
Underslagning av fem råsegel – med 
buntband – inför TV-inspelningen 
med Skärgårdsturnén. 27 juli 2020.
Foto: Per Björkdahl
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OrdförandeOrd
JOsefin sOllander

Den konstigaste 
sommaren... 
...i alla fall under min livstid, har nu nått sitt slut och hösten nalkas. Men än 
är inte vardagen som vanligt och det påverkar förstås också vår höstplanering.

Sedan i våras har flera delar i föreningens verksamhet legat nere och som ni alla säkert känner till har 
inte heller Tre Kronor seglat utan legat vid kaj. Ekonomin för fartyget är fort-
farande en sårbar fråga, och ett digert jobb har under sensommaren utförts av flera 
medlemmar och bolaget för att se om vi kan göra några av våra populära höst-
seglingar för både föreningens medlemmar men också andra intressenter.

***
I skrivande stund har vi beslutat att genomföra flera seglingar, Fyrsafari och Örn 
och Säl. Allt bygger på att ha en säker kostnadstäckning med ett överskott för 
varje aktivitet för fartygets överlevnad.

***
Seglingarna kommer vara anpassade utifrån de gällande rekommendationerna 
och det anges tydligt vid bokning. Gästers och besättnings säkerhet går först men 
vi känner oss övertygade om att vi med dessa anpassningar kommer att kunna 
erbjuda härliga naturupplevelser till havs.

För att ta reda på hur du kan segla med – besök www.briggenkrekronor.se. 
Där lägger vi upp bokningsmöjlighet och uppdaterar informationen. Boka en 
härlig seglingsupplevelse samtidigt som du stöttar Briggen ännu mer...

***
...för att ni som medlemmar både gamla och nya – ni är de som gör en stor del av 
jobbet att hålla oss flytande, både med extraordinära insatser under våren och det 
vardagliga stöttandet som medlemmar. 
I detta blad finns möjlighet att redan nu betala in medlemsavgiften om ni inte har det på autogiro.

***
Vi ger er alla ett ödmjukt tack och på återhörande! 

Josefin, ordförande Föreningen Briggen Tre Kronor

josefin.sollander@briggentrekronor.se
foreningen@briggentrekronor.se
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En annan sommar...
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Varför har vi inte seglat hittills i år?

Nu tar vi nästa steg 
i hållbarhetsarbetet för Östersjön!
Vi har under en tid planerat för att kunna starta Expedition Rädda Östersjön. 
I planerna har legat att starta ett nytt bolag för att driva projektet med 
Expeditionen i nära samarbete med Briggen Tre Kronor AB. 
Fartyget Tre Kronor af Stockholm får här en nyckelroll.

Idén är att samarbetet ska ge Briggen Tre Kronor en stabilare ekonomi genom ett långsiktigt 
samarbetsavtal med bland annat hyra av fartyget. 
Bolaget Expedition Baltic Sea är nu bildat och behöver få in kapital för att kunna starta Expeditionen 
tillsammans med Briggen Tre Kronor. Nedan följer en kortare beskrivning av projektet och 
det nybildade bolaget.
Bolagets styrelse utgörs inledningsvis av samma personer som i Briggen Tre Kronor AB. 
Bolaget avser inledningsvis att inte ha någon anställd personal, utan att hyra in personal med 
olika kompetenser för projektledning, ekonomi och försäljning.
Från det tidigare arbetet som har byggt på att sprida kunskap om de stora miljöproblemen i 
Östersjön skapar projektet nu konkreta aktiviteter byggda på nytänkande som kan göra verklig 
skillnad i arbetet att Östersjön kan räddas. Vi har från många håll mötts av reaktionen att detta 
projekt bygger på ett nytt ” innovativt grepp”!

Expedition Rädda Östersjön bygger på en central idé:
• Ungdomar utbildas i kunskap om situationen i Östersjön och var och hur man kan göra insatser
• Expeditionen besöker städer runt Östersjön och medborgare, företag, myndigheter och politiker 

skriver symboliska digitala ”kontrakt” med Östersjön, där man åtar sig konkreta handlingar för 
att verka för förbättrad miljö i Östersjön – en medborgarrörelse sätts igång!

• I sociala medier sprids kunskap om arbetet så att allt fler efterhand kommer med, fler kontrakt 
skrivs – en viral spridning åstadkoms – det skapas en ”dominoeffekt”! 

• Samarbeten med etablerade ”influencers” som brinner för miljö och hållbarhet, förväntas 
 effektivt kunna stärka denna effekt
• Mål följs upp och kommuniceras

Hållbarhetsfrågorna är nu även en strategisk fråga för många företag och viktig för företagens 
varumärke. Det är helt avgörande för företagens fortlevnad och handling behövs nu!
Vi bedömer att hållbarhetsprojektet Expedition Rädda Östersjön med Briggen Tre Kronor 
kommer göra det möjligt att efterhand öka intäkterna väsentligt genom att nya samarbeten 
etableras med företag, organisationer och stiftelser. 
Vi tar också steget att utöka och fördjupa arbetet med Östersjöfrågan till fler länder runt 
Östersjön, där olika företag och organisationer aviserat sin vilja att samarbeta med oss.
Vår förhoppning är att du vill vara med och teckna aktier i Expedition Baltic Sea AB.
För dig som är aktieägare i Briggen Tre Kronor AB kommer det finnas möjlighet att byta aktier 
i det bolaget mot aktier i det nya bolaget, där planen är att hitta en handelsplats för aktien.

