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ÅRSMÖNSTRING 1:A MAJ FÖR BESÄTTNINGEN RYDBERGSGASTARNA 

amtliga Gastar med gäster kallas härmed till årsmönstring onsdagen den 1:a maj 2013 kl 1200 på Rydbergs-

gastarnas traditionella mönstringsplats på Alberget, Djurgårdsvägen 136, på Djurgården i Stockholm. 

Efter mönstringen förflyttar vi oss till Stöttboden på Beckholmen för lunch. Före lunchen håller Gastarna sitt 

formella årsmöte medan gästerna samlas med en sherry.  

Priset för lunchen är 260 kr/person. 

För deltagande i själva mönstringen på Alberget krävs ingen anmälan i förväg.  

 

Den som vill vara med på lunchen måste  

 göra en bindande anmälan senast onsdagen den 24 april till Lars-Göran Nyström 08-37 76 20 alt 

070-340 4090 eller per e-post nypan@lycos.com 

 och samtidigt betala in avgiften 260 kr/person till Besättningens plusgirokonto 5 50 66-5.  Glöm 

inte att skriva ändamål och eget och ev. gästs namn på talongen! 

Sten Gattberg

S 
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NYA JUBELGASTAR 
 

Vid årets mönstring befordras följande Gastar som seglade år 1963 till Jubelgastar. 

Leif B.Ferngren  Lys O 

Karl-Olof Hammarkvist Gladan O 

Jan Horck  Falken S 

Göran Ohlsson  Lys V 

Åke Olsson  Lys O 

Lennart Stenberg Gladan O 

Gunnar Utbult  Lys V 

Peter Westregård Flying Clipper S 

Finns Gast som seglat före 1963 och inte fått sitt Jubelgastmärke må han anmäla sig vid mönstringen. 

 

KAPTEN HAR ORDET 
Efter en osedvanligt lång och snörik vinter, stiger middagssolen allt högre på himlen. Den värmer men det envisa 

högtrycket med nordanvindar hindrar avsmältning av is och snö. 

Ute på Atlanten bedriver våra större seglande skolfartyg traditionell sjömanskapsutbildning. 

Gunilla, som denna säsong seglar med fem elevomgångar, har varit i México och byter elever i Miami för att 

vara i hemmahamnen Öckerö lagom till midsommar. 

Falken har seglat i ”nygamla” farvatten – över Atlanten till amerikanska ostkusten. Bland annat har hon besökt 

St Barthélemy, Florida och hamnar på USA:s ostkust. Falken lämnar Philadelphia den 17 april och anländer till 

Öckerö i början på juli. 

Älva seglar i farvattnen runt Kanarieöarna och avslutar utbildningen i hemmahamnen Stocksund i början av juni. 

På Öckerövarvet har Gladan legat för översyn inför sommarens utbildningsseglingar innan första elevomgången 

mönstrar den 2 maj för deltagande i Sjövärnskårens 100 årsjubileum i Göteborg. I juni är Gladan i Stockholm i 

samband med prinsessan Madeleines bröllop. Senare på sommaren seglar hon sydvart för kommande utbildning 

i varmare farvatten. 

Årets Tall Ships´ Races går i Östersjön med start i Aarhus den 7 juli mot målet i Helsingfors. Efter besök i Riga 

fortsätter kappseglingen till Szczecin. Bland de hittills 100-talet anmälda fartyg, deltar Georg Stage. Förhopp-

ningsvis kan Gastarna få direktrapporter därifrån av en medlem, Matilda Dagberg, som med bidrag från Stiftel-

sen Abraham Rydberg är mönstrad elev under sommaren 2013. 

Även briggen Tre Kronor af Stockholm deltar i kappseglingarna. Briggen har i övrigt ett brett utbud av seglingar 

under sommaren. 

Andra glada nyheter är att Besättningen utökats med fyra nya Gastar – välkomna! 

Besättningen Rydbergsgastarna är ständigt på spaning efter nya – och gärna yngre Gastar.  

Mönstringsdags! Den 1 maj samlas Gastarna för den 84:e gången på Alberget för traditionell ceremoni med 

efterföljande lunch.  

Väl mött till traditionell mönstring på Alberget den 1 maj kl 1200. 

