärtligt välkommen på 
posten! Men föreningen Briggen Tre Kronor blir inte av med mig så lätt, jag är kvar i föreningsstyrelsen som 
ledamot och har även kvar förtroendeposten som föreningens representant i bolagets styrelse.

Tack för mig! 
Rolf Wigström, f d ordförande

OrdförandeOrd
rOlf Wigström

Föreningens nya ordförande Josefin Sollander, Amanda Högdén, 
ledamot och blomöverräckare samt avgående ordförande 
Rolf Wigström efter avslutat årsmöte. 
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Sommaren 
har anlänt till 
Kastellholmen
Briggen är påriggad och fin. Ett fantas-
tiskt gäng har skött hela arbetet på bästa 
sätt. Däcket finare än någonsin, hjälpma-
skin renoverad. Starten på säsongen blev 
publika seglingar från Skeppsbron 10-13 
maj, tre fullbokade seglingar och öppet 
skepp gav en flygande start på säsongen. 
I år har vi ambitionen att vara mer närva-
rande i Stockholm och sälja seglingar här. 
Vi har också hittat nya vägar att nå ut till 
allmänheten kring publika seglingar som 
känns lovande. Dessutom ett historiskt år, 
den 6 juni för 10 år sedan gav vi oss ut 
på vår jungfrufärd! Åren går, men brig-
gen är i toppskick tack vare alla engage-
rade och duktiga människor kring henne. 
Det kommer bli två stycken jubileums-
seglingar den 6 juni från Kastellholmen, 
passa på att boka in er!

Egentligen känns mycket väldigt lo-
vande. 2017 blev det första året som vi 
visade svarta siffror av egen kraft, vil-
ket känns inspirerande efter alla svåra år. 
Emissionen steg ett håller som bäst på 
att sammanställas och det pekar på ett 
bra intresse både vad gäller att försvara 
sin andel aktier och att kvitta en del lån. 
Återkommer kring detta! 

Lovande ser även årets start ut, S:t 
Petersburg för nionde året dessutom 
med lite nya grepp som ska kunna ge 
ökade seglingsintäkter. Bästa boknings-
läget på Almedalen på mycket länge. 
Ett nytt samarbete med kulturvärlden 
känns även spännande, stor premiär för 
Skärgårdsturnen från briggens däck 
under ledning av Tina Ahlin med artister 
som Lill Lindfors, Jack Vreeswijk och 
Love Antell! Tanken är att med artisternas 
hjälp också sätta fokus på Östersjöfrågorna 
med vårt Hållbara Hav upplägg. Läs mer 
här uppe till höger på sidan.

Roligt att notera är även att både 
Kemikalieinspektionen och Tallink 
Silja tecknat nya avtal med oss under maj 
månad, stort!

Men visst finns det saker vi måste ar-
beta med, vi håller på trimma kostnader i 
alla led. Vi letar nya effektivare styrmedel 
för administrationen, arbetar med farty-
gets underhåll och långsiktiga planering, 
nya säljkanaler och paketeringar. Men det 
känns som vi har fog för lite optimism.

Seglingssäsongen 2018 har startat och 
vi har mycket att se fram emot! 

Anders Mannesten
Vd, Briggen Tre Kronor AB

Toppartister 
ombord!
I juli blir det en ny upplevelse för 
oss ombord då Tre Kronor blir scen 
för Skärgårdsturnén med artister-
na Lill Lindfors, Tina Ahlin, Jack 
Vreeswijk och Love Antell. Premiär 
för turnén är på Kastellholmen den 
22 juli och du kan köpa biljetter till 
den föreställningen via vår hemsida www.briggentrekronor.se. Priset är 375 kr. 
Efter Kastellholmen fortsätter Tre Kronor och artisterna till Sandhamn (23 juli) och Öregrund 
(24 juli). Därefter fortsätter artisterna turnén på egen hand till Norrtälje (27 juli), Malma 
gård på Värmdö (28 juli) och Häringe Slott (29 juli). Biljetter till dessa föreställningar kan 
köpas via Ticketmaster. 

Nytt för i år är att vi kommer att segla mer i Stockholm under 
juli och erbjuda ett antal lunch- och kvällskryssningar mellan 
19 och 30 juli. Dessförinnan hinner vi också med en tur till 
Visby samt en långsegling till Tallinn den 9-11 juli. 
Som tidigare år kommer vi också att vara med i Hanse Sail 
i Rostock och i år har du möjlighet att segla med på de olika 
etapperna från Stockholm till Rostock via Fyrudden och Kalmar.
Här hittar du datum och medlemspriser för våra lång-
seglingar. Ordinarie pris inom parentes: 
Stockholm – Helsingfors. 12-15 juni. 6 300 kr (6 900 kr).
Helsingfors – Stavsnäs. 27-29 juni. 5 000 kr (5 400 kr).
Stockholm – Stavsnäs. 1 augusti. 1 200 kr (1 500 kr).
Stavsnäs – Fyrudden. 2-3 aug. 2 600 kr (2 900 kr).
Fyrudden – Kalmar. 3-4 aug. 2 600 kr (2 900 kr).
Kalmar – Rostock. 6-8 aug. 5 000 kr (5 400 kr).
Rostock – Karlskrona. 12-14 aug. 5 000 kr (5 400 kr).
Karlskrona – Kalmar. 15-16 aug. 2 600 kr (2 900 kr).
Kalmar – Stavsnäs. 16-18 aug. 5 000 kr (5 400 kr).
Under hösten blir det främst en rad kvällskryssningar och familje-
seglingar och i september planerar vi långseglingar upp mot 
Örnsköldsvik samt naturligtvis Örn- och sälsafari. Mer 
info om det kommer via mail, på hemsidan och på Facebook. 
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Seglingar, långa och korta

I år har vår utställning om Östersjön tagit ett stort steg framåt. Vi har fått tillgång till en 
utställningstrailer på 60 kvadratmeter från Searoom där vi har vidareutvecklat innehållet i 
våra tidigare utställningar ”Etta med kök” och ”Ett hav av möjigheter. I utställningen finns nu 
också information om de regionala målen och vad som görs för att rädda Östersjön. Texterna 
har sammanställts av Christina Thimrén Andrews och faktagranskats av Östersjöcentrum vid 
Stockholms universitet och designen är gjord av Per Gamlin som även gjorde ”Ett hav av möj-
ligheter”. Texterna finns nu även på engelska så att vi kan ta den till alla länder runt Östersjön. 

Vår östersjöutställning växer!
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Besökare i utställningen vid vårt ”stadsbesök” i Nyköping 15-19 maj.
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Tio år sedan Jungfruresan 2008
Den 6:e juni 2008 avseglade Tre Kronor af Stockholm
från Kastellholmen på sin jungfruresa runt Östersjön.
Vi ger lite återblickar i bilder från resan och träffar
några personer som var med.

Jungfruresan kallades 2008 för Tre Kronor 
Baltic Tour. Det temat har fortsatt och nu 
är vi inne på tionde året med minst samma 
omfattning. - Kanske dags att höja ambitionen 
ett snäpp till, vem vet?

Avseglingen den sjätte juni 
blev en magnifik upplevelse 
för de närvarande. En 
perfekt dag helt enkelt. 
Ostindiefararen Götheborg 
slog följe med Tre Kronor. 
Vid passagen av Kastellholmen 
sköt Götheborg salut för oss.
Foto: Per Björkdahl

Bakgrundsbilden är tagen 20 juli under 
gång nordvart utanför Öland.
Foto: Per Björkdahl
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Tio år sedan Jungfruresan 2008
Sabina Nordén, 
f d gymnasieelev från Nacka, 
under många år jungman och 
ibland intendent ombord, snart 
färdig civilingenjör.

Hur hittade du till briggen? 

