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ÅRSMÖNSTRING 1:A MAJ FÖR BESÄTTNINGEN RYDBERGSGASTARNA 

amtliga Gastar med gäster kallas härmed till årsmönstring fredagen den 1:a maj 2015 kl 1200 på Skepps-

holmen i Stockholm, vid T/S Shamrock som ligger vid Östra Brobänken (buss 65 från Centralen till Moder-

na museet/Arkitekturmuseet, alternativt till ändhållplatsen Kastellholmsbron). 

Efter mönstringen förflyttar vi oss ombord för lunch. Före lunchen håller Gastarna sitt formella årsmöte i Årbo-

den medan gästerna samlas med en sherry. Priset för lunchen är 300 kr/person. För deltagande i själva mönst-

ringen på Skeppsholmen krävs ingen anmälan i förväg.  

Den som vill vara med på lunchen måste  

 göra en bindande anmälan senast torsdagen den 23 april till Jaan Hansson 08-31 41 55 alt 070-

549 8540 eller per e-post 021138772@telia.com 

 och samtidigt betala in avgiften 300 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 1965 till Jubelgastar. 

Gösta af Klint  Falken O 

Finn Johnsson  Gladan V 

Finns Gast som seglat före 1965 och inte fått sitt Jubelgastmärke må han anmäla sig vid mönstringen. 

 

 

KAPTEN HAR ORDET 

OBS! OBS! OBS! 

 

Mönstringsdags!  Den 1 maj samlas Gastarna för den 85:e gången. 

I år samlas på Skeppsholmen vid T/S Shamrock för traditionell ceremoni med efterföljande lunch ombord. 

Alberget är för närvarande inte tillgängligt. 

 

Gastar! 

Ännu finns tid att anmäla sig till museibesöket i Roslagens Sjöfartsmuseum den 8 juni. 

Skeppsorder är länken som förenar Gastarna och är inne på sin 83:e årgång. Imponerande! Med fyra nummer per 

år är det en prestation av Redaktören/2.Styrman att skapa innehåll som Gastarna förhoppningsvis har glädje och 

nytta av. Nuvarande Redaktör har bett om förfångning efter aktningsvärt antal nummer av medlemsbladet. Hjälp 

oss att hitta efterträdaren! 

I ”För fulla segel” kan man läsa om Abraham Rydbergs hemresa 1935 med sjökapten Sune Tamm som befälha-

vare: ”Morgonen den 1 maj möttes vi av den icke överraskande men dock nedstämmande synen av 4-mbk Her-

zogin Cecilie. Vi hade sällskap hela dagen och lågo båda under pressning nordvart i svag motvind. Av vad som 

kunde iakttagas, är Abraham Rydberg det snabbare fartyget i svag vind, vilket jag också misstänkt. Däremot 

ligger Herzogin Cecilie betydligt högre i vind, vilket särskilt vid linjepassage blir av stor vikt. – Utbildningen 

och underhållsarbetena har i det vackra och jämna vädret kunnat fortgå under idealiska förhållanden. – Kosthål-

let har emellertid denna resa på ett sorgligt sätt bestyrkt det gamla ordspråket, att ´Vår herre gjorde maten och 

fan gjorde kockarna´.” 

80 år senare finner vi dagens skolskepp ute på Atlanten där de, med förhoppningsvis bättre kosthållning, bedri-

ver traditionell sjömanskapsutbildning och fartygsunderhåll. 

Gunilla, som seglar med fem elevomgångar, har varit i México och byter elever i Miami för att vara i hemma-

hamnen Öckerö lagom till midsommar. 

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

Falken har denna säsong seglat i Medelhavet och i kanariska farvatten. Hon ligger för närvarande i Portimao på 

Portugals sydkust på väg hemåt via La Coruña, Cherbourg, Brügge, Hamburg och genom Kielkanalen för att 

förtöja i Malmö den 19 maj. Falken hedrar Volvo Ocean Race med sin närvaro i Göteborg 26 till 28 juni. Gladan 

rustar på Öckerö och tar i sommar ombord marinens kadetter för vinterns seglingsexpedition. 

Årets Tall Ships´ Races går i Nordsjön med start i Belfast den 6 juli mot målet i norska Aalesund. Därifrån Crui-

se-in-Company till Kristiansand. Nästa kappseglingsben går till Aalborg i Danmark med beräknad målgång den 

1 augusti. 

