
Roger Bäck berättar:  Jag tog 
bilderna på Tre Kronor precis när ni 
passerade Lilla Hästnacken, efter 
Lådna i söndags, den 19 september, 
runt kl 11. Lådnamacken lade ut bilder 
på sitt Instagram som jag såg när ni 
passerade dem, så då tog jag båten och 
körde ikapp er vid Hästnacken. De på 
macken var sjukt impade att ni seglade 
genom Lårsundet mellan Lådnaöarna.
Foto: Roger Bäck/Bäckfoto
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OrdförandeOrd
JOsefin sOllander

Tänk vad det här året har gått fort, det första nästan normala efter pandemin! Vår verksamhet har under året 
fortfarande varit påverkad efter de nästan helt nedstängda 2020 och 2021, men också börjat repa sig så sakteliga. 
En kort tillbakablick ges nedan men också vad vi ser framför oss inför 2023.

***
Vi kom igång med vårrustningen något senare än vanligt och hade därför kortare tid för att bemanna, med följden att 
vi fick några inställda seglingar i början av säsongen. Detta till trots hade vi en aktiv sommar och många fina minnen 
från Almedalen, Sölvesborg, Skärgårdsturnén, vrakseglingar, örn- och sälsafari, One Water Race och mycket mer. 
Vi var också med på Stockholms Kulturnatt med flera hundra besökare – jättespännande att möta så många! 
En stor andel av besökarna där kände inte till vår brigg eller hade varit ombord. Nya medlemmar kom till och vi hade 
fin förtjänst med café och Skeppsloppis. 

***
Under hösten förlorade vi en fin kollega, vän och medlem i Tryggve som gick bort efter en tids sjukdom. Vi minns och 
tänker på honom ofta, särskilt när vi funderar på hur vi ska fixa underhåll ombord, behöver 
en kontakt eller helt enkelt saknar att han ofta dök upp med glada tillrop (och ibland ett 
litet morr), en tanke och kaffe. 

***
Just idag har ett gäng avslutat vintertäckningen av fartyget som pågått under två helger. 
Fantastiska insatser att få upp ställningen och få till plastningen. Vi riktar ett extra stort 
tack till att vi fått bidrag till plasten via Hjertmans, Jens som kom in och instruerade 
gänget, Larsa och Janne O som lett arbetet och alla andra frivilliga händer som sett till att 
allt nu är rustat för vintern. TACK!

***
Inför vintern drar vi igång Rigg-gruppen och Öppet Skepp-gruppens arbete vidare så hör 
av dig om du vill vara med! I mars 2023 är vi också med på Allt för sjön som kommer igång igen, nästa år blir det två 
långhelger och vi återkommer med mer information längre fram. 

***
Jag vill också passa på och skicka ut en liten önskan:
Vi behöver hjälp med bidragsansökningar från olika fonder och stiftelser. Det finns många möjligheter och vi 
får idag stöd från olika håll för bland annat ungdomsseglingar och lärande praktikseglingar. Men det finns andra 
inriktningar, inte minst för underhåll och marin kunskap. Här skulle vi behöva någon som hjälper oss i föreningsstyrelsen 
att titta på formuleringar, fundera på hur anslagen kan användas i verksamheten och göra utkast på ansökan som vi 
sedan tillsammans slutbereder. Vi tror att den som söker är en person som kommunicerat mycket tidigare, har vana av 
att formulera sig i skrift och är kreativ och klurig för att hitta möjligheter som kanske är lite utanför det uppenbara. 

Om du är den personen eller känner en sådan, skicka ett mail till mig med beskrivning av dig själv och CV. 
Det är på ideell basis och vi tror det kan röra sig om några timmar i veckan under vintern. 

***
Slutligen i ett frostigt advent vill jag önska er alla härliga och stämningsfulla helger framöver och en bra start på det nya 
året! Tag hand om er!  

Josefin, ordförande Föreningen Briggen Tre Kronor

josefin.sollander@briggentrekronor.se
foreningen@briggentrekronor.se

Idag är det första advent!
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Volontärerna Helga Keyzer och Britta Oberpriller
pustar ut efter grundlig städning av byssan 2021.

