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Bidrag till renoveringen av Isolda
Isolda Ekonomisk Förening har erhållit 10 000 kronor i bidrag från Karin Janzon. Karins mormors far
var en av de första skepparna på Isolda innan Carl-Julius Ahlgren blev skeppare och ägare. Hans hus
i Mölle, som Karin tagit över, döptes till Isolda. Brädan med namnet finns fortfarande kvar på huset. Vi
har också erhållit 100 000 kronor i bidrag från Kungafonden. Vi tackar för dessa bidrag!

.

Just nu ligger Isolda i docka på Gotenius Varv i Göteborg. Plåt
skall bytas enligt den tjockleksmätning som är gjordes 2006
på skrovet. Bilden till höger, högst upp, visar ny istyckad plåt.
Bilden under visar markerade plåtar som skall bytas.

Julfest 2011-12-10
Den 10 december arrangerar vi vår årliga julfest . I år
träffas vi i matsalen på Gotenius Varv kl 14.00. Innan
vi sätter oss vid julbordet går vi tillsammans till dockan
och beskådar Isoldas vackra skrov. Vårt julbord kostar
200 kr per person. Ta med er familj och vänner!
Anmälan görs senast den 8 december till mail:
sofia@isolda.info eller på tfn: 0709-701978.

Hjärtligt välkomna
På bilden till vänster sitter Anders Lennvi och
njuter av trevlig dag på Isolda. Denne charmör,
konstnär och överlevare har många strängar
på sin lyra. Flera tavlor ur egen produktion har
Anders skänkt till lotterier ombord på Isolda.
Från sitt liv som sjökapten bidrar Anders här
med en berättelse om en segling vid jultid.
Tack Anders!

Bilden till höger visar Isolda i hamn
(ca 1925) Det är full aktivitet på däck.
Båda lastluckorna är avluckade.
I skanshuset, på babordssidan, ser
man någon skymta inne i byssan.
Det måste vara Ellen Ahlgren som
arbetar med att få klart skaffningen
till besättning och familj. Vid sidan
om arbetet i byssan undervisade
Ellen barnen, skötte räkenskaperna
ombord och tog del av övrigt arbete
på Isolda. Vid hårt väder var det ofta
Ellen som stod till rors. De som
seglade på Isolda har berättat att
kapten Ahlgren tog väl hand om sin
besättning. Vid dåligt väder började
dagen inne hos skepparen där alla
fick en sup för att hålla sig friska.
På gång…………..….
Mats Hjortberg ( Coriolis AB) har anlitats för att hjälpa till med projektet Isolda. Han kommer bl.a. att göra de
beräkningar av kollissionsskott, maskinskott, däcks och stabilitetsberäkningar enligt Transportstyrelsens krav.
Vi har, till Transportstyrelsen, skickat in en begäran om ombyggnadsmöte. Mats Hjortberg kommer att
tillsammans med Lennart Sandell (styrelsemedlem i IEF) utarbeta de ritningar som skall göras i projektet.
Ett samarbete har inletts med Bengt Johansson (Utbildnings AB) som utbildar/ är handledare i sjömanskap
och skeppsunderhåll. Vi skall tillsammans med Bengt starta upp ett projekt där Isolda skall vara en arbets-/
utbildningsplattform för arbetssökande. De som är med i projektet kommer även att få navigations- och
maskinutbildning ombord på fartyget Nordsten. Arbetsförmedlingen är mycket positiva till projektet.

Dags att betala medlemsavgift för 2012!

Besök skonaren Isolda under arbetsdagarna. Ni träffar de som ideellt arbetar med renoveringen och får
Enskilt
år i renoveringsarbetet är ni hjärtligt välkomna!
säkert höra historier
om medlemskap
fartyget. Vill ni 200:även /delta
Familjemedlemskap
350:/
Arbetsdagarna är följande: 24/4, 22/5 och 12/6. år
Kontakta Jonas Björkenfors för mer info: 0707-348750
Föreningar/ företag 1 000:- / år
Betalas till Plusgiro: 30 77 96-3
Meddela email-adress vid inbetalning

Tack för ert stöd till renoveringen av Skonaren Isolda!

Projektet Isolda
Vi kommer gärna till föreningar / företag
och berättar om skonaren Isoldas historia
och renoveringen av fartyget.
Kontakta projektledare:
Tommy Andersson
Tel: 0708-970117,
mail: tommy.andersson@isolda.info

Deltag på en arbetsdag

Bilden visar barnen Ahlgren – Bolivar, Isolda, Svanhild
och Göte. De växte upp på Isolda och alla skrevs in i
Göteborgs Sjömanshus och mönstrade som jungmän vid
15 års ålder.

Vill du arbeta ideellt ombord på Isolda?
Kontakta Jonas Björkenfors.
Tfn: 0707-348750

Kapten Ahlgren berättade: ”Någon skillnad på pojkarna
och flickorna gjorde jag inte vad segling beträffar. Även
töserna fick gå till väders och bärga segel och gjorde det
lika bra som pojkarna. Många gånger då jag hade vakten
hade jag endast flickorna på däck”.

På Isoldas hemsida isolda.info hittar
du information om arbetsdagar ombord
samt pågående arbete.