 

Väl mött till traditionell mönstring på T/S Shamrock den 1 maj kl 1200.  

Missa inte Slabbkistan: Keps, luva, snapsglas och annat för varje Rydbergsgast! 

 

Sten Gattberg 
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Kiel 1939: närmast Horst Wessel och Albert Leo Schlageter (oklar ordning) samt Gorch Fock längst bort

 

GORCH FOCK OCH HENNES 

SYSTRAR 

Sedan tyska marinens skolfartyg Niobe förlist i 

Fehmarn Belt 1932, med stor manspillan, beställdes 

som ersättning ett nybygge vid Blohm & Voss i 

Hamburg. Bygget som fick nummer 495 kölsträck-

tes i januari 1933 och löpte av stapeln redan den 3 

maj. Den korta byggtiden kan förklaras med att 

redan i slutet av 1932 började arbetet med att pre-

fabricera bottensektioner. I slutet av mars var skro-

vet spantat och bordlagt och ståldäcken lagda. I 

april lyftes stålmasterna i. Fartyget fick namnet 

Gorch Fock. 

Längden över allt var 82 m och största bredd 12 m. 

Deplacementet ca 1550 ton och segelytan ca 1800 

m
2
. Det riggades som bark med undermaster och 

märsstänger i en spira av stål. Mesanmasten var 

likaså en enda stålspira. Bogspröt, under- och märs-

rår samt mesanbom var likaså av stål. Bramstänger, 

bram- och röjelrår och mesangaffel var av trä. 

Linjerna var skarpa, på nollspantet hade hon 21° 

deadrise och i bogen var vattenlinjerna konkava 

upp till konstruktionsvattenlinjen. Poopdäcket 

sträckte sig till drygt halvvägs mellan mesan- och 

stormast, och backsdäcket var utdraget över däcks-

huset. Akter om däckshuset stod två mindre båtar i 

skrån, vid poopens förliga del fanns på var sida två 

livbåtar i dävertar, och akterut hängde tvärskepps 

en häckbåt i dävertar. 

 

Om styrbord fanns ett stocklöst patentankare medan 

babordsankaret var ett traditionellt stockankare. 

Kättingarna gick ända upp på backen där två elekt-

riska ankarspel med horisontella kabelarieskivor 

var placerade. 

Huvudmaskin var en sexcylindrig MAN diesel på 

540 hk och tre mindre MAN-dieslar fanns som 

hjälpkärror. Fartyget var avsett för en besättning om 

240 man, varav 180 kadetter. 

Det påstås ibland att Gorch Fock konstruerades för 

att kunna passera Kielkanalen med orörd rigg, men 

jag är osäker på om det är sant. De senare, lite stör-

re fartygen måste i alla fall fira bramstängerna ett 

stycke för att kunna passera kanalen. 

Konstruktionen tycks ha varit mycket lyckad för 

efter några år beställde marinen fler fartyg vid 

samma varv till i allt väsentligt samma ritningar. 

Första systern var Horst Wessel sjösatt i juni 1936, 

den andra var Albert Leo Schlageter sjösatt i okto-

ber 1937. Dessa hade 7 meter längre skrovlängd, ett 

deplacement om ca 1750 ton och förde dubbla me-

sangafflar, men var i övrigt i det närmaste lika. 

I september 1938 sjösattes den tredje systern, Mir-

cea, med samma skrovmått som den första Gorch 

Fock men med dubbla mesangafflar, beställd av 

rumänska marinen. Sommaren 1939 kölsträcktes 

ytterligare ett fartyg, byggnadsnummer 524. Sjö-

sättning skedde i november samma år och namnet 
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blev Herbert Norkus. Detta fartyg färdigställdes 

aldrig. 

Och i augusti 1958 sjösattes den femte systern, som 

också fick namnet Gorch Fock. Såväl Herbert Nor-

kus som den andra Gorch Fock fick samma skrov-

mått som Horst Wessel och Albert Leo Schlageter. 

Således byggdes sex fartyg efter samma generalrit-

ningar, fem färdigställdes och av dessa seglar fort-

farande fyra! 

I juli 1976 sammanträffade de fem fartygen och jag 

har sett ett fotografi taget i Newport, R.I., som visar 

dem alla samtidigt: Sagres, Eagle, Mircea, Tova-

rishch och Gorch Fock. 