Vad briggen 
behöver i vinter
Många är ni som följt oss genom åren och sett briggen både på håll, vid kaj, 
ombord på en dagsegling eller involverad i verksamheten lite mer djupgående. 
Här en snabbguide i hur det fungerar ombord och vilken typ av stöd som 
fartyget behöver under vintern och nästa seglingssäsong. 
Briggen är byggd åren 1997–2008 efter tra-
ditionella ritningar med vissa moderna an-
passningar. Materialen är naturliga och ge-
digna, skrovet är helt byggt i ek, däcket i 
sibirisk lärk och master av rakväxta furor från 
Dalarna, handsmidda spikar och linoljemål-
ning. Men visst finns det saker som inte fanns 
historiskt ombord – el, motor och hjälpmo-
tor, värmepanna, säkerhetssystem, toaletter, 
tvättmaskin och rinnande vatten, industri-
diskmaskin, modern gasspis och mycket mer. 

Efter mer än 17 år i vattnet kommer för-
stås ett ökat underhåll. För någon månad 
sedan var Tre Kronor inne i docka och fick 
två bord bytta (se artikel sidorna 4 - 5). Det 
finns fler som vi tar itu med nästa säsong. 
Det var ett stort jobb, förutom måleri och 
andra snickeriarbeten. 

Listan här bredvid avser det som är mer 
akut behov ombord, men också en del som 
behövs för att underlätta arbetet iland. 
Fundera på om du har någon kontakt, några 
timmar över eller om du känner någon som 

kan hjälpa oss med det som står på vår un-
derhållslista för vintern. 

Nästa stora jobb är renovering av gaffel-
bommen, översyn av block, naglar, måleri-
arbeten, el-teknik, pannbyte, gasol-ledningar 
med mera… och så lite vanligt städ och 
rensning. 

Vi behöver säkert inte säga att utan våra 
volontärers krafter så skulle listan vara ännu 
längre. 

Du kan också sätta in ett penningbidrag 
om du önskar det, på Tryggvefondens 
konto för underhåll: 87 36 63-9 eller 
Swisha till: 123 269 74 15

Vår ekonomiska situation är ansträngd 
och alla medel, händer och insatser är därför 
värdefulla. n

/Josefin Sollander

Fartygets årliga 
dockning är
resurskrävande.

All utrustning slits.
Inte minst besättningens 

säkerhetsselar som är livsviktiga .

Vi behöver nu inför vinterns  
underhåll och kommande 
seglingssäsong hjälp med 
bland annat:
• Torktumlare till Kolskjulet och ombord
• Tvättmaskin till Kolskjulet och ombord
• Ny panna, elpatroner till panna
• Översyn av gasol, dragningar, spis mm
• Elarbeten
• VVS-arbeten på toalettsystemet
• Översyn av ugn
• Storstädning byssan 
• Halkmålning golv byssan
• Provmontera stormluckor
• Måla master
• Nya midjeklätterselar
• Målningsarbete
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  Vi vet inte exakt varför det har blivit 
dåligt just här, men det kan vara lite 
sämre kvalitet eller svamp i mate-

rialet frän början. Det är tråkigt, men för-
modligen oundvikligt, att man får med en 
del sämre bitar, när man använder så mycket 
material som till briggen. Vi ska också kom-
ma ihåg att förr i tiden ansågs ett skepp vara 
i högsta klass de första 20-25 åren. Därefter 
klassades de ned och genomgick större re-
noveringar. Med detta i åtanke får vi nog 
vara mycket nöjda med i vilket gott skick 
Tre Kronor fortfarande är. Naturligtvis är det 
också tack vare allt löpande underhåll som 
genomförs av volontärer och besättning.

Byta, men hur mycket?
Frågan är alltid hur stor rötskadan är och 
hur mycket som måste bytas. Tyvärr brukar 
det alltid vara mer än man tror, eller snarare 
hoppas på! Dessutom kan man inte endast 
ta bort exakt det som är dåligt och lappa i 

ett kort bord. Då förstör man strukturen och 
styrkan i skrovet. Bordens ändskarvar, las-
kar, måste vara förskjutna i förhållande till 
varandra enligt ett regelverk. Helst vill man 
följa det gamla ursprungliga laskschemat, 
dvs byta hela plankor. Men det blir både 
kostsamt i material och extremt arbetsamt, 
eftersom man då måste riva en stor mängd 
frisk bordläggning, och den är stenhård och 
tung att riva. Det är med andra ord en av-
vägning, som vanligt!