Sten Gattberg 

UPPROP 

1954-års Rydbergselever kallas till sammanträde 

med middag hos Åke och Agneta. 

Tid och plats: Valborgsmässoafton (30 april) kl.16, 

Skebokvarnsvägen 245 i Högdalen. Har du tid och 

lust att komma, ring oss på 08-647 16 41 eller 

0175-103 24. OSA senast den 22 april. Ta gärna 

med din ”kära”. Sammanträdet gäller vårt 60-

årsjubileum. 

154:an Åke Kindstedt 

KALENDARIUM 

 

Årsmönstring   1 maj 

Postrodden, Grisslehamn  15 juni 

Beckbyxans dag  20 juli 

Manusstopp nästa Skeppsorder  31 augusti 
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 T/S GUNILLA 

 

Styrmans blogg 2013-01-30 Saint Georges – 

Santo Domingo 

 

Tänk, jag är inte riktigt klar över vad en blogg är 

och vem är det som läser? Kanske är det farmor och 

morfar som har mest tid över att följa sina barnbarn 

som är ute med T/S Gunilla. Kanske är ni på face-

book eftersom den kommunikationen inte är enkel-

riktad. 

Efter 20 dygn ombord så var det skönt att lämna 

båten och ställa stegen mot Grenadas Marina och se 

om det fanns några svenska seglare inne. En gul 

Marieholms 32:a hade jag lagt märke till redan på 

redden. Den seglades av ett par i 80-års åldern och 

vad som sades mig så var de inne på sin tredje båt 

och hade seglat över Atlanten ett tiotal gånger. 

Deras motsats var Stockholmsföretagaren i 50-

årsåldern som sålt av och köpt en ny specialutrustad 

Malö 40:a. En Jönköpingsbo hade verkligen gått till 

botten i valet av båt. Ja, inte i ordets rätta bemärkel-

se utan genom att segla en Overseas 35:a. Kanske 

en av de mest genomtänkta och säkraste långfärds-

båtar som konstruerats av Rolf Eliasson. Ett par 

från Hisingen hade sin Beneteau liggandes på Tri-

nidad och tillbringade ett par vintermånader här 

varje år. En svensk First 35:a hade kommit tvåa i 

sin klass på ARC:en (race över Atlanten). Det hade 

kostat på i form av skörade segel. De tre sistnämnda 

båtarnas skeppare var snickare. Ett märkligt sam-

manträffande. 

Jag fick två nya vänner. Pelle och Bernt, enligt egen 

utsago två superbyråkrater från Norrland. Vi fann 

varandra direkt. Som 40-talistgubbar hade vi myck-

et att snacka om, förtida pensionsuttag, separationer 

och lumparminnen, men framför allt drömmar. De 

hade närt en dröm i flera år om att segla till Västin-

dien. I Grekland hade de haft en Bavaria 40:a med 

ett 5-årigt hyresavtal som de nu fått loss. Nu var 

drömmen förverkligad. De hade seglat från Grek-

land och hit. Vad göra sen? Först väntade seglingar 

med barn och barnbarn. Kanske skulle de segla hem 

båten, eller sälja. Vi vet int’, men drömmen var 

förverkligad. 

Med lite tur och 20 USD lyckades jag få hänga med 

eleverna på rundtur. Det hade känts lite tomt att 

bara sett Saint Georges och marinan. Pastellfärgade 

hus ligger utslängda lite hur som i den tropiska 

regnskogen som klär höjderna. Tittar du noga så ser 

man att mycket av det som liknar skog faktiskt är 

en plantage, oftast bananer. "Real coolt here", sa en 

elev. “Yes,” svarade chauffören, "it’s colder in the 

mountains". Han hade inte hängt med i modernt 

språkbruk. 

Elevernas blyghet har försvunnit lite. Det är inte 

bara enkelriktade pekpinnar från mig längre. De 

berättar om seglingar med föräldrar och andra. Om 

saknad av familjen och vad den betyder. Ni kom-

mer att få hem något mognare barn. Om tre år är de 

vuxna, tiden går fort. 

Seglingen till Santo Domingo har varit rena dröm-

men efter en försiktig start och med ett blött slut. 

ONO-lig frisk vind, farten har legat runt 7 knop. 

Fullmåne på natten och behaglig temperatur. Det 

sista dygnet bjöd på varierande vind och tunga 

regnskurar och ett evigt brassande i lättvindar.  