 

Gorch Fock (I) 

 

Gorch Fock seglade för tyska marinen fram till 

andra världskriget. Under större delen av kriget låg 

hon stilla i Stralsund. I april 1944 togs hon åter i 

drift, men sänktes på grunt vatten vid Rügen i maj 

1945 i ett försök att hindra Sovjet att ta över farty-

get. Hon bärgades av Sovjet 1947 eller 1948 och 

efter några års restaurering sattes hon åter i drift 

1951, nu med namnet Товарищ eller Tovarishch 

med hemort Odessa. Som Tovarishch var hon rig-

gad med dubbla mesangafflar, men den övre gaffeln 

(troligen originalgaffeln) blev då oproportionerligt 

lång vilket gav fartyget ett mindre tilltalande utse-

ende.  

Tovarishch 1955 

Efter sovjets upplösning 1991 hamnade hon under 

ukrainsk flagg men brist på pengar gjorde att hon 

1995 seglades till Newcastle-upon-Tyne i ett försök 

att få henne reparerad med hjälp av privata sponso-

rer. Detta misslyckades och 1999 togs fartyget till 

Wilhelmshaven där hon under fyra år låg i docka 

för att slutligen 2003 överföras till Stralsund, där 

hon återfick namnet Gorch Fock, eller möjligen 

Gorch Fock I, jag är osäker på vilket. Fortsatt upp-

rustningsarbete pågår. 

 

Horst Wessel 

 

Efter kriget övertogs fartyget av US Coast Guard, 

fick namnet Eagle, och efter upprustning i Bremer-

haven seglades det 1946 över till USA med ameri-

kansk befälhavare och delvis tysk besättning. Ur-

sprungligen hade hon dubbel mesan men som Eagle 

hade hon under många år enkel mesan, men har på 

senare år återgått till dubbel. Fortfarande i tjänst 

hos USCG. 

Eagle 
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Albert Leo Schlageter 

 

Fartyget hann med några resor innan kriget, bl.a. till 

Karibien. Konfiskerades av USA efter kriget men 

såldes 1948 till Brasilien där hon seglade under 

namnet Guanabara fram till år 1961. Hon tycks 

mest ha seglat längs brasilianska kusten, hon lades 

upp 1958, seglade 1959 men åter upplagd 1960-61. 

1962 såldes hon till portugisiska marinen och fick 

namnet Sagres. Genomgick generalöversyn 1987 

och 1991 men har för övrigt seglat varje år, bl.a. tre 

gånger jorden runt, senast 2010. 

 

Guanabara 1948 

 

Sagres 

Mircea 

 

Mircea beställdes för rumänska marinen och gav 

sig i juli 1939 ut på sin första utbildningsresa i 

Medelhavet. Denna avbröts emellertid i förtid p.g.a. 

krigsutbrottet och i september återkom hon till 

hemmahamnen Constanta. Under flera av krigsåren 

låg hon i Braila, troligen stationärt. Hon övertogs av 

Sovjet 1944 men återlämnades till rumänska mari-

nen 1946. Året efter återupptogs utbildningsseg-

lingarna som pågick fram till 1959, då hon lades i 

malpåse. I mitten av 60-talet togs beslut om att åter 

sätta fartyget i drift och då underhållsbehovet var 

stort bogserades fartyget till byggnadsvarvet i 

Hamburg för upprustning. I slutet av 1966 återkom 

Mircea till Constanta. Hon seglade åter fram till 

slutet av 1994, då hon lades upp för ny upprustning, 

nu i Rumänien. 2002 var hon åter igång och seglar 

så vitt jag vet fortfarande. 