Vi började riva bort det som var rejält rut-
tet. Det gick ganska fort och lätt och vi hop-
pades kunna stanna efter ett par meter. Men 
innan vi kom fram till friskt virke, närmade 
vi oss en lask i ett närliggande bord, vilket 
tvingade oss att riva ytterligare två meter. 
Då återstod endast två meter fram till för-
stäven. Hmm- frågan var nu om vi skulle 
spara den biten eller ej? Vi bestämde oss för 
det och avslutade arbetet för dagen. Nästa 
dag skulle vi börja malla ut en ny planka. 

Men under natten, när jag sov 
på saken, insåg jag att det enda 
rätta vore att riva även de sista 
återstående metrarna fram till 
stäven. Sagt och gjort började 
vi nästkommande dag med att 
ta fram kedjesåg och stämjärn 
igen. Men det fick jag bittert 
ångra, den sista biten var kärn-
frisk och tog nästan lika lång 
tid att lika lång tid att riva som 

hela bordet akterut. Eken är hård och krä-
ver vassa verktyg. Dessvärre är det lätt hänt 
att man råkar såga i en spik eller bult och 
då måste kedjan filas upp direkt! Vi höll på 
ända fram till lunch! 

Efter att ha dragit ut de gamla spikarna 
och kapat bultarna, hyvlade vi till kanterna 
på de gamla borden för att öppna upp vink-
larna och få jämna fina linjer. Allt detta för 
att det ska bli enklare att passa in de nya 
borden.

Malla upp de nya
Nu mäter man och skriver upp vinklar och 
bredder som det nya bordet ska få. Därefter 
spikar man upp en tunn planka mot span-
ten som mall. Den kommer alltså beskriva 
formen på bordets innersta yta. På mallen 
för man över de siffror man tidigare tagit. 
Nu kan man utifrån mallen tillverka ett nytt 
bord genom att lägga mallen på ett nytt 
ämne ek och föra över linjerna som man ska 
såga efter.

Dags att basa
För att underlätta vid monteringen valde vi 
att basa plankan, dvs ångkoka den. Det gör 
att den blir mjukare och något smidigare att 
böja in. Trots det är den lite väl bångstyrig 
och ovillig att komma på plats tycker jag. 
Kanske har jag blivit ringrostig och glömt 
de små knepen som ska till för att få bor-
det på plats. Arbetet går till så att vi börjar 
med att spika fast bordet framme vid stäven 
och böjer sedan sakta in det för handkraft, 
ett moment då de övriga får ta paus i sina 
göromål för att komma och hjälpa till. När 
det börjar bli tungt, tar man till domkrafter 
och tvingar för att pressa in bordet. Därtill 
får man använda slägga, kofot och ett visst 

Konsten att byta bord
Nu är det 17 år sedan sjösättningen och åren sätter sina spår. 
Förra året hittade vi en rötskada i bordläggningen och beslöt att 
åtgärda den nästa gång briggen skulle in i dockan, så nu var det dags! 
Henrik Helstad åtog sig arbetet och jag skulle tillsammans med 
besättning och volontärer assistera honom.

Så här kan det se ut när man mallar.
Det blir många mått att föra över till den nya plankan.

Illustration: Korhan Koman
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mått av envishet och list, för att till slut få in 
det den sista biten.

Få borden på plats
Nu är det dags att spika och bulta fast bordet. 
Först försänker man med en kvistborr, därefter 
borrar man ett 10 mm hål genom bordet och 
sist ett 8 mm hål in i spantet lika djupt som 
spiken är lång. Därefter är det bara att spika, 
nåja, så ”bara” är det inte. Det behövs en halv-
stor slägga och är ganska krävande. Efter ett 
tag minns jag, eller snarare musklerna minns, 
och jag börjar få till svingen. Men det hjäl-
per inte, jag får erkänna att det är för tungt 
för mig! De yngre medarbetarna lämpar sig 
bättre för detta arbete så jag lämnar gladeli-
gen över allt spikande och purrande till dem! 
Purra är detsamma som att försänka spiken, 
men i stället för att använda en dorn, har man 
en purr, den är större och har även ett skaft så 
att man inte behöver slå någon på handen om 
man missar. Därefter är det dags att limma 
plugg i försänkningarna, och när limmet har 
torkat kan man hyvla av och jämna till ytan. 