Besök hemsidan www.expeditionbalticsea.se för erbjudandet och mer information eller ring gärna oss nedan.

VÄLKOMMEN OMBORD I DET FORTSATTA ARBETET MED ÖSTERSJÖN OCH BRIGGENS FRAMTID! 

Thomas Flinck  Mats Jakobsson
Ordförande, Briggen Tre Kronor AB, Tel 070 516 53 33  VD, Briggen Tre Kronor AB, Tel 070 528 20 12

Expedition Rädda Östersjöns tre plattformar är 
fartyget Tre Kronor af Stockholm, den rullande 
utställningen ”Searoom” och sociala medier.

Många har hört av sig och undrat varför vi inte har seglat i år 
när en del andra fartyg har gjort det. – Det är är både enkelt och 
komplicerat att svara på det! Den första och uppenbara faktorn är  
effekterna av coronapandemin. Endast ett par dagar efter att WHO i 
början av mars gick ut med att det var frågan om en farlig pandemi 
beslutade föreningsstyrelsen att pausa alla aktiviteter, bolaget inför-
de distansarbete och ett antal andra åtgärder. 

Läget var svåravläst men vi (styrelserna) insåg att fartyget var 
i en skör och farlig situation och gick därför ut med ett gemen-
samt upprop med en förhoppning att kunna segla efter sommaren. 
Medlemmarnas och aktieägarnas insats har varit helt avgörande.
En än gång – ett stort och ödmjukt tack till er alla!

Det som har varit fördelar med vårt fartyg – briggen, att det är 
råtacklat, har varit att det ger möjlighet till lärande för många och 
vi har konsekvent uppmuntrat våra gäster/passagerare att ta del i be-
sättningens arbete och fartygets manövrer. Med distansering är det 
svårare och vi måste anpassa vårt sätt att segla. Framförallt måste 
kalkylerna bygga på färre personer ombord. För mer än hundra år 
sedan försvann briggarna och en del riggades om till skonare 
och så vidare – just för att bli mindre manskapskrävande!

Det är och har varit frågan om att vi tar ansvar för: Gäster, med-
lemmar, personal, besättning – ja allas säkerhet och hälsa liksom far-
tygets säkerhet och ekonomi – utan någon som helst inbördes ordning. 
Vi måste fortsatt hålla ut och hålla i!                 /Per Björkdahl



 Briggenbladet nr 3 • 20204

En av säsongens höjdpunkter – Skärgårdsturnén, blev inställd 
liksom allt annat detta konstiga år. Men så i slutet av juni bestämdes 
det att Skärgårdsturnén ändå skulle bli av – i form av TV-inspelning 
ombord på Tre Kronor af Stockholm i slutet av juli.

TV-inspelning med Skärgårdsturnén!

Sommarens stora uppdrag
– och lite lite segling

 Fartyget hade ”klätts av” sin vintertäck-
ning och endast delvis vårrustats under 
en period i maj då mycket kring corona-

situationen var osäkert. Det mesta av rigg-
underhållet var genomfört och rårna var på 
plats.

Under några hektiska dagar med start den 
25 juli skulle nu fartyget förberedas att läm-
na kaj och förhoppningsvis kunna visa lite 
segel och till och med segla en bit om det var 
möjligt. Detta samtidigt som det byggdes en 
stadig scen på däck mellan däckshuset och 
fartyget fylldes med utrustning i form av ka-
meror, högtalare, instrument, studioprylar 
och hundratals meter kablar av olika slag.

För den initiallt lilla besättningen, vi blev 
tio totalt inklusive Monica Lundin från kon-
toret som var samordnare, ”covidpolis” och 
när besättningen själva inte hann med, dess-
utom kock, var första prioritet säkerheten – 
både med fartygets utrustning och med tan-
ke på coronasituationen. Det kånkades och 
bars livflottar, segel och löpande rigg i rask 
takt under några dagar. Fem råsegel slogs 
under med buntband istället för de vanliga 

tidskrävande råbanden samt brassar, skot, 
gigtåg och de allra nödvändigaste gårding-
arna skars i. Klyvaren fanns redan på plats 
utom löpande gods. Mob-båtens löpande 
gods liksom ankargina med mera riggades.