 

 

Herbert Norkus 

 

Fartyget sjösattes i förtid för att ge plats åt ubåts-

byggen. Det låg kvar på varvet och tjänade som 

bostad åt blivande ubåtsbesättningar. Efter kriget 

beslagtogs fartyget av de allierade och var en tid 

tänkt att säljas till Brasilien. Härav blev emellertid 

inget, utan fartyget lastades med ammunition och 

sänktes i Skagerak 1947. Stora delar av riggen, som 

var färdigtillverkad men aldrig kom till användning 

i Herbert Norkus, återanvändes senare i den nya 

Gorch Fock. 
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Gorch Fock (II) 

 

Gjorde sin första utbildningsresa hösten 1959, till 

Kanarieöarna, och har sedan dess regelbundet utfört 

två eller tre resor per år. Dessutom en världsomseg-

ling och en tur till Sydostasien och tillbaka. Hon  

 

väckte stor uppmärksamhet då hon i september 

1965 seglade in på Stockholms ström under fullt 

ställ, inklusive röjelstagsegel. Vinden var laber 

sydost, hon gick rätt nära Stadsgårdskajen, föll 

sedan av styrbord hän, bärgade allt och hade alla 

segel snyggt beslagna då hon därefter förtöjde vid 

Britanniakajen på Kastellholmen. Det var i alla fall 

så jag minns det. Det uppges att hennes bästa 

dygnsdistans varit 323,2 M (i det närmaste 13,5 

knop medelfart) och bästa vakten 61,6 M (15,4 

knop), fast sådana siffror får man ju ta med en stor 

nypa salt då några närmare omständigheter inte 

anges. 

 

Lasse Bergman 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DAGBOG FRA GEORG STAGE 
Dagbog – togt uge 8 
Mandag d. 3. Juni 

Så gik stafetten videre og tilbage til 2. Bakke. Vi 

har i denne omgangs forløb på søen, ikke mærket 

helt så meget til sosyge-fænomenet, men dog tog 

Rikke 18 et par dage på knæ og efter utallige blå 

mærker på disse, er hun nu på toppen igen. Blåt 

vand, grå himmel og fugt i skyerne. Det var det vejr 

vi blev mødt af på vores 8-12vagt i morges. Tåge 

og ingen vind førte os ingen steder, og vi lå med en 

minimums hastighed på 0,6 knob ud for Fair Isle, 

længe! Vinden vendte, og vi skød videre gennem 

oceanet. De elever der har tilmeldt sig det udvidede 

Differantieret Navigations-kursus fik knoklet videre 

på næste times afleveringsopgave, med udførlige 

distancer og positioner. Vi nød vores hver-tredje-

dags-bad og gik på vagt igen klokken 20-24, hvor 

vores kvartermester Simon(1) linede os op i grup-

per og rækker, og gjorde os klogere på de 22 knob 

og stik vi skal kunne til henholdsvis midtvejs - mog 

den endelige eksamen. (Midtvejseksamenerne lig-

ger for resten på vores tur mellem Helsingør og 

Århus!). Han belærte os også om vejrforhold; så-

som varm- og koldfronter og hoj- og lavtryk rundt 

omkring på kloden. Natten blev overdraget til 2. 

skifte og vi siger godnat. 

 

Tirsdag d. 4 juni 

Dagen for bakstørnsoptælling! Siden vores afgang 

fra Holmen, givetvis allerede inden afgang, har 

kopper og skeer og skåle og andet service skiftet 

’baks-bænke’; nogle har fundet  hjem igen, mens 

andre har måttet lade livet pga. fumlende fingre 

eller for stor ivrighed bag vaskebørsten. Derfor blev 

det i sidste uge vedtaget at der en gang ugentligt, 

altså tirsdag, bliver linet op i grejer og remedier i 

hver af de seks bakker, og hermed optalt hvilke 

mangler og eventuelle fejludvekslinger, der måtte 

være opstået i ugens løb. Det var lidt om aftenens 

program. Vi har i løbet af dagen bevæget os tættere 

på Færøerne, og i de tidlige morgentimer under 3. 

skiftes vagt, var de første linjer at skue i horisonten. 

Vi har lært i Navigation, at den linje som de såkald-

te ’landkrabber’ kalder for horisonten, til søs/i vir-

keligheden hedder kimmingslinjen. Altså den linje 

der skiller himmel fra hav! Horisonten er en mere 

imaginær linje der ligger ud fra ens synsfelt, og hvis 

man ønsker denne til at være hvor kimmingslinjen 

har indtaget position, vil dette betyde at man skal 

helt ned og stå med øjnene halvt under vandt! I 

dagens løb har vi sejlet for motor og har på vejen, 

ind til den mindre bugt vi ligger for anker i nu, gjort 

nogle stop, hvor fiskelinerne blev halet først frem 

og dernæst tilbage. Og det endte da også med nogle 

ganske fine torskepaneringer hele vejen rundt. 