Driva och kitta
Nästa stora moment är att driva, dvs packa 
lindrev hårt i nåten mellan plankorna så det 

blir tätt. Det är också ett tungt och krävande 
arbetsmoment, där det vill till att man får 
till en viss teknik för att inte slita för hårt på 
armar och axlar. För att skydda drevet förseg-
lar man nåten med en massa. Traditionellt 
använde man skeppsbeck. Men det är ganska 
svårt att applicera, och är lite farligt då man 
lätt bränner sig på det nedsmälta, droppan-
de becket. Vi använder i stället ett kitt som 
går att spackla in för hand, även i kallt eller 
ljummet tillstånd.

Tack alla som var med!
Jag var inte med de sista dagarna i dockan, 
men arbetet avslutades av besättningen och 
volontärerna från föreningen. Det var tur att 
vi var många som hjälptes åt, för den här ty-
pen av arbete är tungt. Ja faktiskt betydligt 
tyngre än jag minns det, och jag sov gott om 
nätterna, trots träningsvärken! Tankarna går 
också till alla dem som orkar stå nere i dock-
an hela vintern och utföra stora renoveringar 
på alla gamla fartyg. Ett kulturarv – väl värt 
att bevara! n

/Korhan Koman
(Briggens skeppsbyggmästare 

2003- 2008)
Foto: Bengt-Arne Dagnell

Henrik purrar och Ester Körner spikar.

Borden på plats och grundade.

Många händer behövs
för att få plankan på plats
den första biten.

Henrik Helstad planerar borrhålen
för sista plankan och Korhan borrar.
Henrik var med redan på sluttampen
av briggbygget som inhyrd hantverkare.
Numera är han bland annat dockmästare 
på Beckholmen och anlitas då och då
när vi behöver proffshjälp, senast
med vår nya klyvarbom härom året.

En domkraft pressar 
in plankan på plats.
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  Per Wilhelm Cedergrens historia är 
unik eftersom han senare i livet be-
skriver och gör målningar av sin tid 

som skeppsgosse under 1830-talet. Han blir 
så småningom en erkänd marinmålare och 
därför finns mycket av hans material idag 
bevarat i museisamlingarna.

Skeppsgossar - flottans barn
Från 1685 till 1939 rekryteras barn till 
flottan som skeppsgossar. Det var ett sätt 
att rekrytera blivande sjömän till flottan. 
Gossarna utbildas och får lära sig läsa och 
skriva, men tränas också för det militära 
livet till sjöss. Under en period är antag-
ningsåldern så låg som 8 år. Det var hård 
disciplin i kåren och många rymde.

Inskrivning i Skeppsgossekåren
Per Wilhelm föds 1823 och växer upp på 
Skeppsholmen i Stockholm. Hans pappa är 
block- och svarvarmästare på varvet. Fadern 
beskrivs som en alkoholist och Per Wilhelm 
får sova direkt på golvet på en dragig vind 
där familjen bor. De är sju barn i famil-
jen och de är tvungna att bidra till famil-
jens uppehälle. När Per Wilhelm är nio år 
skrivs han därför in i Skeppsgossekåren som 
skeppsgosse nr 28 Cedergren.

Livet som skeppsgosse
Per Wilhelm har i egna texter beskrivit hur 
han fick frysa och svälta i flottan samt hur 
han fick stryk regelbundet av befäl och äldre 

kamrater. Själv bor han inte på kasern men 
får mat i form av en syrad bulle om dagen.

Per Wilhelm beskriver i en text sina 
kläder som skeppsgosse. De består av en 
buldantröja och byxor båda fodrade med 
vadmal av ostampad kvalitet, ett par ull-
strumpor, ett par låga skor samt en grov 
fälbhatt med blått bomullsband runt. Han 

beskriver att skeppsgos-
sar inte ville visa sig på 
stan i denna mundering 
då de ofta hånas.

Per Wilhelm berät-
tar speciellt om de guds-
tjänster som skeppsgos-
sarna går på. De äger 

rum i ett kallt förrådshus och där skepps-
gossarna i sina tunna uniformer fryser. När 
de försöker röra på sig för att hålla värmen 
riskerar de att bli straffade med rotting eller 
örfil för att ha stört predikan.