Kapten Hansson kommer att anlända "just in time". 

All the best 

Gunnar Tholander 

 

Hej! 

Under 45 år har jag skapat c:a 10 000 sjömans-

konstverk, som är spridda i över 100 länder. Samt-

liga har jag skänkt till föreningar och organisatio-

ner. Den 18:de december 2012 stängdes ”min” 

verkstad, Kockums Hobby, så jag kan inte göra fler 

alster. 

 

Fotot visar hur jag slutför det sista sjömanskonst-

verket, en pennmugg med två fyrslagna valknopar. 

Bilden är tagen den 3:dje februari 2013. 

Vänliga hälsningar 

Jonny Ekdahl, skeppsnummer 103, Falken 1954 
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Ett år som elev i Abraham Ryd-

berg 1938–1939. Tankar och epi-

soder under resan. 

Av sjökapten Rolf Andersson. Andra och avslutande  

delen. 

Hemresan börjar 

Med 3000 ton ombord hade skutan full last. Viking 

startade från Port Victoria dagen innan vi avseglade 

från Port Germain. Då vi hade styvt ett dygns seg-

ling dit ut startade hon i verkligheten 2 dygn innan 

oss. Viking satte kurs sydostvart, när hon kom ut ur 

Spencergulfen och seglade hem via Kap Horn. Vår 

avsikt var att göra detsamma, men när vi kom ut ur 

gulfen hade vinden slagit om till sydost som inte 

ville ge sig. När vi seglat ett par dygn och bara 

kommit sydvästvart brast tålamodet hos kapten och 

vi föll av och seglade upp i Indiska Oceanen och 

västvart i passadbältet och hade en snabb resa till 

Goda Hopps udden. 

Stormärsseglet bärgas och bara stumparna är kvar 

När vi var sydost om Madagaskar kom vi lite väl 

nära en Mauritiusorkan och hade hårt väder från ost 

ett par dagar, men skutan var uppe i 12 knop för 

bara stumparna (undre märsseglen). Om någon 

tycker att det var väl inte så mycket, en clipper 

skulle gjort mer, så är detta alldeles rätt. Clipper-

skeppen var byggda för att göra snabba resor med 

laster som krävde detta. 4‐mast barkarna, som jag 

tror kom på 1880‐talet, var byggda för att ta upp 

kampen med de maskindrivna fartygen genom god 

lastdryghet, lämplighet för långresor och en relativt 

lätthanterlig rigg. De fyllde dessa krav och blev så 

småningom utnyttjade till att föra kollaster till fjär-

ran belägna bunkerstationer som hjälp åt sina kon-

kurrenter. 

Rolling home 

Lä fockbrass 

Sjöberg hälsar på 
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I orkanens grepp 

Vatten på däck 

Kap Agulhas 

Vad påsken 1939 beträffar kommer jag ihåg följan-

de. På skärtorsdagens förmiddag låg vi i stiltje på 

bankarna syd om Kap Agulhas, som är Afrikas 

sydligaste udde. En trålare, som var ute och fiskade 

på bankarna kom upp till oss och sålde färsk fisk. 

Kaptenen ombord var också från Småland liksom 

vår. Stiltjen varade inte länge utan vid midnatt hade 

vi hård västlig storm. Fockskotet brast och till sist 

låg vi bidevind för bara stumparna. Agulhasström-

men sätter västvart så sjön var grov. Efter en dag 

eller två skiftade vinden till SW och mojnade så att 

vi kunde låta henne få fullt ställ igen och rundade 

Cape of Good Hope och styrde upp i Sydatlanten. 

En farlig episod, som slutade lyckligt 

Efter ett par dagar var det tid att skifta segel till 

passadstället. Under arbetet med storröjeln brast 

plötsligt fotperten (den vajer man står på) och en av 

pojkarna föll ner i sjön. Som väl var rullade skutan 

lite över åt styrbord så att han föll ner i sjön men 

inte tillräckligt för att komma ut på brassarna. Två 

livbojar kastades överbord, rårna på stormasten 

brassades back och styrbords livbåt sjösattes och 

bemannades av 3:e kvarteret. Efter en stunds rodd 

var vi framme och kunde bärga vår kamrat som låg 

med en livboj under armarna och en i knävecken. 

