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KAPTEN HAR ORDET
Sommaren kom efter lång tvekan. Men utan tvekan närmar vi oss höstdagjämningen.
Sedan Årsmönstringen har en hel del hållit Befälet sysselsatt. Det har varit skifte på befattningen 2. Styrman, ny
redaktion, ny ägare på Alberget har begärt att våra tavlor och att ankaret skall flyttas, placering och eventuell
renovering av tavlorna, val av ny plats för ankaret och hitta lämplig ”flyttare” har givit en del huvudbry. Så här
långt har allt gått i lås. Tack alla som medverkat och bidragit!
Årsmönstring skedde med sedvanligt god uppslutning återigen på Skeppsholmen och ombord i M/S Shamrock
vid Östra Brobänken. Äntligen kunde Besättningen göra uppställning ombord med våra gäster på halvdäck som
åhörare och medsjungande i visorna.
Vid Årsmötet valdes till ny 2. Styrman Linus Martinson sedan Lars Bergman undanbett sig omval. Lars avtackades för mångårigt, gott arbete med Skeppsorder. En redaktion utsågs under ledning av 2. Styrman bestående av
Linus och Lars Dahllöf med Sven Dagberg och Lars Bergman som biträden. Även Tallyman Bo Wahrolén hade
undanbett sig omval liksom suppleanten Ludvig Thoursie. Till ny Tallyman valdes Anders Isberg och suppleant
Torkel Spindler att tillsammans med Roland Blomgren granska räkenskaperna.
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Till Mönstring var ordförande i Stiftelsen, Tommy Adamsson med fru Eva, v ordförande i Stiftelsen, Jan Larsén
med Carolin och VD på Drottning Victorias Örlogshem, Ulf Edman med fru Birgitta inbjudna hedersgäster.
Besättningen är stolt över att ha delat ut premier till elever på Gunilla, Älva och Georg Stage.
HMS Gladan och T/S Älva styr nu sydvart på utbildningsexpedition i Medelhavet och runt Kanarieöarna.
Barkskeppet Gunilla är ute på Atlanten med sina elever. Ett bevis på att utbildning under segel fortfarande behövs, lockar och bedrivs.
REKRYTERA MERA! – ombeds Gastarna göra. Nästa generation är efterfrågad!
Låt minnena av segelfartygen hållas vid liv – slut upp till Backlagsträffarna!
Sten Gattberg

Traditionsenlig årsmönstring
på Skeppsholmen den 1 maj

Åtta Gastar mannar babords reling på Shamrock med Flottans musikkårs kamratförening på kajen.

Jubelgastarna Kjell Holmberg och Göran Granath får sina hederstecken av Kapten.
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Andrestyrman Lars Bergman avtackas av Kaptenen.
Fredagen den 1 maj 2015 hölls traditionsenlig årsmönstring, för andra gången i rad ombord Skeppsholmsgårdens galeas Shamrock, förtöjd vid Skeppsholmen. Detta efter att sedan 1929 ha hållits på Alberget. 25 Befäl och Gastar - Märsgastar, Bramgastar
samt Jubelgastar - och elva anhöriga till dem hade
infunnit sig till årets mönstring.
Märsgastar är de som tjänstgjort i seglande fartyg för
25 år sedan, 50 år efter första mönstringen i seglande
fartyg erhåller märsgasten hedersvärdighet av Jubelgast. Bramgastar är övriga, yngre gastar.
En sextett ur Flottans Musikkårs Kamratförening i
Stockholm medverkade traditionellt i ceremonierna
med musik och signaler.
Inledningsvis mottog Kapten, Sten Gattberg, avlämning av 1:e Styrman Bo Johansson, fanorna blottades
och
Rydbergsflaggan hissades, varefter ”Rydbergsgastarnas sång” sjöngs och spelades med sedvanlig
bravur från Shamrocks huvuddäck och på kajen.
Därefter höll Kapten ett anförande där han informerade om framtidsplanerna vad gäller kommande årsmönstringar, sedan nye ägaren till Alberget meddelat
att Rydbergsstiftelsens verksamheter inte längre kan
beredas plats på fastigheten.
Kapten Gattberg:
-Hur det blir med vår 85-åriga tradition med mönstring på Alberget vet vi idag inte. Vår målsättning är
att kunna knyta goda kontakter med de nya ägarna
och få återuppta mönstringen där.
(I en artikel på annan plats i detta nummer av
Skeppsorder ges mera detaljerad information om
läget därvidlag ).
Men under tiden eller till dess en annan en lösning
för framtida årsmönstringar utkristalliseras så är
Shamrock, platsen för årets och fjolårets mönstringar
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Minnesstund för de Gastar som mönstrat av för gott.
på Skeppsholmen, ingen dålig ersättning, menade
Kapten.
100-årsjubilerande Shamrock, byggd 1915, inköptes
från Nederländerna 1969 av Birkaskolan med Holger
Rehnberg som initiativtagare. Tidigt blev Stiftelsen
Abraham Rydberg stödjande av Shamrock för ”danande av skicklige sjömän”, som Stiftelsens ändamål
uttrycks, berättade Kapten. Och fortsatte:
-Så har det förblivit och därför gläds gastarna att få
trampa detta däck på mönstringsdagen. På Skeppsholmen med dess långa örlogsmarina tradition, kan vi
också känna oss hemma. Här har skolskeppen tidvis
varit vinterförlagda. Nu är Shamrock och briggen Tre
Kronor af Stockholm vinterförlagda här. Så visst kan
vi känna oss hemma här också.
Så var det dags för befordringar och utdelning – i
förekommande fall kungörande - av utmärkelser
under året som gått.
Kjell Holmberg i Sydkustens backlag som seglade i
Flying Clipper 1958 och Göran Granath i Ostkustens
backlag som seglade i Gladan 1964, som båda tidigare befordrats, klev fram och erhöll hedersvärdigheten av Jubelgast och dekorerades av Kaptenen. Till
Jubelgastar befordrades också Gösta af Klint i Ostkusten backlag som seglade i Falken 1965 och Finn
Johnsson, Vestkustens backlag, som var på Gladan
1965. Ingen av dem var dock närvarande för dekorering.
Torbjörn Carlsson, pensionsavgående föreståndare
för Katarina Sjöfartsklubb i Stockholm, tilldelades
Hedersplakett nr 53 vid en mottagning den 19 december 2014. Torbjörn har under sina år på många
sätt biträtt Rydbergsgastarna med lokal och därtill
hörande tjänster.
Jan Bergendorf, f.d. sjömanspräst, i Malmö har tilldelats Hedersplakett nr 54 för sina uppskattade insatser
för Sydkustens backlag. Jan har varit föremålsförvaltare och bistått backlaget med lokaler, mat och annat
för att mötena skulle fungera.