Skeppsgosseskolan
Som alla skeppsgossar tillbringar Per Wil-
helm vintrarna i skeppsgosseskolan där de 
studerar vanliga skolämnen vid sidan av att 
de får utbildning för sin tjänst i flottan. Om 
somrarna seglar de på någon av kårens brig-

Per Wilhelm Cedergren var nio år gammal när han skrevs in i 
Skeppsgossekåren i Stockholm. Han kom från svåra förhållanden och 
tvingades tidigt bidra till familjens uppehälle.
Som skeppsgosse fick Cedergren genomlida en svår uppväxt med köld, 
hunger och misshandel. På somrarna seglade han med skeppsgossefartygen 
och på vintrarna gick han i skeppsgossarnas skola.
Cedergrens konstnärliga talang upptäcktes när han senare var lärling på 
varvet och han blev med tiden en berömd marinmålare.

Skeppsgossen som blev marinmålare

Självporträtt av Per Wilhelm när han vid nio års ålder 
skrivs in i Skeppsgossekåren.

Texten på målningen lyder: 
Gatlopps-dans. Minnen 
från min ungdom å Briggen 
Wäntalitet. Hej hoppsan, 
lustigt lif i dansen Nu tror jag 
daggen skönt ska smaka – 
så vist som jag är skeppar 
Bladin, skall jag allt sattyg ur 
er laka.

Briggen Vänta litet, 1823. signerad I.T. Byström 1839.
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Historien om skeppsgossen nr 28 
Per Wilhelm Cedergren är en av flera 
om personer från svenska marinens 
historia. Gå in på Marinmuseum.se
Utforska > Upplev hemma > 
Persongalleri

gar där de får slita hårt. I hans betyg från 
skeppsgosseskolan 1841 går det att läsa vilka 
ämnen som studeras: Kristendom, biblisk 
historia, allmän historia, svensk skrift, geo-
grafi, planimetri, aritmetik, algebra, tyska 
och svenska. 

Per Wilhelm får omdömet ”stagat och 
berömligt uppförande”.

Disciplinering
Vid 17 års ålder blir Per Wilhelm korpral 
och är på expedition på briggen Vänta Litet. 
Från denna resa målar han och beskriver en 
av de hårda lekar som förekom på flottans 
fartyg: gatloppsdans.

Gatloppsdans innebär att band från tun-
nor binds samman så att tre till fyra personer 
får rum. Personernas händer binds till ban-
den och sedan ska de springa runt och undgå 
befälets rapp med daggen.

Senare i livet
Vid 18 års ålder blir Per Wilhelm timmer-
manslärling på örlogsvarvet i Stockholm. 
Förhållandena där beskrivs också som hår-
da med långa arbetsdagar och tungt arbete. 
Han arbetar med skeppsbyggnad, tillverkar 

modeller och kom-
mer senare också 
att hjälpa till med 
fartygskonstruktion. 

1849 gifter han 
sig med Anna Brita 
Högmark och då 
står han med i rul-
lorna på konstruk-
tionsdepartementets 
personal. 1872 blir 
han verkmästare vid 
mariningenjörsde-
partementet. 1879 går han i pension och 
avlider 1896 efter en halsoperation.

Per Wilhelm visade sig vara duktig på 
att rita och måla. Han upptäcktes i tjugo-
årsåldern av folklivsforskaren Nils Månsson 
Mandelgren som använde honom till de-
larna om sjöväsen i sin ”Atlas över Sveriges 
odlingshistoria”. Cedergren blir sedermera 
känd som marinmålare av rang. Han har 
genom sina tavlor bland annat berättat om 
skeppsgosselivet.

Det finns en del från Per Wilhelm i ar-
kiven i form av handskrifter och målning-
ar, bland annat ett antal anteckningsböcker 

blev marinmålare

med skisser och berättelser om livet som 
skeppsgosse. 

”Denna pojke är ej rädd att gå ut i alla 
väder än skönt han är illa klädd uti hatt och 
blaggarnskläder. Tvungen nu att stiga på så 
han ej ihjäl må frysa Han på kyrkparad skall 
gå och i uniformen lysa”. n

Text: Lina Mårtensson
intendent, Marinmuseum

Bilder: Marinmuseums och 
Sjöhistoriska museets samlingar 

Om du själv söker bilder och artiklar, 
gå in på digitaltmuseum.se

Litteratur och vidare läsning:
Webe, Gösta 1973: ”Pehr Wilhelm Cedergren” 
i Forum Navale nr 28 1973. Skrifter utgivna 
av Sjöhistoriska samfundet. 
”Pehr Wilhelm Cedergren”, urn:sbl:16555, 
Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Vennberg.)