Våren 2008 var det dags för oss på 
Nacka gymnasium att förbereda vårt 
stundande gymnasiearbete. Vår bio-
logilärare berättade då för klassen om 
möjligheten att delta i The Baltic Sea 
Project, som var 
ett stort utbyte 
mellan skolor i 
östersjöregionen, 
och som gick 
ut på att belysa 
miljösituatio-
nen i Östersjön. 
Dessutom skulle 
de som var med i 
projektet få åka på någon slags seglings-
turné runt Östersjön. Villkoren var bara 
att man påbörjade gymnasiearbetet ett 
halvår i förväg och att arbetet måste 
handla om torskbeståndet i Östersjön. 
Konstigt nog var ingen i klassen intres-
serad, förutom jag, som också lyckades 
övertyga mina lojalaste vänner om att 
det skulle bli det bästa vi gjort. Och ja, 
de har tackat mig i efterhand.

Ditt bästa minne från jungfruseglingen? 

Ett helt galet midsommarfirande i 
Tallinn. Jag blir fortfarande på bra 
humör när jag tänker tillbaka på det. 

Vad gör du nuförtiden?

Jag är alldeles snart klar med min ut-
bildning till civilingenjör inom energi- 
och miljöteknik. I sommar åker jag till 
Kina för att delta i ett forskningsprojekt 
som handlar om avfallshantering, vilket 
är det sista jag gör i utbildningen. 

Vad är det viktigaste som hänt 
dig de här tio åren?

Förutom att jag blivit ihop med kocken 
från Tre Kronor måste jag nog säga ut-
vecklandet av mitt miljöintresse, som 
startade med ett torskbestånd och en 
seglingsturné, och som nu resulterat i en 
civilingenjörsutbildning vilken bjudit på 
massa möjligheter jag aldrig hade kun-
nat förutse. 

När seglade du senast?

Jag hoppade in som intendent ett par 
dagar i höstas när det var lite krisläge 
ombord.
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Maja & Tobbe
Hallén, matros och senare styrman 
och Österberg, matros och båtsman i 
säkerhetsbesättningen.

Hur hittade ni till briggen?

Tobbe läste till styrman i Mariehamn 
och lärde känna Alf Lind och Allan 
Palmer. Maja gick på Skeppsholmens 
båtbyggarskola under sjösättningsåret 
och senare och lärde känna en del brig-
genfolk där.

Bästa minnet av jungfruseglingen 2008?

Stämningen och kamratskapen ombord 
lever kvar starkt i minnet. Ett annat 
starkt minne är såklart att det var då vi 
blev tillsammans, vilket borde betyda 
att vi också firar tioårsjubileum i år!

Vad gör ni nuförtiden?

Vi bor i Umeå. Maja är sedan ett år 
tillbaka färdig arkitekt och jobbar på 
Sweco som just det, med inriktning mot 
hållbarhet. Tobbe blir i veckan färdig 
jägmästare och börjar på Länsstyrelsen 
inom naturvård nu till sommaren.

Vad är det viktigaste som hänt sen 2008?

Lätt att svara på: Våra två barn Tyko, 
nu sex år, och Egil, tre och ett halvt.

När seglade ni sist?

För två-tre år sedan på en dagstur i 
Borgholm. Tobbe var med på en segling 
till Vasa också, vilket gladde honom sär-
skilt eftersom han kommer därifrån och 
det numera är omöjligt att komma in till 
stan på grund av en ny kraftledning över 
Stadsfjärden som är dragen på bara 28 
meters seglingsfri höjd. 

Gustavianerna på Sveaborg 
hälsar oss välkomna med 
muskötsalut. 13 juni 2008.
Foto: Mats Andersson 

Bakgrundsbilden är tagen i Kalmar 25 juli. Bakom fartyget syns tält-
utställningen och borta till höger ligger ”förrådsfartyget” Odyssea förtöjd.
Foto: Per Björkdahl

Gunnar Lund säljer prylar i tält-
utställningen. Borgholm 13 juni 2008.
Foto: Björn Back 
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Ragnar Poijes, 
volontär och guide i Öppet skepp-
gruppen.

Hur hittade du till Briggen Tre Kronor?

Jag har varit intresserad av marin sjöfart 
sedan jag var ung, och har tillbringat 
nästan alla mina somrar i skärgården. 
År 1969 köpte min fru och jag en gam-
mal SK 55 och sedan andra båtar. Två år 
innan jag gick i pension, 1998, läste jag 
om Stockholmsbriggen och att man ville 
utbilda några intresserade till guider. 
Jag anmälde mig genast!

Vad minns du från jungfruseglingen?

Ett ganska dramatiskt minne. Jag deltog 
nämligen först ombord på BTK’s ”förråds-
fartyg” Odyssea. I Rigabukten hade hon 
råkat ut för en svår storm och båda 
motorerna slogs ut. Hon bogserades till 
Riga, tre dygn försenad. Ena motorn 
reparerades därefter provisoriskt i Riga när 
jag anlände dit. Jag bodde därför en natt 
på hotell och två dygn på BTK, därefter 
mönstrade jag på Odyssea. 

Vid vår överfart från Riga mot Gotland 
havererade den motorn mitt mellan Lettland 
och Fårö och vi drev redlöst nordvart. Så 
småningom fick vi via kustbevakningens 
flygplan bogsering. Först av svenska flottan, 
sedan resten av sträckan till Fårösund av 
Sjöräddningen. Där reparerades båda 
motorerna, men de blev inte helt friska. 

Seglingen med briggen från Borgholm 
till Karlshamn däremot var väldigt trev-
lig. Vi hade kuling från syd från Ölands 
södra udde, vilket gav relativt grov sjö, 
men briggen fungerade perfekt.

Bästa minnet är sammanhållningen 
och samarbetet mellan oss ombord på 
Odyssea, trots rätt vidriga omständigheter, 
samt hela tiden samarbetet med briggens 
besättning och funktionärer i Riga och i 
andra hamnar. 

Finaste upplevelsen var seglingen med 
briggen. 

Vad gör du nuförtiden?

Jag fortsätter att jobba som guide med 
mera för Öppet Skepp. Jag har hållit 
ganska många föredrag om Briggen Tre 
Kronor och dessförinnan om Stockholms-
briggen för olika föreningar. När jag får 
tid över är jag pensionär med vuxna barn 
och fyra barnbarn. 

Vad är det viktigaste som hänt 
under de här tio åren?

Viktigast är nog att jag varit frisk och 
för det mesta oskadad, så att jag har 
kunnat ägna mig åt familjen, briggen, 
mitt hem, mina vänner och musik.

När seglade du senast?

Jag seglade med mina barnbarn och deras 
föräldrar på Tre Kronor för två år sedan. 

Kronprinsessan gängar ror utanför 
Borgholm. 15 juni 2008.
Foto: Jenny Sylvén 

Lina Svärd, intendent. 
Tid, plats och fotograf okänt. 
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Jan Jäberg, 
volontär i Rigg- och underhållsgruppen 
och besättningsgruppen.

Hur hittade du till Briggen Tre Kronor?

Jag har seglat sedan jag var grabb och har 
alltid varit intresserad av segelfartyg. Före 
briggen har jag seglat många gånger med 
den norska tremastade barken Statsraad 
Lehmkuhl till många olika platser. En 
gång i två månader som frivillig då vi 
bland annat gick till Murmansk. Briggen 
hittade jag 1997 då hon just var köl-
sträckt och hade fått ett par spant. Jag 
blev ”såld” direkt och gick med i rigg-
gruppen som under byggtiden tillverkade 
block med mera i Kanonverkstaden intill 
fartygets byggplats. Ett av mina många 
jobb var att kläda vajer, vilket Johnny 
Åstrand då hade hittat på en maskinell 
lösning för – med borrmaskin som 
drivning.