4

Skeppsorder för Besättningen Rydbergsgastarna. Nr 3/2015

Lars Bergman som efter flera år som 2:e Styrman och
redaktör för Skeppsorder undanbett sig omval hedrades för sina insatser med en premie bestående av
snapsglas med Besättningens emblem.
Även Bo Wahrolén som efter många år som Tallyman undanbett sig omval hedrades med en bokpremie.
Sex Gastar som gått bort sedan föregående årsmönstring hedrades med en tyst minut. De som
mönstrat av för gott är Owe Wiestål, Sven Sporelius,
Herbert Nilsson, Helge Holmström, Lars Bergström
och Yngve Patriksson.
Besättningens Kaplan, Christer Björck, ledde så korum innan mönstringen avslutades med att Rydbergsflaggen nedhalades, fanorna troppades och med att
Gastarna sjöng ”Rydbergsgastarnas sång” under
musikavdelningens goda stöd.
Efter mönstringen hölls årsmöte i Årboden på
Skeppsholmsgården.
Loggboken (årsberättelse och förvaltningsberättelse)
granskades och Tallymännens (revisorernas) rapporter föredrogs. Allt var till belåtenhet och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet för förvaltningsåret.
Mönstringsavgiften för 2016 fastställdes till 250 kr
(125 kr för junior).
Val av befäl fastställdes i enlighet med valberedningens förslag, där Linus Martinson valdes till 2:e Styrman efter Lars Bergman som undanbett sig omval.
Nyvald Tallyman efter Bo Wahrolén blev Anders
Isberg och som suppleant valdes Torkel Spindler.
Göran Granath tog plats i valberedningen, efter avgående Sven Dagberg.
Efter årsmötet vidtog skaffning ombord på galeasen Shamrock med 44 personer vid backlagsborden.
Särskilt inbjudna gäster var ordföranden i Abraham
Rydbergs Stiftelse direktör Tommy Adamsson med
hustru Eva, verkställande direktören för Drottning
Victorias Örlogshem Kommendören av första graden
Ulf Edman med hustru Birgitta och vice ordföranden
i Abraham Rydbergs Stiftelse Jan Larsén med hustru
Caroline Matell.
Besättningen med anhöriga och deltagande inbjudna gäster intog restauratörens sedvanliga, smakliga anrättningar m.m. till stor glädje och gamman
detta år om skeppsbord. Kaptenen hälsade välkommen till bords, Gasten och sjökaptenen Leif Franzén
hälsade välkommen till Skeppsholmsgården och
skutan Shamrock. Direktör Jan Larsén tackade för
maten.
Vid protokollet: Lennart Stenberg, bearbetning:
Lars Dahllöf

Ankaret lämnar Alberget.