Landskabet er fuldt af bakker og rygninger med 

mosgrønt græs ned til vandet og en mere klippet og 

brunligstruktur på toppen. Der er små og bredere 

kløfter efter smeltevand, og enkelte steder kan man 
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se sne på de højeste tinder. Her fra skibets hyggeli-

ge krog – med ryggen mod officerstoilettet – kan 

man se en mindre gruppe mennesker med to hunde 

vandre i zig-zag op op op. Her er utroligt fredfyldt, 

og hvis generatoren gik ud for en kort stund, er jeg 

sikker på at man rigtigt ville kunne føle det. Luften 

er så ren og frisk af græs og hav. Lidt fugtig, som 

giver én ro. Aftenen sluttede med chokoladekage 

fra vores søde kokkeelev Ida, som en del af hendes 

valgløfte da hun blev valgt som repræsentant til 

sikkerhedsrådsudvalget. 

 

Onsdag d. 5 Juni 

Vi vågnede til tåge så tyk som pladevat. Kun ledt af 

Kompas og GPS, skar vi igennem det ugennemsig-

tige terræn med kurs imod vores destination: Tors-

havn, og ventede landlov. Da vi nåede frem midt på 

formiddagen, brød solen endelig igennem disen, og 

efterlod et klart  og solskinsfuldt havneanlæg, eller 

som de lokale formulerede det: ”Georg Stage 

kommer altid med vejret”. Kun få timer tidligere 

havde vi ombord fået undervisning i brugen af 

trodser ved tillægning, og nu skulle den endelige 

prøve så stå… Solen stod højt på himmelen, og 

bagte ned med nogen og 20 °C, da vi omsider, fuldt 

uniformerede betrådte den færøske klippegrund. 

Sortklædte elever med kvasthuer, invaderede hur-

tigt byen, for at se dennes seværdigheder an: Ved 

kajen den gamle bydel, urørt siden 1750, på havnen 

det gamle fyr, i bymidten den færøske skov, med 

sine kun 3 meter høje træer, og ved den kongelige 

obelisk på byhøjen, den smukke udsigt over den 

færøske hovedby, og dens omkringliggende bjerg-

tinder, tinder der blot tikkede om at blive besteget, 

og plantede en vild tanke i enkelte elever, en tanke 

om at bestige de majestætiske bjerge, en tanke der 

ikke forlod dem, selv da de sent på aftenen vente 

tilbage til skibet og deres dejlige køjer. 

 

Torsdag d. 6 Juni 

Skibet vågnede tidligt på morgenen, som altid. Alle 

var klar over, at dagen i dag bød på muligheden for 

at se de dele af Torshavn, som onsdagen (grund-

lovsdag) ikke havde tilbudt dem, ligesom de også 

alle var bevidste om, at der før landloven først ven-

tede et dæk der skulle skrubbes, og en bustur ud i 

det færøske landskab. Busturen var dog ikke til at 

klage over, og førte højt op i de færøske fjelde, med 

vilde klippe formationer, klare bjergkilder, og bræ-

gende får. På trods af det betagende naturlandskab, 

og de mange kulturelle tilbud, som Torshavn havde 

at byde på, var der mange der valgte at flade ud i 

den lokale svømmehals klorbassiner, en ren luksus 

sammenlignet med skibet vante badeordning (3 

minutters bad hver 3. dag). Nogle investerede deres 

penge i flotte, varme færøske striksweatre, mens 

andre stiftede bekendtskab med Færøernes rasende 

høje restaurant priser. For enkelte havde den lange 

bustur dog ikke været nok til at mætte deres tørst 

for eventyr, og gårdsdagens besættende tanke sad 

stadig fast i deres bevidsthed. Således besluttede to 

heroiske eventyrer fra 2. Bakke sig for (nr 4 og nr 

10), med den danske fane i hånden, at drage af sted 

for at bestige det nærmest liggende bjerg. En lang 

og farefuld færd, der ledte dem igennem byen, forbi 

kirken, hvor statuen af vikingen Sigmundôr, der 

gjorde færingerne kristne ved sværdet, stod vagt, 

over floder og bække, marker og hegn, 365 meter 

op af stejle klippevægge, indtil de til sidst kunne 

plante Dannebrog på toppen af bjerget, og erklære 

det færøske land for generobret, inden de efterføl-

gende gjorde hele den lange vej tilbage til skibet, 

med deres hjerter fyldt af sejrens rus. 