Porträtt av marinmålaren 
Per Wilhelm Cedergren 
(1823-1896) i vuxen ålder.

Linjeskepp och fregatter vid Kastellholmen, 1850 av Per Wilhelm Cedergren.
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Avriggningssegling
  En tradition sedan ett antal år är att sista seglings-

helgen för säsongen är vikt för föreningens 
volontärer. I år utgick seglingen från Stavsnäs 

lördagen den första oktober. Efter några timmars härlig 
skärgårdssegling påbörjades så avriggningen med att 
några segel ”skärs ur”. 

Under lördagen togs båda röjlarna, klyvaren samt 
briggseglet och storseglet ner. Efter en kort ”kajstuds” 
i Stavsnäs med lite besättningsbyten fortsatte färden 
upp till Lådna Låren för förtöjning vid gamla militär-
kajen. Lördagskvällen ägnas åt god middag och trevlig 
samvaro som avrundas ganska tidigt för välbehövlig 
nattvila.

Söndagen inleds med spektakulär segling genom 
Lådnasundet för att sedan ganska omgående övergå 
till målet att få ner alla segel och så mycket löpande 
rigg som möjligt under hemfärden till Kastellholmen. 
Kvällen avrundas vid hemma-kajen med att trötta volon-
tärer och besättning tar upp alla segel på vinden. n 

/Per Björkdahl

Lars-Ove ”Larsa” Björkman 
och Jens Agger jobbar med klyvaren.

De stora underseglen firas synkat ner till däck med hjälp av gigtåg och gårdingar.
För alla andra råsegel använder man en tillfälligt riggad göling, i förriggen ett försegelfall.
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Extrem uthållighet
i One Water Race

Det är bra att vara många när de stora under-
seglen ska skäras ur. Seglen är tunga och 
många pilliga moment ska utföras. 
Beslagssejsingarna lättas och råbanden ska 
knytas upp och återvinnas om möjligt, allt-
eftersom hängs seglet i jäckstagen med vart 
tredje eller fjärde råband och beslagssejsingar 
tas ur och hängs senare ihop med nockhorn. 
Nocksejsingarna tas loss och kvejlas hängande 
kvar i nockarna osv....

Mikaela Svensson tar 
en kort paus på storrån.

Sture Haglund och Mia Andersson är 
nästan redo att fira ner storbramseglet.

Allt som tas ner märks noggrant och sorteras.
Här syns slitaget tydligt på en hornförstärkning.

Open Water Race 
bana är cirka  250 

kilometer lång, Start på 
Arholma och mål vid Landsorts fyr.

 – Nästan sex maratonlopp långt! 
Tävlingssträckan fördelar sig på 

cirka 200 km löpning och 50 km simning . 
Utmed sträckan finns ett antal ”checkpoints”. 

Tre Kronor af Stockholm har nu varit stabsfartyg för One Water Race för 
andra året i rad. Förra året var ett slags förövning inför årets ”skarpa” race, 
som har kallats världens tuffaste uthållighetstävling.
Tävlingen, som ägde rum 23-25 augusti, 
är raka motsatsen till mass-startstävlingar. 
Deltagarna måste kvalificera sig som de allra 
främsta långdistansatleterna för att komma 
i fråga. Åtta lag med tre tävlande och en 
skipper är utgångsläget. Till skillnad från 
”vanliga” swimruntävlingar där deltagarna 
i princip följer en ”snitslad” bana får lagen 
här möjlighet att göra olika vägval fram till 
varje ”checkpoint”. Varje lag följs hela tiden 
av en följebåt och lagets ”skipper” som stöt-
tar med navigering, energi – alltså mat och 
dryck och utrustning.

Sju team med atleter från fyra kontinen-
ter startade, två bröt, två klarade inte tids-
gräns och tre team tog sig i mål. Vinnarna 
blev det svensk-australiensiska Team 4 
med Adriel Young, Daniel Hansson, Johan 
Hasselmark och Kristin Larsson som gick i 
mål efter 47 timmar och 19 minuter.

Men det handlar inte bara om en tävling. 
Hela projektet har startats för att uppmärk-
samma den akuta klimatfrågan i våra vatten 
och hav, och för detta ändamål har tävlings-
ledaren och grundaren, Thomas Ogander 
startat stiftelsen One Water Foundation med 
visionen ”En fossilfri skärgård”. 