Allt han saknade var mössan. Vi rodde tillbaka till 

skutan. Livbåten togs ombord och storrårna brassa-

des för fyllning och vi kunde fortsätta resan. Efter 

ett par dagar i sjukhytten var han helt frisk och 

kunde på nytt ta sina vakter. Hade inte skutan rullat 

över lite hade han fallit ner på däck och hade hon 

rullat över lite till hade han kommit rätt ner på bras-

sarna och i båda fallen hade inte livet kunnat räd-

das. Den gången hade vi alla en stor tur. 

En månskensnatt i passaden 

Vissa episoder eller tillfällen bränner sig fast i min-

net. Jag kommer ihåg en månskensnatt i sydostpas-

saden på väg nordvart i Sydatlanten. Jag gick utkik 

på backen och när jag tittade akteröver såg jag 

konturerna av de svällande seglen och i vattnet lyste 

förutom månstrimman även marelden. Det var 

mycket vackert. Jag kan se synen än idag när jag 

sluter ögonen. De enda ljud som hördes var vindens 

sus från riggen och bruset från bogvågen. 

Shanties 

Shanties sjöngs ofta ombord. Ändamålet är att man 

skall rycka exakt samtidigt när man halar i en tamp 

för det är det som ger kraften. Jag kommer ihåg en 

natt när jag var uppe i riggen och skulle överhala 

gårdingarna när vi satte ett segel. Det var ingen 

måne den natten, men att i mörka natten höra sång-

en nere från däck var också en upplevelse jag inte 

glömmer. 

Viking 

Seglingen genom Sydatlanten gick bra. Om jag 

minns rätt kom vi så pass nära St. Helena att vi såg 

ön. Den och Kapstaden var de enda land vi såg 

innan vi var uppe i Engelska kanalen. Doldrums vid 

ekvatorn var som vanligt. Något linjedop behövdes 

inte nu. Nordostpassaden i Nordatlanten svek oss 

däremot. Den var mycket svag och tiden gick och 

resan blev lång. Efterhand kom västvindarna i 

Nordatlanten och vi kunde skifta segel på nytt. Så 

småningom kom vi upp i Kanalen. Utanför Fal-

mouth såg vi Viking. Vi hade gått var sin väg runt 

jorden och vi hade 2 dygns snabbare resa. Viking 

fick order att lossa i Cork på Irland och vi fick 

order att lossa vår last i Ipswich nordost om Lon-

don. 

Segling i Engelska kanalen 

Vi fortsatte vår resa upp genom kanalen. Vi hade 

sydvästkuling och röjlarna var inne, men med 

bramseglen uppe gjorde hon en 10 knop. Det var en 

särskild känsla att då stå till rors och segla förbi 

flera ångbåtar. Många av dem gjorde inte mer än 8 

– 9 knops fart. När vi kom upp till St. Catherine’s 

Point på Isle of Wight mojnade vinden och då kom 

ångbåtarna ifatt oss. Vid Beachy Head tror jag vi 

fick bogserbåten som tog oss upp till Ipswich. Vi 

hade då haft 117 dygn till Falmouth och 119 till 

Ipswich, en sjöresa på cirka 4 månader. 

Ipswich 

Så var vi då i hamn igen och denna gång låg vi inne 

i staden och inte på redden eller långt ut på en jetty. 

Vi fick post hemifrån och färsk proviant. Vi fick 

ligga på turn ett tag innan lossningen påbörjades. 
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När vi hade legat ett par dagar i Ipswich blev vi alla 

förkylda fast att det var i mitten på juni. Förklaring-

en vi fick var att vi i 4 månader till sjöss inte kom-

mit i kontakt med några bakterier och därför inte 

hade någon motståndskraft. 

Pråmtrafiken på Themsen och Medway utfördes 

fortfarande av seglande pråmar med stora sprisegel 

och ingen maskin. Besättningen bestod som regel 

av en gubbe och en pojke. Även trafiken på River 

Orwell upp till Ipswich utfördes av dessa ”sailing 

barges”. Det var fascinerande att se när de kryssade 

sig upp för den smala floden. 

Vi kom till Ipswich i mitten på juni 1939 och låg 

där nog en 3 veckor innan vi var loss och fått den 

nya ballasten ombord. En ovanlig syn var att man 

tränade civilbefolkningen i försvar. Det var väl 

något liknande vårt hemvärn. Man hade nog på 

känn vad som komma skulle om ett par månader. 