Ursprungsplanen för TV-inspelningen 
var att fartyget skulle förflyttas delvis under 
segel på måndagen den 27:e och att det då 
skulle genomföras repetioner, soundcheck 
och sådant. Och så skulle själva in-
spelningen genomföras på tisdagen. 
Skärgårdsturnén liksom vi (BTK) 
hade marknadsfört inspelningsdagen 
via Facebook och Instagram och hop-
pades på båtburen publik.

Det synnerligen växlande väder-
läget var svårbedömt varför det på 
torsdagen innan bestämdes att för-
flyttning, soundcheck, repetioner och 
inspelning fick ske under en och sam-
ma dag – nämligen på måndagen.

– En lyckträff! Vädret blev fantastiskt, 
vinden låg gynnsamt och vi kunde till och 
med segla snyggt en bit till Torsbyfjärden där 
inspelningen skulle ske. Vi ankrade upp, fick 
flytta oss en bit och ankra igen – med bog-
ankare och ett stort CQR-ankare som akter-
ankare för att kunna ligga stabilt. Mängder 
av fritidsbåtar anslöt och konserten blev fan-
tastiskt lyckad med en underbar solnedgång 
som avslutning.

Vid halv tvåtiden natten till tisdag förtöj-
de vi åter på Kastellholmen efter några da-
gar med 12 – 17 timmars arbete dagligen, 
nu återstod att återställa fartyget. 

Text & foto: Per Björkdahl

Till frukosten den stora dagen var halva salongen 
proppfull med kameror, batterier och annan utrustning.

Kapten Allan såg
rätt nöjd ut när alla
bitar äntligen var 
plats och vi fick
segla en bit.

Skickliga snickare 
byggde en stadig 

scen mellan däcks-
husen utan en enda 

skruv i fartyget.
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Till frukosten den stora dagen var halva salongen 
proppfull med kameror, batterier och annan utrustning.

Skärgårdsturnéns projektledare Lars-Göran (L-G) Palmér ”tempade” samtliga ombord, 
här blir Soraya Tohidi godkänd.

På vägen ut till 
ankarplatsen jobbade 

artisterna och inspelnings-
teamet med intervjuer, 

repetioner och soundchecks.
Här intervjuas Tina 

Ahlin av producenten 
Susanne Cederberg.

Under hela inspelnings-
dagen filmadess fartyget 
och konserten av följebåt 

med flera kameror och 
en mäktig drönare i alla 

upptänkliga vinklar.

Äntligen på plats.
Stadigt med två ankare, 

även följebåten på plats med två 
ankare, manövrerad av Jens Agger 

som fick ta över som skeppare då 
ägaren, bildproducenten behövde 
koncentrera sig på inspelningen.

Tre Kronors besättning kunde 
hämta andan för en stund 

och showen kan börja... 

Den noggranna ankringen tog sin 
tid, bland annat utmärktes varje
ankare med boj.
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Vilket gig!

Artister medurs: Tina Ahlin, Peter Carlsson, 
Viktoria Tolstoy, Louise Hoffsten, Krister Jonsson 
och Kristin Stenerhag, Ebbot Lundberg, Morgan 
Ågren på trummor och lilla bilden i mitten Kristin 
Stenerhag igen. Fotografen hann inte med bild på 
Johan Strindberg, kontrabas och kapellmästare.

Tina Ahlin:

”Jag är så
oerhört lycklig 
att vi kunde få 

ihop detta”

– Vi hade jobbat hela hösten med vad som skulle 
varit ett storslaget 5-års jubileum för Skärgårdsturnén, 
berättar Tina Ahlin, artist och konstnärlig ledare.
– Sedan kom corona och förändrade allt! Vi precis som hela kultursektorn 
stod plötsligt utan jobb. Alla; artister, projektledare, producenter, ljudtek-
niker, scenbyggare och så vidare hamnade i ett väntläge som ingen har en 
aning om hur lång tid det skulle ta innan vi kommer igenom, berättar hon 
och fortsätter.

– Det tog lång tid med många funderingar. Vi höll oss i skinnet ända till 
maj då vi skrev ihop en programidé som vi lämnade till SVT. En ”livekonsert” 
med fritidsbåtar runt och allra helst med Tre Kronor som scen. När beslutet 
var fattat startade en jättearbete med massor av praktiska bitar, så mycket att 
ta hänsyn till. Ett knepigt pussel. Det svåraste vi gjort, säger Tina!

Måndagen den 27:e juli på eftermiddagen var det så dags. Artisterna och 
hela produktionsteamet var alla taggade och väl förberedda. Tv-konserten fick 
sin inramning med vacker sommarkväll, fritidsbåtar runt med coronasäker 
publik, Tre Kronor af Stockholm som scen och ”livekänsla” trots att den hade 
”studioformat” – alltså att det var lite väntetider och att alla låtar kördes två 
gånger för att få allra bästa resultat och massor av bildvinklar. När solned-
gången blev vackrare och vackrare inledde Ebbot Lundberg ”Här kommer 
natten...” – det var nog rätt många som fick ståpäls... – och därefter rundades 
konserten av med ”Fri som en vind” och sist ”Den lyssnande Maria”...