Hur fungerade då Tre Kronors insats? Vår 
kapten under racet, Jonas Fredholm berättar:

– Det var ett roligt och ganska udda upp-
drag för oss. Vi hade tur med vädret. Det var 
ganska lätta vindar och perfekta vindrikt-
ningar så vi kunde faktiskt segla en hel del.

– Vi hade fullt med folk ombord. Det var 

tävlingsledning och media som jobbade i 
stort sett dygnet runt. Alla hytter fulla och 
extrakojer riggade i salongen. Fullt med pry-
lar överallt och alla bord i salongen fyllda 
med datorer och utrustning. Själva körde 
vi tvåvaktsystem och kunde ta en vilonatt i 
Stavsnäs ungefär i mitten av loppet, fortsät-
ter Jonas.
– Vårt uppdrag bestod egentligen av att 
hålla oss i närheten och tajma in ett an-
tal passager för mediafolket, vilket inte 
var det enklaste. Säkerheten för lagen 
skötte följebåtarna – det var en båt för 
varje lag plus ett antal för media och 
annat, så vi hade nästan konstant 
trafik långsides, avslutar Jonas.

Du som vill veta mer kan se 
ett fantastiskt fint 44 minuter 
långt program på TV4 Play 
”One Water Race del 1 säsong 
2022”. Kolla även instagram 
och webben: onewaterrace.
com och stiftelsen: one-
waterfoundation.com.  n

/Per Björkdahl
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 -J ag slutade skolan efter 9:an, berät-
tar Claes. Först när jag blev lite 
äldre, i 30-årsåldern, var jag redo 

att börja plugga. Så jag läste in gymna-
siet på KomVux och läste radio- och tele-
system på KTH i tre år. Sen var det raka 
spåret in på Ericsson med jobb lite var-
stans i världen. New Jersey, Santa Barbara... 

Maskinare i lumpen
Claes hade bra tajming med sin utbildning 
– Ericsson behövde just då sådana som han 
för att byta ut sina växlar och andra tekniska 

system mot mer moderna, som hade skydd 
mot milleniumproblematiken.

Under värnplikten var Claes maskinman 
på patrullbåt och fick där ett livslångt in-
tresse för den typen av fartyg.

Seglat sedan fyraårsåldern
– Det finns ett förening som heter Veteran-
flottiljen, där är jag med och försöker hålla 
en robotbåt och en patrullbåt i skick. Det 
är också helt ideellt, som mycket av arbetet 
med briggen.

– Men seglat har jag gjort sen jag var fyra 

Briggenbladet presenterar: Claes Bertenstam

Gillar att segla 
- i alla väder!
En verklig mångsysslare har tagit plats både i bolaget Briggen Tre 
Kronors styrelse och i briggens volontärbesättning. Claes Bertenstam 
har ett enastående brokigt CV, med yrken som busschaufför, hundförare, 
flyglärare, teletekniker, fallskärmspilot, båtbyggare...
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Robotbåten HMS Ystad är 
ett av fartygen i Veteranflottiljen.
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år. Jag är uppvuxen i Tyresö, vid havet, så 
många somrar tillbringade jag i olika segel-
jollar. Sedan har jag byggt båtar också, 
bland annat en havskryssare som heter Cord 
80, på 80-talet.

Fixar läckande toaletter
Men sin bakgrund och sina breda kunskaper 
är Claes oerhört värdefull ombord. Förutom 
att jobba i riggen och på däck fixar han både 
läckande toaletter och krånglande värme-
pannor. Dessutom är han en stor föresprå-
kare för värdet av underhåll. 

– Jag drivs av underhållsarbete; jag vet 
hur viktigt det är. Därför påminner jag all-
tid om det i bolagets styrelse. Ibland måste 
man förklara varför fartyget inte kan segla 
utan en fungerande torktumlare, till exem-
pel, säger Claes.

Klättra i riggen är bara kul för mig
Som ni förstår är Claes händig på det mesta. 
Det gjorde att när han seglat som gäst några 
gånger blev han ”headhuntad” till volontär-
besättningen. Senaste säsongen seglade han 
cirka fem veckor!

– Det kanske ser lite farligt ut när jag 
sticker upp i riggen. Jag är ju rätt mycket 
äldre än de flesta andra däruppe, säger Claes. 
Men att klättra i riggen är bara kul för mig. 
Att segla över huvud taget, oavsett väder, 
tycker jag är fantastiskt roligt! Även när det 
blåser kuling och regnar småspik – jag är 
lika glad ändå! n

/Kerstin Otterstål

Skutriggen ur alla vinklar
Boken ”Skutrigg  – Handbok för skutseglare och riggare” av Jens 
Langert tar upp alla aspekter av den traditionella skutriggen.