Hemresan till Göteborg 

Så var det då tid att sätta segel igen och segla hem 

över Nordsjön till Göteborg. Vi hade ett par hol-

ländska sjökaptener och rederiinspektörer med på 

resan till Göteborg. Holländarna övervägde då att 

skaffa ett skolskepp som Abraham Rydberg. Tyvärr 

kom kriget emellan och spolierade alla sådana pla-

ner. Resan över Nordsjön gick fint men i Skagerack 

möttes vi av frisk ostlig vind och låg nog ett dygn 

och kryssade mellan Lindesnäs och Hanstholm 

innan vinden skiftade så vi kunde fortsätta. 

Nautiska föreningen 

När vi kom till Göteborg fick vi order att ankra ute 

på Vinga sand. Nautiska föreningen i Göteborg 

skulle nämligen fira sitt 75‐års jubileum ombord i 

Abraham Rydberg. Vi låg nog därute närmare en 

vecka, vilket vållade en hel del irritation. Vi hade 

trots allt varit iväg i ett års tid och alla ville gärna 

komma i kontakt med de sina. Det tog ett par dagar 

innan vi fick posten ombord och någon trådlös 

telefoni fanns inte ombord. 

Segling utanför Vinga med Nautiska Föreningen 

Så kom då dagen när vi skulle segla ut med Nautis-

ka föreningen och samtidigt ha examen ombord. Vi 

hade en laber nordvästbris när vi lättade och segla-

de ut. Vi hade alla segel satta utom stor och begin, 

som var frånslagna. Det hela blev mycket lyckat. 

Det var ju en härlig känsla när hon kände vinden 

och krängde lite åt lä och satte fart. Vi seglade ut ett 

par sjömil och så utförde vi vårt paradnummer och 

stagvände med skutan. 

Vi halar i brassarna 

Allt gick som smort. Vi var vältränade efter ett år 

ombord. Kommandoord behövdes knappt. Vi visste 

vad som skulle göras. Alla var imponerade. Vi 

seglade så in mot Vinga och där kom bogserbåten. 

Alla segel bärgades. Alla gästerna gick ner till bal-

lasten, som var jämnad till redan i Ipswich och där 

nu en festmiddag serverades. 

Bogseringen in till Göteborg och Eriksberg påbör-

jades. Vi satte igång med att slå ifrån alla seglen. 

När vi kom in till varvet och middagsgästerna kom 

upp så var alla segel frånslagna och stuvade nere i 

segelkojen, en prestation som var imponerande och 

till stor del berodde på en noggrann planering av 

kvarterscheferna. Tidningarna i Göteborg var nästa 

dag fulla av berömmande ord om utbildningen i 

skolskeppet Abraham Rydberg. 

Avmönstring 

Så var det då tid att mönstra av och lämna skutan. 

Vi mönstrade av och skingrades 30/7 1939 och en 

månad senare började kriget. Skutan själv avsegla-

de den 1 september kl. 4 på morgonen för sista 

gången från svensk hamn. 

Tiden ombord i skutan är en tid som jag ofta tänker 

tillbaka på och är mycket glad och tacksam för att 

jag fått vara med om. Utav oss 40 elever fanns vid 
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vårt 50‐års jubileum 1988, som vi firade ombord i 

färjan Helsingborg – Helsingör, ca 25 kvar. Vad vi 

vet, är vi nu i början av 2012 endast tre, Knut Ek-

lund, Henry Holmberg och jag själv. Knut bor i 

Stockholm och Henry och jag här i Kullabygden 

var vi regelbundet råkas en gång om året för att äta 

en bit, dricka ett glas och tala om minnen från en 

svunnen tid. 

 

 

 

ETT PAPPERSARK BERÄTTAR … 

 

 

För en tid sedan fick jag förmånen att analysera ett gammalt pappersark, mätande omkring 5 tum på långa sidan, 

och fullklottrat med siffror på båda sidorna. Arket hade hittades i en antikvariskt inhandlad gammal ”Bowditch”. 

Upphittaren gissade att arket härrörde från omkring 1870 och att det var ett typiskt exempel på hur navigering 

med ”time sights” gick till, på riktigt så att säga, fjärran från skolboksexemplen i navigationsläroböckerna. 