Vad minns du från jungfruseglingen?

Att det var kul! Men detaljerna minns 
jag inte efter så många seglingar med 
Tre Kronor, bara att jag mönstrade på i 
Oskarshamn den 27 juli och att briggen 
Gerda Gävle då låg förtöjd akter om oss.

Vad gör du nuförtiden?

Jag har blivit ”friherre” och ”njuter mitt 
otium” vilket bland annat betyder myck-
et engagemang i Gäddvikens segelsäll-
skap som kappseglingsledare och så brig-
gens Rigg- och underhållsgrupp förstås.

Vad är det viktigaste som hänt sedan 2008?

Med briggen är det tre händelser under 
2009 som är allra störst;  
1. Vårt första deltagande i Tall Ships´ 
Races med ungdomarna från Fryshuset.
2. Det allra första deltagandet i White 
Nights/Scarlet Sails i S:t Petersburg. 
3. Hemseglingen från Köpenhamn i snö-
storm, då vi byggde kälkbana från ett av 
däckshusen och hela tiden knackade bort 
is. Hemkomsten till Kastellholmen var 
bara ett par dagar före julafton. 
Alla tre var fantastiska upplevelser!

När seglade du senast?

För ett par veckor sedan till Nyköping 
och sedan Nynäshamn där jag mönstrade 
av i min gamla hemstad efter en vecka 
ombord. Efter utbyte av ett knä och en 
höftled är det slut med riggklättring – 
tyvärr... jag får numera segla som tim-
merman.

Spännande 
passage genom 
Spårösund den 
21 juli 2008.
Foto: Per Björkdahl

Hemma på Kastellholmen 
igen efter prick två månader 
den 6 augusti 2008.
De första tre grannländerna 
har besökts förutom en rad 
hamnar utmed svenska 
kusten. Det ska bli många 
fler framöver.
Foto: Sture Haglund

Bakgrundsbilden är tagen i Kalmarsund 24 juli. 
Foto: Per Björkdahl
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 Jag hade stått till rors någon timme, följandes en kompass-
kurs genom Finska viken. Det var en vacker kväll, en vecka 
efter midsommaren 2016. Besättningen i 8-12-vakten hängde 

i aktern och småpratade. Den ljusa himlen, havet och vinden i 
seglen stillade rastlösheten jag så ofta känner. Jag var mest tyst. 
Observerade. Kände in stämningen, som jag så ofta gör i nya 
sammanhang. Och just i den här stunden kände jag en djup värme 
och gemenskap. Här får jag vara, som jag är. 

Det här var min andra segling på briggen Tre Kronor, som 
passagerare från Helsingfors till Stockholm. Jag hade seglat en 
dagstur i Stockholm tillsammans med pappa några veckor tidigare. 
Det var en strålande sommardag i juni, och jag blev helt tagen av 
båten och av den fina stämningen ombord. Så jag skrev upp mig på 
reservlistan på turen Helsingfors-Stavsnäs och sökte medlemskap 
i föreningen som sköter volontärverksamheten för fartyget. 

För mig är båtliv och skärgård detsamma som sommar, 
ledighet och avkoppling. Jag är uppväxt med båt i familjen och 
när jag var liten brukade mamma och pappa hyra en stuga på 
en ö i Stockholms skärgård. Jag gick på seglarläger under några 
somrar. Lärde mig segla optimist, tvåkrona och If-båt. När jag 
var 12 år skaffade familjen en motorbåt med gott om utrymme, 
som kom att bli vår ”mobila sommarstuga” i många år framöver. 
Som 15-åring tog jag kustskepparexamen och lärde mig hantera 
båten. Vi åkte norrut och söderut längs ostkusten och till våra 
favoritöar i Stockholms skärgård, sommar efter sommar. Några 
fina turer till Åland blev det också.

För några år sedan seglade jag Saltsjöbaden-Mariehamn-
Saltsjöbaden med några vänner. Jag var tagen av upplevelsen. 
Lugnet, tystnaden och närheten till naturen. Nu var det hög tid 
att skifta fokus från motorbåt till segling. Det dåliga samvetet 
över utsläppen från motorbåten gnagde i mig och segling kän-
des helt rätt. Jag började leta båt på Blocket men insåg så små-
ningom att jag nog skulle tillbringa mer tid att underhålla än 
att segla den. Det fick vara. Så en dag, när jag satt på jobbet, 
läste jag att min arbetsgivare sponsrar Tre Kronor och Hållbara 
hav. Jag blev nyfiken, hittade en segling i Stockholm, och fick 
med mig pappa. Sen var jag fast! Redan samma höst fick jag 
segla med som jungman för första gången på Örn och säl-safarin 
i Stockholms skärgård. De första dagarna var intensiva, huvudet 
kokade av nya intryck…

Den nyfunna seglingshobbyn och volontärjobbet ombord har 
på kort tid kommit att bli en viktig pusselbit i mitt liv. För drygt 
två år sen blev jag sjukskriven till följd av svår stress. En upplevelse 
jag delar med alltför många unga i arbetslivet. Kombinationen 
av de egna högt ställda kraven samt tempot och komplexiteten 
på många arbetsplatser leder till en ond spiral där kroppen och 
hjärnan tar stryk av för lite återhämtning och en ständig bered-
skap att fly. Människans förmåga att undkomma vilda djur på 

savannen kan också trigga vår flyktberedskap när vi möter pres-
sande deadlines, höga krav, en uppsjö av leveranser och allehanda 
upplevda hot i en modern arbetsmiljö. Till slut blir vi utmattade, 
deprimerade eller både och.

För mig, och troligen många andra drabbade, fanns en stor 
skam i att erkänna detta för mig själv och för kollegorna. Jag är 
utmattad. Psykiskt sjuk. Av mitt jobb. Av mig själv. Skammen 
att inte kunna hantera situationen, att driva sig själv till en sjuk-
dom som inte riktigt syns på utsidan men som påverkar ens liv 
så mycket. Att hantera det upplevda sveket mot sig själv och sin 
arbetsgivare. Jag fick snabbt god hjälp av en skicklig psykolog 
som ringade in ett antal problemområden. I terapin fick jag kon-
kreta verktyg för att jobba med dem. Arbetsgivaren gav mig tid 
och utrymme att läka. Kollegorna var snälla. Jag tog en lång och 
avkopplande semester. Hoppet återvände och resan framåt kunde 
så sakteliga ta fart. Resan mot ett mer hållbart liv. 

Jobbet som jungman på Tre Kronor har kommit att få stor 
betydelse på den resan. Situationen jag beskrev i inledningen 
illustrerar den fina stämning och kamratskap som råder ombord. 
Där stod jag, utmattad, lite blyg och ganska sliten. Och det var 
okej. Jag kände att på Tre Kronor är jag välkommen, här får man 
vara som man är. Här utövas ett ledarskap som respekterar 
individen och tar tillvara människors olikheter. Här finns ledare 
som fokuserar på uppgiften snarare än på utövning av makt och 
inflytande. Här är det passionen för seglingen, omsorgen om pas-
sagerarna och besättningen, och säkerheten ombord som förenar. 
Mentorskapet har en central och naturlig plats i upplärningen av 
besättningen. Här berättas historier som bygger en kultur och en 
känsla av gemenskap. Här är alla en del av det unika projekt som 
är byggt för att pågå i 100 år. Här tar vi hand om varandra och 
om fartyget. Inte undra på att det här blev en miljö för att läka 
och att växa som människa. Här får jag hjälp att lära mig klättra 
och övervinna min höjdrädsla, här får jag stärka självkänslan 
genom att känna att jag duger som jag är, här får jag bygga själv-
förtroende genom att ta mig an helt nya uppgifter som jag annars 
inte har i min vardag. 