– Jag såg en råklippning idag (i mitten av september) – bland det vackraste 
bildmaterial jag har sett, avslutar Tina!      Text & foto: Per Björkdahl
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Missa inte programmet som 
kommer på SVT 1 i höst!

Ebbot Lundberg:
”Detta är 

banne mig den 
häftigaste scenen 
jag har stått på”

Publikens vinkel förevigad av Olle Neckman, som en del av oss ”briggare” känner från Stockholms Sjögård.
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– Hej Josef, hur känns det?
– Det är väldigt skönt att uppsatsen är klar, 
vi har hållit på och skrivit sedan november. 
Det svåra med ett sånt här arbete är egentli-
gen att bestämma sig för en tes, ett område, 
och vad uppsatsen ska innehålla, och vilka 
avgränsningar den ska ha. Sen är såklart den 
här typen av datainsamling väldigt tidskrä-
vande också.

– Vi utgick ifrån IMO:s mål, att halvera 
den internationella sjöfartens koldioxid-
utsläpp till år 2050. Vårt mål var att göra 
en livscykelanalys och en beräkning av livs-
cykelkostnad för ett fartyg som främst drivs 
av vindkraft, och jämföra de värdena med 
samma fartyg utan segel som då drivs helt 

Grattis Josef!
Josef Carlsson, tidigare styrman på Tre Kronor under flera 
säsonger, har nyligen fått sin och Tobias Olssons masteruppsats 
färdig och godkänd. Uppsatsens titel är ”Life cycle modeling 
of a wind powered car carrier”, med underrubriken 
”An assessment of cost and greenhouse gas emissions”. 
Läs mer om uppsatsens innehåll och resultat i faktarutan 
här intill.

Tobias Olsson och 
Josef Carlsson med 
den gemensamma 
masteruppsatsen.
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med andra bränslen. Och för att få ned ut-
släppen av koldioxid finns det en del som vill 
satsa på naturgas (LNG), biogas (LBG) eller 
bio-metanol (Bio-MeOH). Så vi jämförde 
Wallenius-rederiernas planerade vinddrivna 
bilfraktfartyg med fartyg med samma skrov 
som drivs med de tre andra bränsleslagen 
och i två olika hastigheter.

– Och vad kom ni fram till?
– Bland annat att det vinddrivna fartyget 
står sig mycket bra både kostnadsmässigt 
och vad gäller utsläpp, jämfört med ett far-
tyg med samma skrov som drivs utan vind. 
Faktiskt minskar koldioxidutsläppen med 
drygt 80 procent för det vinddrivna fartyget.

– Var det något bland resultaten 
som förvånade dig?
– Ja, att en så stor del som 99 procent av ett 
fartygs ”livsutsläpp” av koldioxid sker när 
det går i trafik. Jag hade gissat på 60-70 pro-
cent. Men utsläppen vid bygge, underhåll 
och skrotning är försumbara jämfört med 
utsläppen från fartygens bränsleåtgång när 
det är i drift.

– Dessutom, när man räknar på ekonomi 
och bränsleåtgång är det fascinerande hur 
mycket dyrare det är, alltså hur mycket mer 
bränsle som går åt, när man ökar farten. Det 
är förstås ingen nyhet för alla som kör båt, 
men att se det i rena siffror var ändå rätt 
spännande. Då kan man ju tycka att ”det är 
bara att dra ner på farten, så minskar både 
utsläpp och kostnad”. Men så enkelt är det 
ju inte, eftersom man då behöver fler båtar 
för att frakta samma mängd varor på given 
tidsperiod. Hur man än vänder sig…

Förra gången vi skrev om Josef här i Bladet 
var han styrman ombord. Sedan har han job-
bat som styrman och befälhavare på trans-
ferbåtar bland vindkraftverk, tagit en kurs 
i sjömätning och jobbat på Sjöfartsverkets 
sjömätningsfartyg Jacob Hägg. Nu återstår 

bara sista biten i påbyggnadsutbildningen 
Maritime Management på Chalmers – ett svår-
översatt begrepp, men det har med sjöfartens 
övergripande ledningssystem att göra.

Under tiden har Josef även hunnit bli far 
till Algot, snart tre månader. Sonen, hemmet 
och en tjänst som befälhavare på Styrsöbolaget 
delar han med tidigare briggenmatrosen/
styrmannen Hanna Holländer. När jag pra-
tar med Josef ligger Algot på faderns mage 
och gnyr lätt, och Hanna är ute och kör båt i 
Göteborgs skärgård.

Josef har också nyligen jobbat på expedi-
tionsfartyget Kinfish, som bland annat er-
bjuder sina gäster att snorkla med späckhug-
gare i vattnen utanför Nordnorge. 

– Ja, det är lite mer exklusivt än att 
köra på tidtabell mellan Lilla Bommen och 
Klippan i älven.