 

 
 

Fredag d 7/6--‐13 

I dag er det igen en dejlig dag, hvor vi vågnede op 

til høj solskin. Efter morgenmaden gjorde vi rent 

som vi plejer, denne gang på dæk hvilket vi er ble-

vet ret gode og effektive til. I starten tog det os en 

halvanden times tid og nu kan vi gøre det på ikke 

mere end 30 min. Efter rengøringen fik vi besøg af 

en børnehave som fik en rundvisning på skibet, 

men pædagogerne måtte oversætte for os for de 

lærer først det danske sprog i tredje klasse. Børnene 

havde blå huer med refleks-orange-farvet kvast, 

ligesom de klassiske refleksveste, for at holde sam-

ling på tropperne. Disse syntes vores kvartermestre 

så ganske smart ud, så de strøg af sted mod Nord-

ikBank, som uddekte disse, og anskaffede en sådan 

til alle blandt officererne; huerne bliver nu flittigt 

brugt på dæk . Lige inden middags skafningen fik 

vi besøg af en redningsbåd som har 2*900 

hestekrafter, den accelererede meget hurtigt og 

kunne både dreje 360 grader rundt om sig selv på 

stedet og sejle sidelæns. Det så mega godt ud og jeg 

tror alle var meget enige i at det var et rigtig godt 

legetøj til store drenge. Efter den fine demonstrati-

on spiste vi, og så gik turen sydpå. Imens nogle gik 

under dækket til undervisning, nød andre den fanta-

stiske udsigt af naturens mange sider. For ordentligt 

at vide hvor flot det er, skal man næsten se det med 

ens egne øjne. Den flotte himmel hvor skyerne 

pludselig vælter ind over på få minutter, tågen, sol 

op- og nedgang med den orange, røde og næsten 

guldfarvede himmel, bjergene og klipperne; der er 

næsten alt sammen ubeskriveligt smukt. Til aften 

havde vi hele 4 timers fri som vi kunne bruge lige 

som vi havde lyst til, så der var masser af tid til 

både alvor og leg. Nogle brugte aftenen på lektier 
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og afleveringer. Andre spillede kort, bagammon, 

bezzer vizzer og andre sjove spil. Nogle læste fri-

læsnings bøger og en stor flok var ude i vores ro 

joller og sejlede for smakheme sejl. Sent om afte-

nen begyndte det at dryppe lidt, hvilket resulterede i 

at Aksel fandt en meget opfind som måde at ryge 

sin pibe på, hvilket underholdte en del af os andre. 

 

 
 

 Alt i alt endnu en dejlig dag her på Georg Stage, 

men tænk at vi kun har 60% af togtet tilbage, det er 

lidt svært at tro men ja, når man hygger sig og har 

det godt så flyver tiden jo altid fra os, hvilket jo 

udelukkende er et godt tegn . Men nu vil vi alle i 

vores dejlige køjer. Godnat. 

 

 

Lørdag d. 8/6 – 13 

Dagen i dag startede ud med rengøring for 1. og 2. 

skifte, mens 3. skifte fik fornøjelsen af at have 

fartøjsteneste i motorjollen og den ene rojolle. Vo-

res færøske elev Johan Petur fik lov at tilbringe 

natten hjemme ved familien i nat, 2. skifte sejlede 

derfor ind og hentede ham i morges. Dagen fortsat-

te med undervisning og ankrevagter. Til aftenskaf-

ning var det endelig blevet tid til at spise den ko, 

der har hængt i masten siden vi forlod DK. Den 

Røde Farrari (vores elskede grill) blev stillet frem 

på dækket, og en lækker duft af sommer bredte sig 

hurtigt over hele skibet. Vores kok Carsten og de 

dygtige kokkeelever formåede at tilberede koen 

rigtig lækkert med en masse god salat til. Ikke nok 

med det var der også sodavand samt en masse læk-

kert is med chokoladesovs og vafler til dessert – 

mums! Med maverne godt fulde brugte nogle afte-

nen på at sejle ud i de flotte omgivelser og øve sig 

på at sejle jollen med smakesejl og motorjollen. 