På samma gång blir jag en del i förvaltandet av allt detta. Jag 
får jobba för passagerarnas bästa, välkomna nya besättningsmed-
lemmar och underhålla fartyget. Bli en del av det sammanhang 
som är större än individen, som är gemenskapen ombord. Det är 
fint. Tack till alla besättningsmedlemmar jag har fått glädjen att 
segla med hittills. Tack för att ni alla bidrar till att vi tar hand 
om varandra. Och till dig som inte har upplevt Tre Kronor eller 
längtar tillbaka - välkommen att segla med oss!
Jag hoppas vi ses ombord!

/P

Segling 
som läker
Ett ”resebrev” från en vän i volontärbesättningen publicerat 
på Facebook. Briggen Tre Kronor betyder mycket för många! 
I samråd med personen har vi anonymiserat texten något 
lite. Det är viktigt och tänkvärt och speglar samtiden. 
Samtidigt hoppfullt...
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 Avståndet från Saudiarabiens största 
oljehamn Ras Tanura till Rotterdam 
via Godahoppsudden är 11 170 

nautiska mil. Om rutten i stället läggs via 
Suezkanalen och Medelhavet är den hälf-
ten så lång, vilket säger något om kanalens 
ekonomiska och strategiska betydelse. Runt 
15 000 fartyg passerar Suezkanalen varje år. 
De motsvarar 10 – 14 procent av världens 
sjöfartstonnage. 

Få områden i världen 
har haft en så dramatisk 
historia som Suezkanalen. 
Regeringar föll under sina 
strävanden att få kontroll 
över den. Mellanstatliga 
allianser bildades och 
sprack i ansträngningarna att erövra den. 
Utbrända stridsvagnsvrak och annan krigs-
bråte på dess stränder påminner än idag om 
de väpnade konflikter som rasat på grund av 
maktanspråken på denna förbindelse mellan 
två hav. 

De kommersiella och militärstrategiska 
konsekvenserna av kanalen har fått stor upp-
märksamhet. Däremot är spridningen av nya 
vattenlevande arter från Indiska Oceanen 
via Röda Havet till Medelhavet en ofta för-
bisedd men farlig följd av denna artificiella 
vattenväg. 

Enligt biologerna har cirka 500 främmande 
arter via kanalen invaderat östra Medelhavet. 
Effekterna av sådan spridning från ett område 
till ett annat är kontroversiella. Medan etable-
ring av vissa främmande arter kan ha positiva 
socioekonomiska konsekvenser, kan andra få 

starkt negativa följder i form av utslagning av 
inhemska arter, sjukdomar och parasiter samt 
minskad biologisk mångfald.

Aningslös artimport
Australiens havsomgärdade kontinent är 
ett illustrativt exempel på de förödande ef-
fekterna av den aningslösa import av främ-
mande arter som började med européernas 

kolonisation. Sedan 1788 har konti-
nenten drabbats av 56 invasiva arter 
ryggradsdjur. Bland de värsta skade-
görarna finns rödräven, den europe-
iska haren, vildåsnan och vildkatten. 
Antalet individer räknas i hundratals 
miljoner, och de har allvarligt rubbat 
den ekologiska balansen genom att 

tränga ut ett flertal inhemska konkurren-
ter. De infördes till en början för att tjäna 
som husdjur eller bytesdjur för nöjesjakt, 
men förvildades snabbt. Man tvingas sedan 
många decennier föra en ojämn och kostsam 
kamp mot de enorma bestånden med hjälp 
av bland annat giftimpregnerat bete. 
Också biologisk bekämpning av skadliga 
arter med hjälp av andra främmande arter 
sker i Australien, men inte alltid med för-
väntat resultat. På 1930-talet infördes socker-
rörspaddan för att få bukt med en besvär-
lig skadeinsekt i sockerrörsodlingarna. Det 
visade sig snabbt att paddan äter praktiskt 
taget allt, men helst inte insekten i fråga, 
och att den dessutom utsöndrar ett kraftigt 
verkande gift som dödar också större djur. 
Resultatet av experimentet har blivit en miljö-
mässig mardröm. 

Omkring hälften av alla 200 skadliga ogräs 
i Australien är främmande arter, oftast im-
porterade som dekorativa trädgårdsväxter. 
Försöken att hejda spridningen av dessa ogräs 
kostar landet 1,5 miljarder australiska dollar 
(AUD) per år. Därtill ska läggas ytterligare 
2,5 miljarder i förluster till följd av förstör-
da skördar. Samma katastrofala effekter har 
de främmande bakterier som orsakar citrus-
rost. Sedan de spridits till fruktodlingar samt 
till vissa endemiska arter av eucalyptus och 
banksia har stora arealer fått kalbrännas i 
syfte att hejda pestens utbredning.

Kostar miljarder
En europeisk undersökning har uppskat-
tat kostnaden för att begränsa de negativa 
effekterna av artinvasion i Europa till 9,6 
miljarder euro per år. I juli 2016 upprättade 
EU-kommissionen en första omfattande för-
teckning över invasiva arter av unionsbetydel-
se. Där noteras att vissa främmande arter har 
så stor spridning att det inte längre är möjligt 
att utrota dem på ett kostnadseffektivt sätt.

I Sverige konstaterar Naturvårdsverket att 
det finns stora ekonomiska och miljömässiga 
fördelar med att arbeta förebyggande mot ar-
tinvasion. Sådana åtgärder riktade mot en art 
som kan befaras komma in i landet beräknas 
kosta mellan en och två miljoner svenska kro-
nor per art och år, medan kontroll och utrot-
ningsinsatser avseende en redan etablerad in-
vasiv art bedöms kosta 15-70 miljoner kronor 
per art och år. Kostnaderna för bekämpning 
av tolv listade, redan etablerade, sådana arter 
i Sverige uppgår enligt myndigheten till 1,1-
4,5 miljarder svenska kronor varje år.

Bland de oönskade främmande arterna i 
Sverige återfinns mårdhunden, Nyctereutes 
procyonoides, som anses utgöra ett särskilt 
allvarligt hot mot biologisk mångfald och 
människors hälsa. Där finns också tallveds-

I februari 1867 passerade det första fartyget genom den nybyggda 
Suezkanalen. Resan tog två dygn. Kanalbygget hade krävt utgrävning av 
74 miljoner kubikmeter sand. Av de 1,5 miljoner arbetare som mobiliserats 
hade 120 000 förlorat livet under arbetets gång, många av dem i kolera.

Artinvasion

Enligt biologerna har cirka 500 
främmande arter invaderat östra 
Medelhavet via Suezkanalen. 
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nematoden, Bursaphelencus xylophilus, en 
rundmask som påträffas i importerat trä-
emballage och medför risk för omfattande 
träddöd i barrskog. Den spanska skogssni-
geln (”mördarsnigeln”), Arion vulgaris, som 
första gången påträffades i landet 1975, och 
den amerikanska kammaneten, Mnemiopsis 
leidyi, som hittades 2006, är också exempel 
på invasiva arter som lett till stor skadegö-
relse. Signalkräftan, Pasifastacus leniusculus, 
och det japanska jätteostronet, Crassostrea gi-
gas, har visserligen positiva effekter för fiske-
näringen men har visat sig medföra skadliga 
parasiter och utbredd kolonisation av andra 
arters levnadsutrymme.