– Vad betyder den här uppsatsen 
för dig framöver?
– Vi har ju lärt oss en hel del om hur man 
räknar fram ganska komplicerade analyser, 
och det är en kunskap som kan vara använd-
bar nu när sjöfarten håller på att ställa om 
från fossilt bränsle.

– Och i höst ska vi skriva en vetenskaplig 
artikel med vår uppsats som underlag. Det ska 
bli spännande, det har jag aldrig gjort förut!

– Dessutom blev det häromdagen klart 
att jag har fått i uppdrag att genomföra 
ett treårigt hållbarhetsprojekt för Svenska 
Sjöräddningssällskapet, som dessutom har 
kontoret på cykelavstånd för mig.

– Lycka till Josef, och hälsa Hanna!
– Tack, det ska jag! 

/Kerstin Otterstål

UPPSATSENS INNEHÅLL OCH RESULTAT I KORTHET:
Världens sjöfartsflotta står för 90 procent av de internationella transporterna, i volym mätt. Samtidigt 
står sjöfarten för 2-3 procent av mänsklighetens koldioxidutsläpp - det vill säga de som vi människor 
ansvarar för och kan påverka. Men även om 2-3 procent är en liten del, motsvarar det en av de 5-6 
största länderna i världen, därför har IMO (International Maritime Organization) satt upp som mål att 
halvera sjöfartens CO2-utsläpp till år 2050.

För att lyckas med detta får man antingen dra ner på antalet fartyg (hitta andra sätt att frakta el-
ler låta bli) eller göra fartygen mer ”miljövänliga”, dels genom att till exempel utveckla mer slimmade 
skrov och alternativa framdrivningssätt, dels få fram alternativa bränslen som inte ger så höga utsläpp.

Baserat på preliminär simulationsdata har Josefs och Tobias´ uppsats jämfört ett fartyg som huvud-
sakligen drivs med vindkraft *), med fartyg som drivs med tre andra bränslen, som brukar förekomma 
i diskussionen om ”miljövänligare” fartygsbränslen: LNG (liquified natural gas = flytande naturgas), 
LBG (liquified biological gas = flytande biogas) och Bio-metanol, alltså metanol framställd av förny-
bara energikällor, inte olja.

De har räknat fram dels LCA (life cycle assessment = livscykelanalys), dels LCC (life cycle cost = 
livscykelkostnad) för Wallenius´ fartyg (se tidigare nummer) som huvudsakligen drivs av vind i kombi-
nation av de tre ovannämnda bränslena, och jämfört med att driva samma fartyg enbart för maskin. 

Vidare har de beräknat utsläppen av växthusgaserna koldioxid, dikväveoxid och metan för de olika 
fartygen vid olika farter (8,0 knop och 11,4 knop).

Uppsatsens slutsats är att de totala utsläppen av dessa gaser under ett fartygs livstid blir drygt 81 
procent lägre för det fartyg som drivs huvudsakligen med vind, jämfört med ett fartyg med likadant 
skrov som drivs med LNG (flytande naturgas).

Vill man veta hur ekonomin ser ut för fartygens ägare (om de skulle betala för bränslet, vilket ofta 
inte är fallet), får man räkna med stora marginaler. Kalkylerna baseras på data som kan beräknas på 
olika sätt, och därför landar summorna i väldigt stora spann. Men även här ”vinner” vindalternativet, 
eftersom så stor del av fartygets livstidskostnad beror på kostnaden för bränslet.

Totala ägarkostnaden för fartyget som huvudsakligen drivs med vind ligger mellan cirka 50 och 130 
miljoner Euro.

Totala ägarkostnaden för ett motsvarande fartyg som drivs med bio-metanol hamnar mellan cirka 
160 och 1270 miljoner Euro.

Dessutom visade beräkningarna när det gäller växthusgaser att det fall som motsvarar det vind-
drivna fartyget är drift på Bio-Metanol. Men trots att man skulle minska farten till 8,0 knop för båda 
fall (skillnaden fallen mellan minskar kostnadsmässigt med farten), även då är ett bio-metanoldrivet 
fartyg 2,5 gånger dyrare än ett fartyg som huvudsakligen drivs med vind. 

Alltså är det mycket fördelaktigt både ekonomiskt och miljömässigt att segla, något som känns 
ganska självklart egentligen, men hur mycket, det är det som Josef och Tobias har beräknat i studien. 

/Kerstin Otterstål

*)  Se artikel i nummer 4, 
2019 av Briggenbladet om 
Walleniusrederiernas planer 
på ett bilfraktfartyg som 
huvudsakligen drivs 
med vind.

Hanna Holländer och Josef Carlsson med 
sonen Algot.
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– Det har varit en svår tid för oss alla.
När Norge stängde ner samhället den 12 

mars, var Christian Radich på väg från La 
Coruña med ungdomar ombord. Alla hamn-
besök ställdes in och vi gick rätt mot Oslo. 
Här fick skutan ligga i karantän innan gäs-
ter och besättning fick komma iland.