Och nog var det så alltid – vid närmare undersökning visade det sig innehålla 20 stycken timvinkelbestämningar. 

Formeln som här har använts är  

     
 

 
 
 

                         

där t är timvinkeln (vid denna tid alltid uttryckt i tidsmått), φ är latituden,  p är polavståndet (90°± deklinatio-

nen), h är höjden och    
 

 
       . Detta var den gängse formeln som löstes med logaritmer, innan höjd-

metoden kom i allmänt bruk och logaritmberäkningarna ersattes av skrymmande tabeller med mer eller mindre 

förutberäknade lösningar av den astronomiska triangeln.  

En tidigare variant av formeln, beskriven av Maskelyne 1763, är 
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där φc är latitudens komplement och    
 

 
         , där z är zenitdistansen. Denna variant kräver en sub-

traktion mer men utnyttjar färre trigonometriska funktioner. Vilken som är enklast beror till stor del på vilket 

nautiskt tabellverk man har tillgång till. 

(För den som måhända (i någorlunda modern tid) beräknat höjden med cosinus-haversinus-formeln så kanske det 

kan vara intressant att veta att     
 

 
 
 

 är detsamma som hav t, fast jag tror inte detta skrivsätt kom i mera all-

mänt bruk förrän någon gång i början av 1900-talet.) 

På den här tiden (fram till och med 1924) användes astronomisk tid i nautikalalmanackan. Till skillnad från det 

borgerliga dygnet, som löper från midnatt till midnatt, räknas det astronomiska dygnet från middag till middag. 

Med denna tideräkning blir solens timvinkel detsamma som sann tid. Till den sanna tiden fogas tidsekvationen 

och man erhåller då medeltid. Kronometern, korrigerad med aktuellt stånd, visar GMT och skillnaden mellan 

GMT och den lokala medeltiden är longituden, uttryckt i tid, där 1
h
 utgör 15°. Om GMT är större än lokal tid är 

longituden västlig. Eftersom kronometern bara visar upp till tolv timmar får man vara lite uppmärksam på om 

det är för- eller eftermiddag i Greenwich som avses. 

På förmiddagen togs en höjd av solen. Vid sann middag togs solhöjden igen och man kunde med denna observa-

tion bestämma sin latitud. Denna middagslatitud räknades bakåt till tiden för förmiddagsobservationen, med 

hjälp av besticktabeller eller huvudräkning, stoppades in i formeln och förmiddagslongituden beräknades. Denna 

räknades sedan fram till middagen och ”middagsarbetet” var fullbordat. På motsvarande sätt kan man använda 

en eftermiddagsobservation. 

Första uppgiften för att kunna tränga in i papperets observationer var att bestämma datum och helst år. Observa-

tionen längst upp i vänstra hörnet anger ett polavstånd på 113°21’ vilket ger, om vi antar att latituden är nordlig, 

en sydlig deklination på 23°21’. Det är alltså någon gång i december månad, antingen strax före eller strax efter 

vintersolståndet. Med hjälp av tidsekvationen, angiven till 1
m
10

s
 och som här har adderats till sann tid, kan det 

första datumet uteslutas och vi är i närheten av den 27 december. Men vilket år? Som av en händelse råkade det 

sig att just denna observation angav en GMT som låg mycket nära Greenwich middag, varför man kunde antaga 

att navigatören tagit såväl deklination som tidsekvation direkt ur sin almanacka utan att bry sig om interpolering. 

Vid denna tid angavs dessa värden endast en gång per dygn, nämligen vid Greenwich middag. Alltså gällde det 

att söka i almanackor kring 1870 efter den dag kring 27 december som bäst passade in på funna värden av dekli-

nation och tidsekvation. Bästa träff blev den 27 december 1871 där deklinationen stämde på bågminuten när  och 

tidsekvationen endast skilde sig 2 sekunder. Så 1871 kunde ju bli en bra början.  

Vidare undersökning av andra observationer avslöjade en till (vänstra sidan, högra kolumnen näst längst ned) 

som var observerad ännu närmare Greenwich middag, med deklination 23°24’ och tidsekvation 41
s
. Denna kan 

också anses tagen direkt från almanackan utan interpolering och måste därför härröra sig till dagen innan, 26 

december.  