Flera invasiva arter har kommit till Sverige 
med ballastvatten som släppts ut i våra vat-
ten av fartyg från främmande land. Ett ex-
empel är ullhandskrabban, Eriocheir sinensis, 
med ursprung i de tempererade vattnen mel-
lan Vladivostok och Kina, som snabbt har 
spridit sig också i våra kustvatten, åar och 
insjöar. En fiskare i Vänern fick under sen-

sommaren 2005 över 200 sådana krabbor i 
sina redskap. En ullhandskrabba påträffades 
ett par år tidigare till och med i en villaträd-
gård i Västerås! Denna krabbart äter allt från 
fiskrom och smådjur till skott av vattenväx-
ter. Den har dessutom ställt till stora problem 
i andra delar av världen genom att undermi-
nera fördämningar och strandbrinkar. I Kina 
anses den emellertid på sina håll vara en stor 
delikatess och kan kanske i en framtid hittas 
också i svenska fiskdiskar. Men krabban är 
också värddjur för larver av en otrevlig orien-
talisk parasitmask, Paragonimus westermani, 
som tar sig in i lungorna hos människor, där 
den tar plats i hålrummen och lever på att 
suga blod. Försiktighet vid tillredning till-
råds alltså.

Några tusen exemplar av den japanska 
spindelkrabban Macrocheira kaempferi, som 
kan mäta ett par meter mellan klospetsarna 
och väga 20 kilo, flyttades i början av 1960-ta-
let från Stilla Havet till Barents hav för att ut-
göra födotillskott för Murmanskborna. 1977 
sågs krabban för första gången i Norge och 
sprider sig nu vidare söderut mot svenska vat-
ten. Beståndet i Nordsjön uppges nu utgöra 
flera miljoner individer och har blivit en in-
komstkälla för yrkesfiskare längs norska väst-
kusten. Krabban är emellertid särdeles glupsk 
och anses av WWF ha raderat ut nio av tio 

arter i vissa norska fjordar. Fonden har an-
mält Norge till det internationella rådet för 
biologisk mångfald och kräver att krabbans 
utbredning kraftigt begränsas.

Sveriges trädgårdsodlare har under sena-
re decennier tvingats utkämpa allt hårdare 
bataljer mot parksallaten, Cicerbita macrop-
hylla, som ursprungligen importerades som 
prydnadsväxt från Ryssland, men som första 
gången påträffades förvildad 1924. Växten 
är så gott som omöjlig att utrota och bildar 
på kort tid stora bestånd som förkväver all 
annan växtlighet.

Skeppsmask nu i Östersjön
På global nivå är en av de klassiska invasiva 
skadegörarna skeppsmasken, som inte alls är 
en mask utan en borrande mussla i familjen 
Teredinidae, ibland kallade havens termiter.

Under sin fjärde resa 1503 förlorade 
Columbus två av sina fartyg till följd av 
skeppsmaskangrepp. Sjöhistoriker menar 
att också Englands seger över den numerärt 
starkare Spanska Armadan 1588 till stor del 
berodde på att de spanska fartygen försva-
gats av skeppsmask. På 1730-talet hade be-
tydande delar av det bålverk av trä som skyd-
dade Nederländernas låglänta marker mot 
översvämning av havsvatten smulats sönder 
genom maskangrepp. Romanen Moby Dick 
lär ha inspirerats av en händelse 1821, då val-
fångstfartyget Essex från Nantucket ramma-
des av en aggressiv kaskelotval och sjönk på 
grund av sitt av skeppsmask genomborrade 
träskrov. 1919 ledde en envis torka till inflö-
de av saltvatten i den känsliga bräckvatten-
miljön i San Francisco Bay, vilket resulterade 
i en explosion av skeppsmask. Under de två 
följande åren förstördes mängder av bryggor 
och pirar byggda av trä. De många färjor med 
träskrov som trafikerade området angreps och 
fick tas ur drift i en takt av ett fartyg varan-
nan vecka. Fortfarande förstör skeppsmasken 
Teredo navalis värden för 1 miljard US-dollar 
(USD) per år längs USAs kuster. 

Främmande arter dyker hela tiden upp på 
oväntade platser, ibland utan mänsklig för-
skyllan. Den jordbävning i Japan, klassad 
som 9,0 på Richterskalan, som 2011 ledde 
till 20 000 människors död, skapade också 
en väldig tsunami. Med jättevågen följde 
mängder av drivved och annan bråte. Över 
300 främmande arter, varav flera ur familjen 
Teredinidae med hemvist längs Japans kus-
ter, överlevde färden över Stilla Havet och 
hamnade på USAs västkust, där de snabbt 
fann sig tillrätta. 

Motåtgärder har naturligtvis vidtagits. 
Holländarna tvingades bygga nya vallar av 
betong och dyr importerad sten. Skogsföretag 
i Kanada sprängde dynamit i vattnet för att 
döda skeppsmask i flytande timmer, vilket 
förstås dessutom resulterade i omfattande 
fiskdöd. Kemiföretagen utvecklade biocider 
som kreosot mot maskangrepp, men flera av 
dessa produkter befanns efterhand utgöra en 

miljöfara i sig. Träfartyg ersattes av skepp 
byggda i stål och plastmaterial. Många arter 
Teredinidae kräver höga salthalter för att tri-
vas, vilket ledde till att nya hamnar och pirar 
anlades vid flodmynningar och invallningar 
av insjövatten. Men skeppsmasken kolonise-
rade efterhand också dessa områden.

I Sverige har skeppsmask länge funnits i 
Västerhavet men bara ned till Malmö, med-
an Östersjön på grund av sin låga salthalt va-
rit skonad. Men 2009 påträffades masken i 
södra Östersjön i skeppsvrak som legat orör-
da sedan 1300-talet.

Stor utmaning för världssamfundet
Exemplen på effekterna av artinvasion skulle 
kunna mångfaldigas. Problemen är en stor ut-
maning för världssamfundet och har förvär-
rats av den pågående höjningen av de globala 
temperaturnivåerna, befolkningstillväxten 
samt ökningen av transporter av gods och 
människor mellan jordytans olika ekologiska 
zoner. Trots sofistikerade datamodeller, har 
försöken att beräkna de sammanlagda kost-
naderna i världen för att förebygga, kontrolle-
ra och om möjligt eliminera skador orsakade 
av alla främmande arter, hittills varit resul-
tatlösa. Däremot har delstudier slagit fast att 
en betydande del av världens skördar förstörs 
av insekter. Förlusterna motsvarar föda för 
minst en miljard människor. De totala kost-
naderna relaterade till angrepp av insektsar-
ter som koloniserat nya områden uppskattas 
till minst 690 miljarder svenska kronor per 
år. Till detta ska läggas sjukvårdkostnader 
hänförliga till angrepp av sådana insekter om 
62 miljarder per år, och då har inte malaria 
och Zikavirus inräknats, inte heller negativa 
effekter på turism och produktivitet. Mycket 
tyder på att totalsiffrorna avseende insekter är 
en grov underskattning. 

/Sten Niklasson

Sten Niklasson 
är föreläsare och 
författare.  Sten 
är medlem i för-
eningen och har 
hållit föredrag på 
Briggmåndag och 
även tidigare medverkat i Briggenbladet med 
flera artikelserier. Sten är uppvuxen på Orust, 
gammal seglare och författare till åtskilliga 
berättelser om sjöfarare och fartyg, 

Ullhandskrabba, Eriocheir sinensis.

Effekten av ett skeppsmaskangrepp.
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 Redan under byggtiden på Skepps-
holmen tyckte några förbipasserande 
postanställda att Tre Kronor skulle 

kunna bli ett vackert frimärksmotiv. De 
lyckades dock inte få gehör för sina åsikter. 
Det var först 2006 som den kedja av händel-
ser som leder fram till ett nytt frimärke på-
börjades. Allan Toomingas, som länge varit 
aktiv i briggens riggrupp, hade ett ganska 
måttligt frimärksintresse under pojkåren, 
men hade ändå en liten samling, mestadels 
med flygplan på frimärken. Han har dock 
med åren mer och mer uppskattat de små 
miniatyrkonstverk frimärken ofta är. Det 
var han som skickade in det förslag till pos-
ten, som 15 maj 2008 blev Tre Kronors fri-
märke. Visionen var en serie med frimärken 
med motiv från kölsträckning, spantresning, 
sjösättning och slutligen briggen under se-

gel. Allan hade hoppats att kunna få följa 
med hela processen, från idé till färdigt fri-
märke, men riktigt så blev det inte.