Fartyget blev sedan kvar vid kaj, och hela 
besättningen, utom en vakt ombord  (tim-
merman/båtsman) permitterades. På konto-
ret permitterades också alla utom två perso-
ner på halvtid. Alla seglingar fram till den 
15 juni ställdes in. Det innebar förstås stora 
förluster.

Vi hade planerat att segla längs Norges 
kust med holländska Wylde Swan, men de 
fick inte komma in då våra gränser var stäng-
da. Men smittoläget i Norge var ändå så pass 
lugnt att vi bestämde oss för att försöka få 
till våra Sea Norway-turer. Men vi behövde 
förstås ta hänsyn till alla smittskyddsregler.

Vi köpte in diverse smittskyddsutrust-
ning, vår timmerman byggde skott mellan 
de fasta kojerna och vänföreningen sydde 
draperier och förhängen till alla kojer. Allt 
gjordes på rekordtid till avseglingen den 
17 juni. Vi organiserade också om matser-
veringen, eftersom bufféer inte var tillåtna. 
Och inte minst – vi drog ner antalet gäster 
till hälften. 

Med dessa åtgärder kunde vi genomföra 
16 tredagarsturer i sommar på ett säkert 
sätt.

Christian Radich kom tillbaka till Oslo 
i början av augusti. Planen var att delta i 
Sail Amsterdam och Sail Bremerhaven, men 

dessa evenemang blev inställda. Vi skulle 
haft ett antal dagseglingar i höst, men de 
fick ställas in på grund av att smittorisken 
ökade igen.

Sammanlagt har vi fått in 13-14 miljoner 
NOK mindre i intäkter i sommar än i fjol, 
på grund av Covid 19. I juni, strax före vår 
avresa, kom den glädjande nyheten att kul-
turdepartementet ger 50 miljoner NOK till 
de norska skolfartygen, pengar som är öron-
märkta för underhåll. Vi fick 15 miljoner, 
som ska användas till underhåll i vinter.

I höst seglar vi med ungdomar i Wind-
jammerprogrammet. Det är till för unga mel-
lan 16 och 25 år som står utanför skola och 
arbetsliv, eller bara vill komma ut och lära 
sig något nytt. Windjammerprogrammet fi-
nansieras med privata donationer. 

/Ida Rosenvinge, Christian Radich

Segelfartyg drabbas hårt av Corona-pandemin...
Rapport från Nederländerna:
Nederländerna har den största seglande flot-
tan av traditionsfartyg i världen. Där finns 
omkring 400 historiska segelskutor som van-
ligtvis trafikerar kusten och dess innanhav.

Om det inte vore för Coronaviruset skulle 
Sven Timmann segla på de förhållandevis 
lugna nederländska innanhaven med sin 
Ambiance, fylld av skolbarn, konferensgäs-

ter och familjegrupper. I stället ligger nu 
det 112-åriga fartyget, med sina tre master 
och sex segel, vid kaj sedan i oktober. Risken 
är överhängande att hon aldrig kommer att 
segla igen.

Den här skutan har seglat genom krig och 
stormar, säger ägaren Sven Timmann. Och 
nu hotar ett litet virus att omintetgöra hen-
ne och hela vår seglande flotta… 

Regeringen har skjutit till en del pengar, 
men det räcker inte långt. Seglingsföretagen 
fick 4 000 euro var i april. Normalt får Sven 
Timmann in 165 000 euro per säsong.

Jag räknar med att gå i konkurs vid årets 
slut om inget händer, säger Timmann.

För att öka allmänhetens kännedom om 
traditionsfartygens utsatta situation har far-
tygens skeppare och ägare startat ett stöd-
upprop via internet. Hela länken: https://
themaritimepost.com/2020/05/25/dutch-his-
torical-sailing-fleet-is-seeking-public-sup-
port-with-an-online-petition/ 

Rapport från 
Albanus, Åland:
På Åland har vi varit ganska förskonade från 
pandemin med endast 20 smittade och ing-
et fall alls nu på över en månad. Så vi kän-
ner oss lugna med att 
ordna seglingar i höst. 
Men det har ändå drab-
bat vår säsong hårt, 
med över hälften av 
seglingarna avbokade. 
Främst har vi kunnat 
genomföra ungdoms-
seglingar med dags-
turer på våren. Just 
nu är vi inne i höstens 
högsäsong, som ser ut 
att vara lyckad men 
kort. Tre veckor med 
diverse skol- och ung-
domsseglingar. Under 
sommaren har vi också haft några seglingar 
med familjer som hyrt båten tillsammans. 
Våra egna prentis-seglingar (ungdomsseg-
lingar för blivande besättning) har varit ef-
terfrågade, och dem har vi kunnat genomfö-
ra, bara med lite färre personer ombord. Det 
ser bra ut för framtiden med nya ungdomar 
i ledet. 

/Christian Kiku Stenbäck, Albanus

Rapport från 
Vega, Gamleby:

– Det har varit en märklig seglingssäsong 
i år för Vega.