Andre brugte aftenen på lektier, afslapning og hyg-

ge samt fiskning (uden held). Et par stykker af os 

fandt vores indre legebarn frem og legede gemme-

leg med Alfred (den lokale dreng vi har med i nogle 

dage). Tiden flyver af sted når man har det godt og 

klokken er nu ved at nærme sig køjemønstring (kl. 

22). I morgen regner vi med at sejle mere sydpå, 

men det må vind og vejr vise. Godnat og sov godt 

til alle jer derhjemme . 

 

Søndag den 9. Juni 2013 

Så blev det tid til at forlade Vestmanna, for at sætte 

kurs mod vores næste destination; Sydoya. Dagen 

startede selvfølgelig ud, som så mange andre, med 

lidt fartøjstjeneste, og en masse rengøring, men da 

morgenens dont så var overstået, var det tid til at 

lette anker. Vi satte da kursen mod Sandoya, og vi 

nød at få lidt bevægelse i skibet efter at det har 

været så roligt, godt og vindstille vejr. Og det var 

kun to som blev søsyge, så det går meget fremad på 

når vi ser den side af sagen . Efter dagens første 

undervisnings timer kom vi frem til Hestur som er 

en virkelig flot ø med masser af grotter og en masse 

fisk som vi hev op i stimevis. Senere havde vi over-

styrmanden Helle som undervisser i arbejdsmiljø 

hvor vi snakkede meget om vores psykiske ar-

bejdsmiljø, overordnet set går det rigtig godt, vi er 

alle sammen begyndt at blive rigtig gode venner og 

lære hvor hinandens grænser er og at respektere 

dem. Vi fik også snakket om alle de små gnidninger 

som der jo altid vil opstå når vi bor så tæt op ad 

hinanden på så lidt plads, og det var nu også meget 

rart. Senere på aftenen ankom vi Sandoy hvor vi 

satte motor jollen i vandet for at fiske, men denne 

gang var der desværre for meget strøm til at vi 

kunne få en eneste gevinst der ud over blev der 

fundet alt vasketøjet frem for vi har fået en gratis 

tøjvask, Jubbie‐D det er bare lækkert og vi glæder 

os alle til at have rent tøj igen. 

Med venlig hilsen 

2. bakke 

 

 

KALENDARIUM 

Mönstring                   1 maj 

Museibesök                   8 juni 

Manusstopp nästa Skeppsorder  prel. 28 augusti 

 

NY HEMSIDA, NY EPOST 
En ny hemsida är under uppbyggnad. Adressen 

kommer att bli www.rydbergsgastarna.se . 

Vi har också en ny e-postadress: 

info@rydbergsgastarna.se och den gamla e-post-

adressen kommer successivt att fasas ut. 

MUSEIBESÖK 

Måndagen den 8 juni 2015 planeras ett besök på 

Roslagens Sjöfartsmuseum i Älmsta. Intresseanmä-

lan till Pelle Brandt (se sista sidan för adress och 

telefon) senast 1 maj. Ange om du har egen bil eller 

önskar bussresa. Se www.sjofartsmuseet.se/ 
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CUTTY SARK 
 

 
 

 

Restaureringsprojektet, som startade 2006 och fördröjdes av den svåra branden 2007, är avslutat. Cutty Sark är 

åter tillgänglig för allmänheten sedan tre år tillbaka. Hon ligger i samma docka i Greenwich som tidigare, men 

drygt 3 meter högre! 

Tidigare stod hon på kölen i dockan men numera hänger kölen i luften och skrovet hålls uppe av ett antal stål-

stöttor som genom stålförstärkningar under mellandäck bildar spann mellan dockans långsidor. 
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Denna lösning valdes delvis för att skrovet tidigare ej orkade hålla formen. Ett genomskinligt tak täcker dockan 

och som besökare kan man inifrån dockan komma ombord i fartyget genom ett hål i bordläggningen.  