Förslaget hamnade hos 
projektledare Mats Gran-
löf, på Postens Frimärks-
avdelning och han hade 
sedan ansvaret för att för-
valta och utveckla den ur-
sprungliga idén. Redan 
2003 hade en liknande se-
rie segelfartygsrelaterade 
frimärken givits ut. De 
avbildade ostindiefararen 
Götheborg, först på stapel-
bädden, sedan under segel. 
Även skeppets imponeran-
de galjonsfigur, ett stort le-
jon, fick ett eget frimärke. 

Möjligen var det detta som gjorde att Posten 
nu ville ha en något annorlunda infallsvinkel 
på ett frimärke med Tre Kronor. Den gravör 
som utsetts av frimärksavdelningen – Martin 
Mörck – föreslog ett häfte med fyra olika fri-
märken. De skulle alla avbilda traditionellt 
riggade svenska fartyg, som seglar med ung-
domar. 

Inte ett, utan flera segelfartyg
Sammanlagt rymdes fem fartyg på de fyra 
frimärkena, den tremastade barken Gunilla 
som seglar med ungdomar från ”Öckerö seg-

Att få utgöra motiv på ett frimärke är ett av de finaste erkännanden man kan 
få. Bilderna på våra frimärken är ett officiellt bekräftande av en gärning eller 
verksamhet, som är så uppskattad att den anses värdig att representera Sverige, 
på brev som kan skickas över hela världen. Vissa frimärken har motiv som 
valts mest för att de är estetiskt tilltalande. När det gäller frimärksserien 
”Segelfartyg” kan den ses som en hyllning såväl till segelskutornas skönhet 
som till den samhällsnytta de bidrar med.

Tre Kronor 
på frimärke 
tioårsjubilerar
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lande gymnasieskola”, vår egen brigg Tre 
Kronor, Svenska Kryssarklubbens engelska 
kutter Gratitude och marinens övningssko-
nerter Gladan och Falken. Segelskutorna val-
des för att representera olika riggtyper och 
också olika verksamhetsinriktningar. Posten 

tog nu kontakt med alla inblandade fartyg, 
med önskemål om fotografier tagna ur vissa 
vinklar. Målet var inte bara att få bra bil-
der. Det var också viktigt att de skulle passa 

ihop, så att de olika frimärkena tillsammans 
kunde bilda en harmonisk helhet. Briggens 
dåvarande marknadschef Roland Storm kon-
taktades och fick ansvaret för att förse posten 
med den perfekta bilden av Tre Kronor.

Storm på Ingaröfjärden
Under augusti 2007 behövdes det flera seg-
lingar med briggen och hundratals fotografier 
för att få fram den optimala briggbilden. Per 
Wermelin och Roland Storm var båda om-
bord på sin ögonsten M/Y Alba, som nu lå-
nats ut för att fungera som plattform för de 
fotografer som skulle skapa frimärksförlagan. 

Sture Haglund beskriver hur han med 
skräckblandad förtjusning balanserade 
på styrhustaket och klamrade sig fast 
vid Albas mast. Allan Palmer, Tre Kronors 
kapten, hade givit noggranna instruktio-
ner om hur bilden skulle tas – från långt 
håll, för att få 
riktiga propor-
tioner mellan 

skrov och rigg. Det 
kan vara svårt nog att 
fotografera med tele-
objektiv utan stativ på 
landbacken. Att göra det 
från en båt som, trots sina 

nära 19 meter, slingrade en hel del, måste 
närmast betraktas som en idrottsprestation. 
Sture var lika mycket gymnast och akrobat 
som fotograf när bilden togs. Han minns fort-
farande med stolthet att det var en av hans 
bilder som valdes ut för att bli frimärke. 

Allan Palmer, briggens kapten, är också 
konstnär och har själv formgivit en rad fri-
märken med maritima motiv. Han har tidi-
gare berättat att en av de aspekter av Stures 
fotografi och det färdiga frimärket, som han 
speciellt uppskattar, är den bild som ges av 
Tre Kronors segelsättning. Segelfartyg avbildas 
ofta stereotypt med alla segel satta, utan hän-
syn till hur mycket det blåser. Frimärksbilden 
av briggen visar en segelsättning anpassad till 
aktuella vindförhållanden, röjlar, storbram 
och storsegel saknas dock - dessa kom till 
2008. Röjlarnas rår är firade och toppläntorna 
sträckta. Det syns verkligen att det är en frisk 
vind som driver Tre Kronor framåt.   

Ett avancerat lagarbete 
En bra förlaga i form av ett fotografi, teck-
ning eller annan form av bild är en första 
förutsättning för att ett frimärke ska kunna 
skapas. Det krävs dock insatser av fler per-
soner än en fotograf innan det är klart att 
användas för frankering.

Hur många som är inblandade varierar. I 
serien segelfartyg började det med fotogra-
fierna. Sedan togs arbetet över av en grafisk 
formgivare, som i det här fallet var Viggo 
Mörck (som också är Martin Mörcks äldste 
son). Han såg till att alla bilderna presentera-
des på ett enhetligt sätt, formgav landsnamn 

och valör och gjorde dessutom lay-
out till frimärkshäften, souveni-

rark och förstadagsbrev. 
Vasavarvets chef Klas Hel-

mersson skrev texten till en 
presentbok ”Segelfartyg”, 

där frimärksserien med-
följde, tillsammans med 

de tidigare omtalade   E

Sture Haglund vid
fototillfället.

Stora bilden till vänster är 
tagen av Sture Haglund på 

Ingaröfjärden. Den är 
förlagan till grafiska 

formgivaren Viggo Mörcks 
frimärksförlaga nedan.

Barken Gunilla 
från Öckerö 
riggad av Alan 
Palmer.

Bilden som är för-
laga till frimärket 
(till höger) är tagen 
av av Gunillas 
kapten Jörgen 
Hansson, sommaren 
2007, mellan 
Öland och Gotland.
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Och till
höger det 
färdiga 
frimärket
graverat av
Martin Mörck.

En observant läsare 
kan se att de båda röjlarna
och storseglet saknas - de är 

inte underslagna. Dessa segel
samt bramstängstagseglet

levererades 2008, lagom 
till Jungfruseglingen.
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Tre Kronor på frimärke 
tioårsjubilerar, fortsättning...

Sture Haglund och 
gravören Martin 
Mörck gratulerar 
varandra i samband 
med releasen som 
skedde i Kolskjulet 2008. 

tensiv arbetsperiod. Dessutom befinner han 
sig i Peking varför samtalet blir kort. Det är 
också svårt att genomföra en intervju genom 
mail. Jon Nordstrøms rikt illustrerade bok ”By 
Mörck”, från 2016, ger dock en utförlig bild av 
Martin Mörcks bredd och kapacitet som gra-
vör och konstnär. I kommande Briggenblad 
har jag tänkt skriva om tre frimärken, som 
avbildar briggarna Superb och Constance, samt 
brigantinen Mary Anne. Jag hoppas att någon 
gång innan dess få möjlighet till ett längre 
samtal med deras gravör – Martin Mörck.

  
Fler frimärken med Tre Kronor?
Det är idag ganska lätt att bygga upp en 
frimärkssamling, som enbart avbildar brig-
gen Tre Kronor. Förutom det svenska frimär-
ket från 2008, finns vår brigg även avbildat 
på ett frimärke från Niger (2014). Vad ett 

ostindiefararfrimärkena. Nuvarande förste-
intendenten på Sjöhistoriska museet i Stock-
holm, Claes Wollentz, använde sin expertis 
till att skriva de basfakta om de olika segel-
fartygen, som presenterades i frimärkshäf-
tet. Men det går inte att komma ifrån att det 
finns ytterligare en person som är den allra 
viktigaste i processen – gravören!

