
Spennende lag av riggere
Maritime Center Fredrikstad utfører alle typer reparasjoner og restaureringsoppdrag på
tradisjonelle fartøyer. Vi har også et solid lag på tre riggere med kunnskaper og erfaringer
som dekker de fleste behov i tradisjonelt riggarbeid.

Sarah Sjøgreen har fagbrev som repslager
og bred erfaring som skuteseiler og rigger.
Hun har arbeidet med riggen på Storeggen
av Ålesund og Draken Harald Hårfagre.
Hun deler arbeidstiden mellom Isegran og
Hardanger Fartøyvernsenter der hun driver
landets eneste tradisjonelle reperbane.

Tim Morris er tidligere seilskutestyrmann
og har 17 års fartstid som rigger på
Maritime Center Fredrikstad. I tillegg har
han jobbet på store riggprosjekter som HMS
Bounty, Tole Mour og Eye of the Wind.

Dag Jonasson er skipstømrer, matros og rig-
ger. Han har jobbet med store prosjekter
som 1700-talls skuta Ostindiafareren
Götheborg, Draken Harald Hårfagre og
Gunilla. Han har også hatt mange oppdrag
for Svenska Kryssarklubben.

Maritime Center har levert rigg og master til mange seilbåter og seilskøyter siden starten i
2001. Blant annet til Oslo Sjøkorps’ ketch Mohawk II og losskøyte Ulas Minde, som begge
har fått ny rigg og master konstruert og bygget på verftet.
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Maritime Center Fredrikstad utvider sin kapasitet for rigg- og mastearbeid. Den gamle
verkstedhallen til Bjarne Aas er ombygd til et riggeloft på 180 m2 med plass og utstyr til
alle tenkelige riggoppdrag.

Vi utfører alt av arbeid i forbindelse med tradisjonell rigg:

• Planlegging, beregning og tegning av rigg.
• Bygging av master og rundholt i tre til skuter, skøyter, 

klassiske seilbåter og alle typer av småbåter. I tillegg til 
riggverkstedet har vi et masteloft der vi produserer 
master med lengde opp til 30 meter.

• Stående rigg og løpende rigg i tradisjonelle og moderne 
materialer.

• Tegning og produksjon av beslag og annet metallarbeid i 
stål, syrefast og bronse.

• Vi utfører riggsjekk, besiktigelse og rådgiving. Ettersyn 
av riggen bidrar til å øke sikkerheten og seilgleden, 
samtidig som man reduserer vedlikeholdskostnader og 
forebygger skader.

Vi tilbyr riggarbeid av høy kvalitet til riktig pris.
Riggverkstedet på Isegran er en del av et spennende og
levend e maritimt miljø med faglig ekspertise og en samling
historiske fartøyer som er helt unik i Norden. Ta gjerne
kontak t eller besøk oss på Isegran for en uforpliktende
prat. Ring Erlend Arntzen Dale 928 59 030 eller mail:
erlend@isegran.no
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Laminert og heltremaster.

Vi tegner beslag.