Det seglingsprogram som gjordes 
vid årsskiftet fick ställas in på grund av 
Corona. Vega har genomfört en dagsegling 
från Västervik den 15 augusti, Gamleby 
Rödakorskrets ordnade en segling med flyk-
tingungdomar, de flesta från Afghanistan.

Vega dockades på Beckholmen i juli, det 
blev alltså två transportseglingar Västervik - 
Stockholm tur och retur.

Årets seglingsintäkter blev kanske 1 pro-
cent av beräknat utfall, dessutom har vi fått 
en mindre ersättning för ett inställt Erasmus 
europeiskt ungdomsmiljöprojekt. De nya 
reglerna om ersättning för förluster på grund 
av Corona kanske kan ge något också.

Vi satsar på små utgifter fram till nästa år, 
exempelvis gör vi nu inga amorteringar på 
banklånen. Då Vega legat stilla i Västervik 
har vi också haft god tid till underhåll. 

För egen del har jag också kunnat kon-
centrera mig på arbetet med renoveringen 
av Linnéa, som varit igång sedan december 
2011. 

/Egil Bergström, Vega och Linnéa

Rapport från Christian Radich, Norge:

Ambiance, 112 år, 
hotas av viruset. 

Foto: Sven Timmann

Aftenposten uppmärksammade det ovanliga att 
det låg ett fartyg med gul flagg i hamnen.
Foto: Tomm W. Christiansen
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Fortsatt uppmaning till företagare

Bli stagvändare!
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FKSH
Företagskonsulterna AB

Bakom varje företag 
finns människor med drivkrafter 

och visioner.

FKSH Företagskonsulterna AB 
är byrån som är med dig och ditt företag 

hela vägen genom alla faser.

Söker du en helhetslösning  
eller bara ett bollplank?

Välkommen till en 
lösningsorienterad redovisningsbyrå 

med lång och bred erfarenhet. 

Telefon 08-608 12 58
 www.fksh.se

Sommaren är över och vi kan se till-
baka på en säsong som inte alls blev 
som vi tänkt oss. Corona stoppade 
alla möjligheter att segla men tack 
vare stort stöd från både privatpersoner 
och företag har vi klarat oss så här 
långt och vi räknar med att kunna 
segla nästa år då det även är dags för 
The Tall Shipś  Races. 

I dagsläget är vi dock beroende av fortsatt 
stöd och hjälp för att ta oss igenom hösten 
och vintern. Därför förlängs möjligheten att 
bli ”Stagvändare” liksom möjligheten för 
tecknande företag att synas med annons i 
Briggenbladet.

Stagvändarpaket för företag
Företag kan bli Stagvändare på nivåer: 60, 
30 och 15 tkr + moms.

De olika nivåerna benämns efter de tre 
förseglen Jagare, Klyvare och Förstäng som 
har en särskild roll vid en stagvändning. För 
att komma runt när man ligger i vindögat 
skotar man seglen i lovart vilket kallas att 

”bräcka”, och rent metaforiskt kan man väl 
säga att det är där vi befinner oss just nu. 
Vi behöver komma runt och ta ny fart inför 
nästa år

Detta ingår
Paketet inkluderar seglingsbiljetter, annons 
i Briggenbladet, logotype på hemsidan 
och inbjudan till exklusiv segling för Stag-
vändarna.

Mer info om erbjudandet hittar du på 
hemsidan www.briggentrekronor.se eller 
så kan du ringa Sture Haglund på 070-422 
78 19 eller Jan Söderhielm på 076-043 61 61

Nio företag är redan med men fler är väl-
komna. Här nedan kan vi stolt presentera 
våra Stagvändarföretag::

Jagare
Itrevex AB
Projektleder och transporterar mobila utställningar 
fyllda med viktiga samhällsfrågor och kunskap. 
Levererar utställningsbilen SeaRoom till Expedition 
Rädda Östersjön.

Klyvare
Karob AB
Optimerar slutna energisystem genom att tillgodose 
den effektivaste, miljövänligaste och mest hållbara 
avgasnings- och expansionstekniken

Storstäng
Novatrox Devision AB
Specialister inom Ledning, 
Arkitektur, Utveckling, 
Artificiell Intelligens och Avancerad Analys!

Securify AB
Arbetar med tekniker för att förhindra intrång på ett 
tidigt stadium.

FKSH Företagskonsulterna AB
En lösningsorienterad redovisningsbyrå med lång och 
bred erfarenhet.

Hydrographica AB
Storskaliga och mycket noggranna specialsjökort över 
främst svårnavigerade skärgårdar längs Sveriges kuster 
och större insjöar.