En av världens 
främsta frimärksgravörer
Den tryckmetod som föredras för sedlar, fri-
märken och andra värdepapper är djuptryck, 
oftast med hjälp av stålgravyr. Frimärkena i 
serien ”Segelfartyg” är tryckta såväl med off-
set som med ståltryck, för att få en mer va-
rierad bildyta.

Martin Mörck graverade sitt första fri-
märke 1977, då han var 22 år. Motivet var en 
kattuggla och portot låg den gång-
en på 45 öre. När det var dags för 
Tre Kronor och de andra segelfarty-
gen hade han redan hunnit gravera 
mer än tvåhundrafemtio frimärken 
åt svenska Posten. Motiven omfat-
tar en rad områden. Djur, männ-
iskor och fordon blandas med lek-
saker, växter och byggnader. Valet 
av gravör för serien ”Segelfartyg” 
2008 var nog ganska självklart för 
posten. Martin Mörck har en all-
deles speciell känsla för sjön och 
fartyg. Ett fyrtiotal av de svenska 
frimärken han redan då hade gra-
verat har maritim anknytning. Kända motiv 
är de med allmogebåtar, sjömärken, polar-
expeditioner, Af Chapman, Vasa och ostin-
diefararen Götheborg. Mångsysslaren Martin 
Mörck har även ett förflutet som fiskare, 
båtbyggare, och riggare. Det märks på hans 
motivbehandling. Idag har Martin Mörck 
graverat ett tusental frimärken, vilket är 
häpnadsväckande med tanke på att arbetet 
utförs helt för hand. En gravyr tar ofta flera 
veckor att framställa. På gravyrplåten ristas 
motivet in spegelvänt, med hjälp av verkty-
get gravstickel och en lupp eller mikroskop. 
Det krävs ett ofattbart stort antal inristade 
streck, ofta bara bråkdelen av en millimeter 
långa, för att skapa en frimärksbild. Minsta 
lilla fel, eller darrning på handen, kan leda 
till att hela plåten måste kasseras.

Många järn i elden
I dag har Martin Mörck hunnit med att gra-
vera frimärken till ett tjugotal olika länder. 
Dessutom har han skapat akvareller, illustra-
tioner, böcker och utställningar. Sedlar till 
Danmark, Kongo, Slovenien och Tanzania, 
finns också på repertoaren. I Kina har han va-
rit gästprofessor och utbildat blivande gravörer. 
När jag når Martin Mörck via mobilen visar 
det sig att han är mitt inne i en ovanligt in-

ökenland, med 500 kilometer till närmaste 
hamn har för koppling till briggen är oklart, 
men vi får väl ta det som en komplimang 
att de också vill kunna frankera sina post-
försändelser med en avbildning av världens 
vackraste brigg. Detsamma gäller kuststaten 
Mozambique, som samma år använde en bild 
av Tre Kronor som bakgrund till ett miniark 
med Nelsons flaggskepp HMS Victory som 
frimärksmotiv.

Det vore roligt om briggen Tre Kronors 
verksamhet som självutnämnd östersjö-
ambassadör kunde få en sådan utformning 

och genomslagskraft att andra öst-
ersjöländer skulle vilja se henne som 
motiv på sina frimärken, kanske till-
sammans med ett av sina egna fartyg. 
Tänk om vi en dag kunde få se ett 
litauiskt frimärke med Tre Kronor 
tillsammans med bramsegelskoner-
ten Brabander från Klaipeda, eller ett 
polskt där hon seglar tillsammans 
med briggen Fryderyk Chopin från 

Stettin. 
Tre Kronor är byggd för att kunna segla i 

hundra år. År 2097 kommer det att vara 100 
år sedan kölsträckningen. Sedan följer hund-
raårsjubileum för sjösättningen 2105, samt 
jungfruturen 2108.  Om briggen då fortfaran-
de seglar och om det fortfarande finns någon 
som kommunicerar med hjälp av brev och 
vykort, så borde något av dessa jubileer kun-
na ägna sig väl åt en förnyad frimärksutgiv-
ning. Kanske är det då dags att ge ut en se-
rie enligt Allan Toomingas ursprungliga idé. 
Frimärken som visar Tre Kronors kölsträck-
ning, spantresning, sjösättning och segling, 
skulle då kunna tjäna som inspirationskälla 
för den generation som då kanske håller på att 
bygga en ny brigg, som skall kunna fortsätta 
att segla till 2200-talet! 

/Hans Gunnar Øverengen
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Allmoge-
båtar är 

ett av 
Martin 
Mörcks 
många 

maritima 
motiv.

Förstadagsbrevet ”Segelfartyg” – ett konstverk i sig.
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Vi har tidigare berättat om att Skepps-
holmens Folkhögskola bygger en kopia av 
den lilla galeasen Förlig Wind just på Tre 
Kronors gamla byggplats. 

Genom anslag från en stiftelse har nu 
bygget snabbats upp genom att delar av Tre 
Kronors byggstyrka har anlitats på uppdrag 
för att genomföra bordläggningen.

Korhan Koman, timmerman och skepps-
byggmästare, Tobias Edh, mångårig skepps-
timmerman under briggens framväxt 
samt Johan Nilsson som byggt bland an-
nat livbältskistorna och nedgångskapparna 
har under oktober och april/maj färdigställt 
bordläggningen. Amanda Högdén och 
Martin Toomingas har även medverkat 
som volontärer och ”pryoelever”. 

/Per Björkdahl

Donation till 
Projekt Emelia
Trotjänaren Albanus, Mariehamn, är sli-
ten efter nästan 30 års års flitigt seglande. 
Projektet att bygga en efterträdare, Emelia, 
har nyligen fått en god skjuts. Tidigare i vå-
ras fick Stiftelsen Emelia hela 100 000 euro 
i en anonym donation. Pengarna ska gå till 
virkesinköp. 

– Projekt Emelia är ett långsiktigt och 
spännande kulturprojekt, säger Björn-Olof 
Erikson, ordförande i Stiftelsen Emelia, i en 
intervju i tidningen Ålands Sjöfart.

– Det tar ännu några år innan skutan sjö-
sätts och kan göra sina första ungdomsseg-
lingar. Själva bygget är ju mycket intressant 
och kommer att locka många besökare till 
Sjökvarteret för att följa med processen och 
beundra hantverksskickligheten hos våra 
byggare och deras lärlingar.                          /KO

Uppdaterad hemsida
Vi har uppdaterat hemsidan så att det 
är mycket enklare att hitta de olika seg-
lingarna. Titta under ”Våra seglingar” 
i huvudmenyn så hittar du seglingarna 
sorterade efter olika kategorier och or-
ter samt i en tydlig och klar kalender. 
www.briggentrekronor.se                       /SH

Missa inte reportaget om Bullerö i program-
met Go´kväll som ligger på SVT-Play. Janne 
Olsén från föreningens styrelse berättar om 
ön och sitt arbete som naturbevakare där.

Du hittar det fina reportaget genom att 
gå in på SVT-Play och söka efter: Go´kväll, 
torsdag 3 maj och klicka på tidsangivelsen 
32:44 Resereportage: Stockholms skärgård 
– Bullerö.                                                                  /PB

Jubileumssegling!
I år är det tio år sedan Tre Kronor af 
Stockholm gav sig ut på sin jungfru-
resa. Då lämnade vi Stockholm un-
der pompa och ståt tillsammans med 
Ostindiefaren Götheborg III. I år tänkte 
vi högtidlighålla detta med två seg-
lingar den 6 juni där alla är välkomna 
att följa med. Som medlem betalar du 
300 kr (ord pris 600 kr) för tre tim-
mar ombord på Tre Kronor. Kom och 
fira med oss! Du hittar seglingarna via 
hemsidan www.briggentrekronor.se 

Se reportaget från Bullerö
Janne Olsén 
berättar 
om Bullerö.
Foto: SVT

Tillbaka på
byggplatsen

Så här tänker sig Allan Palmer att galeasen 
Emelia kommer att se ut.