Nu hade jag alltså två på varandra följande dagar med troliga direktavläsningar av almanackans värden, avrun-

dade till hela bågminuter och tidssekunder.  

Eftersom solens data upprepar sig i fyraårscykler (med mycket små variationer) fortsatte jag att leta 1875, 1879, 

…, 1899 utan att hitta något år som stämde precis. Jag letade också bakåt ett antal år, 1867, 1863, …, och när jag 

kom till 1855 fick jag fullträff! 

Nu kunde jag med stor säkerhet bestämma datum för de tjugo observationerna, konstatera i vilken ordning de 

hamnat på pappret och ge mig ut på resa. 

Den börjar med en förmiddagsobservation den 24 december 1855 på 36°46’N, 51°8’W, ungefär 600 mil sydost 

om Sable Island, och slutar med en eftermiddagsobservation den 9 januari 1856, i Medelhavet på 36°25’N, 

3°28’W, strax söder om Puerto de Motril. 

Generaldistansen som tillryggalagts under dessa drygt 16 dygn uppgår till nära 2300 mil och medelfarten är goda 

6,0 knop. 
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The American Ephemeris and Nautical Almanac for the Year 1855 
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Alla reduktionerna är uppställda på samma vis, låt oss ta den längst upp till vänster från den 27 december som 

exempel: 

 

  16 25     09548 11 55 47 

         9     03711        3 52 

  16 34   906911 11 51 55 

  36 37   996305   9   1 22 

113 21 1916475   2 50 33 

166 32   958237 

  83 16    9 00 12 

  16 34         1 10 

  66 42    9 01 22 

 

För en modern navigatör ser det väl snarast ut som ett gytter av siffror, men det är inte så svårt att bringa klarhet 

i beräkningarna. Med en mer skolbokslik uppställning blir det så här: 

 

hi=      16° 25’       KrT=  11
h
 55

m
 47

s
 

korr=           9’       krst=          -3
m
 52

s
 

h=       16° 34’     GMT=11
h
 51

m
 55

s
 

φ=       36° 37’ log sec= 0,09548 MT=      9
h
 01

m
 22

s
 

p=     113° 21’ log csc= 0,03711  tsk=      2
h
 50

m
 33

s
 

2s=   166° 32’    

s=       83° 16’ log cos= 9,06911 (-10)  

h=      16° 34’    

s-h=   66° 42’ log sin=  9,96305 (-10)  

                       summa=  19,16475  (-20) 

                       hälften=    9,58237   (-10) ST=       9
h
 00

m
 12

s
 

   TE=             1
m
 10

s
 

   MT=      9
h
 01

m
 22

s
 

 

Korrektionen till instrumenthöjden har schablonmässigt angetts till 9’, vi kan gissa att den består av -4’ för dal-

ning, -3’ för refraktion och parallax samt +16’ för halvdiametern (solens underkant). Nöjer man sig med att räk-

na i hela bågminuter behöver man inte vara alltför petig, allrahelst som osäkerheten i kronometerståndet var stor 

på den här tiden. Polavståndet p har beräknats som 90°+δ eftersom latitud och deklination har motsatta namn. 

De fyra logaritmerna har hämtats från ett nautiskt tabellverk, i detta fall med stor sannolikhet Bowditch’s The 

New American Practical Navigator, och dessas summa utgör logaritmen för sinuskvadrat halva timvinkeln. Att 

dra kvadratroten ur en logaritm är enkelt – man halverar den. I Bowditch kan man direkt i tabellen för log sinus 

läsa av dubbla vinkeln uttryckt i tid, d.v.s. sann lokal tid, såväl för- som eftermiddag. Mycket praktiskt! Som 

synes är detta exempel en förmiddagsobservation. 

Återstår att efter anvisningarna i almanackan tillfoga tidsekvationen så får man medeltid på stället. Kronometer-

avläsningen rättad med sitt stånd ger medeltiden i Greenwich och tidsskillnaden 2
h
50

m
33

s
 är ju detsamma som 

longituden uttryckt i tid. Omräknat till bågmått ger detta 42°38’ longitud. Och eftersom klockan är mer i Green-

wich än ombord är longituden västlig. 