Allt från hur man tar ut virket till rundhulten ur skogen till 
riggens alla detaljer – och hur man underhåller till exempel 
block. Författaren sparar inte på sina tips utan tvärtom delar 
han rikligt med sig av sin gedigna kunskap. Med stor mängd 
fina och pedagogiska illustrationer förklarar han handgrepp 
som verkligen är ”tricks of the trade”.

Jens Langert inledde sin sjömanskarriär på Kryssarklubbens 
fartyg på västkusten och gick sjömansskolan på danska full-
riggaren Georg Stage. Senare studerade han till arkitekt.

Under bygget av Ostindiefararen Götheborg konstruerade han 
och ledde arbetet med fartygets rigg tillsammans med Björn 
Ahlander. Senare blev Langert även engagerad att rigga den franska fregatten 
Ĺ Hermione där han även seglat som båtsman.

Boken som är inbunden och på 180 sidor köper man enklast på webben från till exempel 
Båtdokgruppen som tar 225 kronor. n                                                                           /Per Björkdahl

Föreningsmedlemmarna Eric Weiss och 
Mats Ek har sedan de blev färdiga med sitt 
briggprojekt 2015 haft ”delad vårdnad” om 
sin modell med ett år var. Sedan de båda 
flyttat till mindre bostäder växte beslutet 
fram att erbjuda modellen till föreningen.

Nu står modellen med sitt vackra vi-
trinskåp, med en trevlig dokumentation av 
bygget, på provisorisk plats i Kolskjulets 
Östersjörum.

Eric och Mats var volontärer i dåvaran-
de blockgruppen mellan 2003-2007. De var 
med och tillverkade mängder av block och 
jungfrur under den perioden. I samband 
med att gruppen bytte veckokväll blev det 
så att just den dagen inte fungerade varken 
för Eric eller Mats.

De hade båda två teoretiska jobb och ville 

gärna fortsätta att göra något praktiskt med 
händerna på fritiden.

– Varken Mats eller jag är seglare men 
skönheten hos segelfartyg har länge fascine-
rat oss båda. Själv har jag byggt flera större 
modeller, men då har det varit byggsatser, 
berättar Eric.

– Det tog tolv år och 2400 timmar att 
bygga modellen. Vi har haft runt trehundra 
gemensamma arbetspass och lika många 
middagar, det har också gått åt 625 liter öl, 
säger Eric och skrattar.

Modellbygget presenterades i Briggen-
bladet nummer 1 - 2016. Äldre Briggenblad 
kan hämtas som pdf på www.briggentre-
kronor.se > Om oss > Föreningen > 
Briggenbladet. n               

/Per Björkdahl

Vacker modell av Gladan 
donerad till föreningen

F
o

t
o

: 
P

ep
p

e 
N

o
r

d
en

sk
ö

ld

Eric Weiss och Mats Ek med sin praktmodell av briggen Gladan som nu står i Östersjörummet i Kolskjulet.

Höjdrädsla är inget problen för Claes. Förutom att 
han är flyglärare flyger han även fallskärmshoppare, 
emellanåt hoppar han också ut själv...
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Avsändare: Föreningen Briggen Tre Kronor
Örlogsvägen 11, Kastellholmen, 111 49 Stockholm

Foto: Lasse Kärkkäinen

Allan Palmer berättar: 
”Lasse Kärkkäinens vackra bild 
på jakten Alanta är tagen nära 
Silverskär i norra Ålands skärgård. 
Jag har gjort ett tiotal testseglingar 
i sommar och är rätt nöjd med hur 
hon beter sig. Just på den här bilden 
är vinden ganska svag men vi har 
seglat i många olika vindförhållanden 
så att vi har kunnat testa olika segel-
kombinationer. Med 70m2 storsegel 
på en 12 tons båt är det till exempel 
bra att lära sig att reva snabbt. 
Alanta är utmanande att segla men 
väldigt skoj!” 
Vill du veta mer om Alanta, 
gå in på www.alanta.ax.

God jul och Gott nytt år önskar 
Briggenbladets redaktion! 

Ett ljus 
i vinter-
mörkret