Galeasen Förlig Wind från Pataholm var Sveriges 
sista seglande handelsfartyg utan hjälpmotor.

Tobias Edh och Johan Nilsson har just satt ett bord 
och tvingat det på plats (ovan).

Nere på kajen står Korhan Koman och hyvlar nästa 
bord och Martin Toomingas mallar ytterligare ett.

Ett moment vi känner igen från bygget 
av Briggen. Tobbe finkapar änden av det 
just inpassade bordläggningsplankan.
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Gilla på 
Facebook:
Galeasen 
Förlig Wind
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Nya i styrelsen
Årsmötet den 7 maj leddes av Olle Näck-
man från Stockholms Sjögård som mötesord-
förande. Tack Olle! Årsmötet behandlade 
fem motioner och fastställde medlemsav-
gifterna till oförändrade belopp. 

Josefin Sollander valdes till ny ordfö-
rande och vår mångårige ordförande Rolf 
Wigström till ledamot samt föreningens re-
presentant i bolagets styrelse. Nya i styrelsen 
är Torbjörn Larm, ledamot och Jan Smith, 
suppleant. Vi tackar Eric Lindahl och Josef 
Huld för deras insatser i styrelsearbetet.

Vid styrelsens konstituerande möte di-
rekt efter årsmötet utsågs Magnus Ström 
(omvald på två år) till vice ordförande, 
Torbjörn Larm till kassör och Jan Smith 
till sekreterare samt Per Björkdahl (ett år 
kvar) till ansvarig utgivare. Styrelsen består 
dessutom av Mats Andersson (omvald två 
år), Amanda Högdén (ett år kvar) samt 
omval (ett år) av Jan Olsén och Anders 
Ljungberg, båda suppleanter. 

/Per Björkdahl

Göran Romare - till minne
”Vinden i seglet for smattrande in, och böljan kring stäven 
svallande hävdes och brusade starkt för det gående skeppet, 
och i en ilande fart uppå böljorna lopp det sin bana. 
Natten gick hän, och det grydde till dag, och de seglade ständigt.”   

˜ ˜ ˜
”… och de seglade ständigt.”

Just de orden stod i Görans dödsannons. Några ord hämtade ur en dikt i Odysséen.
Göran Romare var en man som älskade havet. Och han älskade livet.

˜ ˜ ˜
Göran föddes den 5 juli 1922 i Mariefred. ”Det är alltid sol på min födelsedag”, sa Göran 
glatt, livet igenom. Hösten 1926 flyttade familjen till en villa i Ålsten. Göran började 
segla som väldigt ung och seglade ofta till skolan. 

Men i februari 1939 blev hans far Birger svårt sjuk och gick bort. 
Några månader senare bröt andra världskriget ut. Göran var bara 16 år 
och kände stort ansvar för familjen. Nu blev livet rätt tungt. Mamma 
Margit tog arbete som maskinskriverska, hon hade sekreterarutbildning. 
Villan såldes och familjen flyttade till en nybyggd lägenhet i Abrahams-
berg. Den sommaren, 1939, kom Göran att segla ensam i familjens 
vackra 14 meters segelbåt, Adeli. 

Göran har berättat hur det var att segla i Stockholms skärgård på den tiden, ensam 
ombord och utan motor, med jämförelsevis få andra båtar på fjärdarna, och alltid en-
samma natthamnar – om man så ville. Under flera somrar seglade Göran runt till olika 
kamraters sommargästen och träffade likasinnade tonåringar, spelandes Bellman och 
Taube på pappa Birgers medhavda luta. 

Han tog studentexamen i Kungsholmens läroverk 1942, med höga betyg. Därefter 
omedelbart sjöaspirantkurs i Karlskrona. Nu var sjöofficersutbildningen igång. Det blev 
sjömansutbildning som kadett ombord på fullriggaren Jarramas och senare kryssaren 
Fylgia och minsveparen Ramskär. Göran blev fänrik vid flottan, löjtnant och kapten vid 
flottan av 2:a och 1:a graden och slutligen Kommendörkapten med särskild tjänsteställ-
ning. Göran skriver själv så här; ”en slags tröst för dem som kom i kläm i samband med 
revideringen av befälssystemet i försvaret.”

Göran var med om så mycket roligt! Åren 1946-47 gjorde han en långresa med 
kryssaren Gotland. De angjorde Casablanca, Kap Verde, Rio, Recife, Curaçao, Cartagena, 
Vera Cruz, New Orleans, Bermuda, Azorerna och Oporto. Göran skrev loggbok på den 
resan. Den loggboken var en av tämligen få böcker han ville ta med sig när han flyttade 
till Mariebergs sjukhem för några sedan.

˜ ˜ ˜
För Briggen Tre Kronor har Göran Romare varit oerhört betydelsefull. Han har stöttat 
projektet ekonomiskt (som bland annat aktieägare och skeppsdelsägare) och han värvade 
åtskilliga vänner och bekanta att köpa aktier. Men hans finaste insats är boken som skrevs 
tillsammans med Allan Palmer: ”Handbok segling briggen Tre Kronor”.

Det var inte den första handboken om segling som Göran skrev. Redan 1961 kom boken 
”Att segla”, och den trycktes i flera upplagor. Tillsammans med Pille repmakare skrev 
Göran ”Knop, stek & splits”, också den en klassiker. Göran översatte även spionromanen 
”The riddle of the sands” av Erskine Childers, på svenska ”Sandbankarnas gåta”. 

˜ ˜ ˜
Att få Göran till bordskavaljer på en Briggenfest var en ynnest! Han kunde berätta så 
att man ville lyssna, och han kunde lyssna. Han deklamerade gärna, kunde säkert tusen 
snapsvisor och hade en underbar humor.

Göran Romare avled 95 år gammal, den 7 februari 2018. 
Vi är många som saknar honom.

/Kerstin Otterstål
/Texten är till stora delar hämtad ur Noomi Arvas Liljefors tal vid Görans begravning.

Slutligen 
Vi ska inte plåga föreningens medlemmar 
med ett e-mail om den nya dataskyddsför-
ordningen, GDPR som trädde i kraft 25 
maj. Vi vill informera dig om att vi hanterar 
dina personuppgifter enligt den nya lagen.
Däremot kommer vi att skicka ett mejl med 
inloggningsuppgifter till hemsidan. Med 
dessa kan ni logga in och göra adressänd-
ringar. Vi planerar även att ge tillgång till 
medlemserbjudanden på samma sätt. Vid 
första inloggning kommer ni att få god-
känna vår hantering av personuppgifter.
Trevlig sommar! 

Föreningens nya kassör Torbjörn 
Larm föddes och växte upp i 
Karlskrona och har seglat sedan 
barnsben. I lumpen blev det även 
segling med Gladan & Falken. 
Torbjörn är en mycket erfaren 
ekonom och även diplomerad säker-
hetschef, arbetade tio år som detta 
på Posten frimärken fram till pensionen.

Vår nya sekreterare Jan Smith seglade koster med 
familjen som barn och har varit 
flitig gäst ombord på Tre Kronor 
men även på andra fartyg, senast en 
längre resa med Christian Radich. 
Jan har varit aktiv i många fören-
ingar och är amatörmusiker - spelar 
trombon. Till yrket industriell 
ekonom och IT-konsult.
Både Torbjörn och Jan har erfarenhet från ideellt styrelse-
arbete och i bolag. Båda är aktieägare i BTK AB.