 



Skeppsorder för Besättningen Rydbergsgastarna. Nr 2/2015 

 

11 

Fartygsbottnens ursprungliga förhydning av gulmetall (Muntz’ metall: nästan 60% koppar, 40% zink samt något 

litet järn) har ersatts av en mässing av 70% koppar och 30% zink som har samma utseende men bättre tillgäng-

lighet idag. Förhydningsplåtarna är pålagda från aktern och föröver och uppifrån och nedåt, vilket fartygets re-

staureringsexperter påstår vara historiskt riktigt. De vertikala skarvarna blir då helt korrekta, d.v.s. plåtarna hind-

ras att fläkas upp av fartygets framfart genom vattnet. Men riktigheten av de horisontella skarvarna är mer tvek-

sam. Det finns forskare som hävdar att brittiska flottan föreskrev att plåtarna skulle läggas uppifrån nedåt, medan 

de civila skeppsvarven vanligen lade plåtarna nerifrån och uppåt, d.v.s. man började förhydningen vid kölens 

aktra underkant. Men andelen besökare som bekymras av detta möjliga misstag torde vara försumbar. 

Cutty Sark förväntas nu överleva ytterligare minst 50-60 år, ”if properly maintained”. Projektets 

chefskonservator poängterar ”it’s terribly important to get to the places you can’t see and check the condition of 

the ship regularly. That’s what is going to govern the life of the ship.” 

Lasse Bergman 

 

 

FÖR 85 ÅR SEDAN 

Under sin svenska tid rundade Abraham Rydberg Kap Horn endast en gång, under hemseglingen av det i San 

Francisco inköpta fartyget. Sune Tamm var befälhavare. Lasten bestod av spannmål för Dublin. 

Ur skeppsdagboken, onsdag förmiddag den 26 mars 1930: 

8
44

 Cape Horn i rättv. Nord dist = ½’  L=86 

Tiden ombord under gångna dygnet enligt long W 72°30’, vind NW 3 avklarnad luft 740,1 mm. 

60 dygn till sjöss. Alla segel till utom mesan. 

 

L=86 avser loggens ställning vid tidpunkten ifråga. 72°30’ motsvarar 4
h
50

m
 varför GMT = 26

d
13

h
34

m
  borgerlig 

räkning vid pejlingen. Dublin nåddes efter 124 dygn i sjön och efter utlossning fortsatte fartyget i barlast till 

Göteborg.  

(Som detta skrivs är det på några timmar när exakt 85 år sedan detta skedde. Red.) 
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FLAGGAN I TOPP 
 

 

April 

27 Michael Schollin   60 V 

 

Maj 

  5 Karl-Olof Hammarkvist   70 O 

16 Edgar Nilsson   85 V 

27 Lars Brundin   70 V 

 

Juni 

  3 Jan Horck    70 S 

16 Åke Olsson    70 O 

 

Juli 

  2 Jan-Åke Jönsson   70 S 

  7 Lennart Martinson   70 V 

11 Nils-Ingvar Lundgren   85 S 

15 Erik Holmgren   70 O 

 

Augusti 
14 Paul Svensson   75 S 

19 Conny Wallin   75 S 

30 Lars Thomasson   80 O 

31 Kjell Holmberg   75 S 

 

September 

29 Anders Idre    80 O 

30 Rolf Boberg    75 S 

 

Oktober 

16 Evert Tryding   80 O 

19 Rolf Bondesson   75 S 

 

 

 

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 info@rydbergsgastarna.se 

 

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 Jaan Hansson                 08-31 41 55 

                                                   021138772@telia.com 

Båtsman Lennart Stenberg          08-704 92 54 

                                                   stenbergs@comhem.se 

Kock  Karel Papica                 08-755 59 40 

                                                karel.papica@gmail.com 

Matros Lars U:son Lundberg  070-540 59 00 

       lars.lundberg@usonmarketing.eu 

Lättmatros Peter Ålund                  073-539 3245 

                    peter.alund1@gmail.com 

Backlagsförmän: 

  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                    info@rydbergsgastarna.se 

Hemsida www.rydbergsgastarna.se  (på gång) 

Ekonomi, fakturor             c/o Jaan Hansson 

              Karlbergsvägen 70 A 

              113 35 Stockholm 

Aktuella priser i slabbkistan 

Keps med brodyr  180:- 

Snapsglas    90:- 

Standert          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 

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

Boken ”Sjöstycken” 250:- 

Boken ”Flying Clippers Loggbok” 200:- 

 

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 50:- för porto och 

emballage. Det går också bra att betala mot faktura. 

 

Bårtäcke (blått) med Besättningens emblem finns för 

utlåning. Kontakta 1:e Styrman.

 