Hydrographica Kartläggning AB
Delägare i Hydrographica AB

Gavia Kartläggning
Delägare i Hydrographica AB

PeAlm Ab
Personaluthyrning

Privatpersoner är välkomna 
att fortsätta bidra
Som privatperson kan du också vara med och 
stödja oss. Många har redan gjort det och fler 
är mer än välkomna. Föreningen Briggen Tre 
Kronor: bankgiro 5300-5476 eller Swish: 
123 361 57 62. Ange: ”Rädda fartyget” plus 
namn vid båda betalningsalternativen.   /SH
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Avsändare: Föreningen Briggen Tre Kronor
Örlogsvägen 11, Kastellholmen, 111 49 Stockholm

Ny briggbom
Efter tretton år har det blivit dags att byta ut 
storbommen på Tre Kronor. Virket till bom-
men och ett antal ytterligare rundhult fäll-
des för fyra år sedan som vi tidigare har be-
rättat om i Briggenbladet nummer 1-2016.

Arbetet har kommit halvvägs så nu ligger 
bommen väl inoljad med linolja i skuggan 
bakom Kolskjulet och kommer till våren att 
målas och få sina beslag monterade.

Virket har skänkts av Lasse Larsson i 
Dala Järna liksom allt virke till rundhul-
ten, utom undermasterna, vid bygget av 
fartyget. För att undvika torksprickor har 
Lasse använt metoden att svepa in stock-
arna i halm för att det ska bli en jämn fuk-
tighet och att träet ska få möjlighet att sakta 
avge fukten. 

På Briggen Tre Kronors Facebooksida 
finns en video från det inledande arbetet med 
hyvling från fyrkant till åttakant som syns 
på bilden här ovan. De som jobbade med det 
var Jens Agger, Tryggve Martinsson och 
Jim Nordin som även filmade videon med 
sin mobil.                                              /PB

Natta däck

Årsmötet den 25:e maj går till historien 
genom att det genomfördes både utomhus 
från fartyget och på kajen samt parallellt 
även på nätet genom att det direktsändes 
på YouTube. Röstningen genomfördes både 
genom inloggning via medlemsregistret och 
på traditionellt sätt för de fysiskt närvaran-
de. Allt i syfte att kunna hålla fysisk dis-
tansering och ändå uppnå en rimlig mötes-
ordning. Fysiskt närvarade större delen av 
styrelsen, föreningens revisor Christina 
Gotting och en handfull medlemmar samt 
via nätet ett trettiotal medlemmar.

Trots den ovanliga tekniken bjöd inte 
årsmötet på någon större dramatik annat 
än att några ”distansmedlemmar” behövde 
lite hjälp med inloggningen. I övrigt fast-
ställdes medlemsavgifterna till samma ni-
våer som tidigare år. Ordförande Josefin 

Sollander tackade av Amanda Högdén 
och Jan Smith som lämnade styrelsen. 
Årsmötet utsåg även Tryggve Martinsson 
till ny hedersmedlem.

Ny i styrelsen är Charlotta Baker som 
är volontär i förening-
ens Öppet Skepp-grupp. 
Lotta arbetar till vardags 
med affärsutveckling och 
marknadsföring av kli-
matsmarta lösningar som 
som bland annat elbils-
laddning, solceller och energioptimering. 
Förutom engagemanget i ”briggen” berättar 
hon att hon gärna sjunger, tränar och som 
före detta kock gillar att laga mat. 

– Allra bäst trivs jag på havet med salt-
stänk i håret, säger Lotta själv.          

/Per Björkdahl

Årsmöte utomhus 
och på webben
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Sven Dagberg har avlidit
Till minne av Sven Dagberg har släkt och 
vänner skänkt 4 150 kronor till Föreningen 
Briggen Tre Kronor.

Sven var volontär under byggtiden. Korhan 
Koman, då skeppsbyggmästare berättar: 

– Sven tog kontakt med oss på briggen-
bygget på ett ganska tidigt stadium och er-
bjöd sin hjälp med elsystemet. Han hade en 
bakgrund från större industrier och deras el-
system. Han var också medlem i Rydbergs-
gastarna. Detta intresse för segelfartyg i 
kombination med hans yrkesbakgrund 
visade sig vara en stor tillgång för oss.

– Han var med på de möten vi hade med 
konsulter och företag som sedan skulle byg-
ga elsystemet ombord. Utifrån det ritade 
han ett enlinjeschema samt allteftersom en 
rad uppdateringar. Ritningarna har sedan 
arbetats vidare på av andra och blivit ännu 
mer detaljerade, men det är en annan histo-
ria, avslutar Korhan.                             /PB

Natta däck är en daglig rutin då 
fartyget är bemannat. Det innebär 
helt enkelt att varma och soliga 
dagar startar man brandpumpen 
och går runt och spolar däcket. 
Det brukar göras direkt efter fru-
kost i samband med städningen av 
fartyget och extremt varma dagar 
kanske en gång till. Skälet är att 
däcket kan bli otroligt varmt och 
att becket i nåten då smälter liksom 
virket krymper – däcket läcker.

I början av sommaren sköt-
tes nattningen volontärt tills vår 
påhittige verkmästare Tryggve 
Martinson fixade ett Gardena-
sponsrat sprinklersystem.       /PB