Detta sätt att beräkna sin longitud användes under ungefär 150 år, från slutet av 1700-talet fram till ett stycke in 

på 1900-talet. Ortlinjenavigering, ”upptäckt” av Sumner 1837 och vidareutvecklad av St Hilaire 1875 till den 

idag vanliga höjdmetoden med asimut och höjdskillnad, hade svårt att slå igenom och longitudbestämning ge-

nom timvinkel levde kvar under lång tid. En fördel med denna senare metod var att den inte krävde några kon-

struktioner i sjökortet.  

Lasse Bergman 
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Bowditch 20:e upplaga 1851 
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FLAGGAN I TOPP 
 

April 

12 Göran Gustafson   75 V 

29 Göran Almgren   85 O 

 

Maj 

  1 Per Renlund    70 S 

24 Ulf Holm    80 O 

28 Hans Jennel    90 O 

 

Juni 

23 Rune Gunnar Sundmark   80 O 

29 Jan Ifwarsson   70 V 

 

Juli 

27 Sven Georg Lundgren   90 O 

 

Augusti 

  3 Peter Strömsnäs   75 S 

18 Sven Sporelius   90 O 

28 Åke Bohlin    75 O 

 

September 

  4 Ulf Dyberg    70 O 

  7 Leif Ingmar Högfeldt   80 V 

11 Lars Torlamb   75 O 

 

 

 

 

 

 

ANMÄL ADRESSÄNDRING! 

Glöm inte bort att meddela adressändring när Du 

flyttar. Besättningens postadress finner Du här 

intill. 

E-POSTADRESSER 
Med e-post kan vi minska portokostnaden och 

backlagsförmännens arbete med att skicka ut kallel-

ser och andra meddelanden till Gastarna. 

Anmäl/uppdatera därför Din e-postadress med 

ett mejl till rydbergsgastarna@telia.com 

 

 

Tryckt hos Haninge Kommuntryck 

Aktuella uppgifter om Befälet 

Kapten Sten Gattberg     08-20 33 28 

                     sten@famgattberg.se 

1:e Styrman Bo Johansson     070-558 33 61 

                  bobibobi@bredband.net 

2:e Styrman Lars Bergman     08-717 23 65 

           lars.h.bergman@gmail.com 

3:e Styrman Lars-Göran Nyström  08-37 76 20 

                         nypan@lycos.com 

Båtsman Lennart Stenberg     08-704 92 54 

                                            stenbergs@comhem.se 

Kock  Gösta af Klint          08-731 90 54 

                                                  gafklint@msn.com 

Matros Ludvig Thoursie      08-660 21 39 

                                               lthoursie@gmail.com 

Lättmatros Jaan Hansson           08-31 41 55 

                                            021138772@telia.com 

Backlagsförman: 

  Ostkusten Pelle Brandt             08-753 09 18 

           pelle@pellebrandt.se 

  Sydkusten Guy Rosvall     042-738 93 

           rosvallguy@gmail.com 

  Vestkusten Ola Manhed     031-93 28 62 

           olacmanhed@hotmail.com 

Besättningens adresser 

Allmän postadress           Teatergatan 3 

              111 48  Stockholm 

e-post                   rydbergsgastarna@telia.com 

Hemsida www.sjogard.se/rydbergsgastarna 

Ekonomi, fakturor             c/o Lars-Göran Nyström 

              Beckombergavägen 97 

              168 56 Bromma 

Aktuella priser i slabbkistan 

Standert         Ny 160:- 

Bordsflagga 18x18 cm 125:- 

Blazermärke  100:- 

Rydbergsknappen 100:- 

Manschettknappar 125:- 

Rydbergsslipsen   specialpris   60:- 

Slipshållare       60:- 

Vykort fyrmastbarken     5:- /st 

Vykort skonert med kuvert   10:- /st 

Vykort Sunbeam      5:- /st 

Dekal, självhäftande (10 st för 90:-)  10:- 

 

 

 

Allt kan köpas vid Backlagsträffarna eller från kansliet. 

Beställning från kansliet sker genom att sätta in betalning 

på Besättningen Rydbergsgastarnas Plusgirokonto  5 50 

66 -5 och skriva Din beställning på talongen. Till priset 

för beställda artiklar ska Du lägga 25:- för porto och 

emballage. Det går också bra att betala mot faktura.

 