Förändringarnas vindar
når Rydbergsgastarna
Fastigheten Djurgårdsvägen 136, Alberget 4B, har
sedan maj 2015 en ny ägare, Jens von Bahr. I
samband med tillträdet begärde den nye ägaren
att ankaret skulle flyttas från tomten senast den 1
augusti i år. Jens von Bahr framförde familjeskäl
som inte kunde motsägas.
Frågan blev då – var kan ankaret placeras? Sjöhistoriska museet, Beckholmen och Skeppsholmen
var tänkbara. De två förstnämnda ställde sig positiva medan Statens Fastighetsverk avslog en begäran. Beckholmen känns därför som bästa plats.
Nästa fråga – hur och vem kan flytta två ton ankare? Två företag kontaktades, AB Sjöliv och
Pampas Marina. På torsdagen den 9 juli kom ett
ekipage med mobilkran från Pampas Marina.
Bogseraren sköt en pråm framför sig och smög in
till kajkanten. Ankaret lyftes och styrdes mot
Beckholmen dit ordförande i Dockföreningen, Jan
Hedegård, och jag förflyttade oss. Vi fann en
lämplig, men temporär, plats där ankaret placerades på strandkanten som vetter mot Alberget.
Kostnaden för flytten står Stiftelsen Abraham
Rydberg, som äger ankaret, för.
Hur och var kommande Årsmönstringar kommer
att ske, får framtiden utvisa – men mönstra 1 maj
skall vi göra med efterföljande gemensam lunch!
Sten Gattberg
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Mot denna bakgrund vill Kapten ge följande bakgrund med uppgifter från praktverket ”För Fulla
Segel – en bok om Abraham Rydbergs Stiftelses verksamhet sammanställd av Einar Moberg 1957”.
Stiftelsen Abraham Rydberg till danande af skicklige sjömän
Grosshandlaren och skeppsredaren Abraham Rydberg (1780 – 1845) donerade i sitt testamente medel
till en navigationsskola ”till danande av skicklige
sjömän”. Stiftelsen Abraham Rydberg instiftades 4
maj 1850. Från 1849 bedrevs utbildning på Ladugårdslandet och ombord i briggen Carl Johan.
1882 fann Stiftelsen en lämplig fastighet på Djurgården med adress Alberget 4 B dit utbildningen
flyttades och där fullriggaren Abraham Rydberg (I)
vintertid kunde förtöjas. Ett nytt skolskepp byggdes
1912 som fick namnet Abraham Rydberg (II) dit den
praktiska sjömansskolan förlades. Utbildningen vintertid fortsatte på Alberget.
Direktionen beslutade 1929 att utbildningen skulle
förläggas till transoceana resor med ettårig utbildning
ombord, varför Alberget försåldes till häradshövding
K. Dahlberg. En fyrmastbark, ”Star of Greenland”
inköptes och gavs namnet Abraham Rydberg (III).
Hon blev i Stiftelsen ägo till 1942. Stiftelsens sista
fartyg blev den tremastade toppsegelskonaren Sunbeam som seglade under åren 1949 – 1952. Därefter
har Stiftelsen lämnat bidrag till skolskepp och ungdomar som erhållit elevplatser i olika seglande skolfartyg.
Besättningen Rydbergsgastarna
Ett upprop våren 1929 till f.d. Rydbergselever att den
1 maj samlas på skolskeppets gamla förtöjningsplats,
Alberget 4 B på Djurgården, författad av kapten Arnold Schumburg, ledde till att 11 skolskeppselever
hörsammade kallelsen. Besättningen Rydbergsgastarna verksamhet var därmed inledd. Instiftandet skedde
1 maj 1932 då 43 f.d. elever mötte upp. Därefter har
Besättningen årligen kallats till Årsmönstring på
Alberget.
Ankaret (ur boken För Fulla Segel)
Vid årsmönstringen den 1 maj 1955 väckte Backlagsförman i Göteborg Bo S. Zandén ett förslag om,
att ett ankare från något av Stiftelsens fartyg skulle
placeras på den minnesrika mönstringsplatsen. Förslaget antogs, och det uppdrogs åt förslagsställaren att
i samarbete med Jubelgasten Westerberg efterforska
ett dylikt. Vid en månadssammankomst hösten
samma år rapporterade Westerberg, att något ankare
från de Rydbergska fartygen ej fanns bevarat. Backlagsförman Bo S. Zandén utverkade emellertid, att ett
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ankare från det gamla, i Göteborg förtöjda f.d. skolskeppet Viking överlämnades till Besättningen.
Kungl. Djurgårdsförvaltningen beviljade Besättningens hemställan om att få placera ankaret på Alberget,
och genom Rederiaktiebolaget Transatlantics försorg
fraktades det kostnadsfritt till Stockholm.
Den högtidliga invigningen skedde i samband med
Besättningen Rydbergsgastarnas 1 majmönstring
1956. Besättningens Kapten avtäckte minnesmärket
med följande ord: ”För att de insatser till den svenska
sjöfartens fromma, som Abraham Rydbergs Stiftelse
till danande av skicklige sjömän utfört, ej må falla i
glömska, överlämnar vi detta ankare till Rydbergska
Stiftelsen och dess Direktion, här representerad av
kommerserådet Böös att, gemensamt med Besättningen Rydbergsgastarna, vårda detsamma.
Må det bidraga till att ytterligare förankra Donator
Abraham Rydbergs stora tanke i våra och kommande
generationers av Rydbergselever hjärtan.
Genom att fästa en tavla med inskriptionen
Abraham Rydbergstiftelsens Mönstringsplats
åren 1882-1928
Besättningen Rydbergsgastarna 1956
vill vi för all framtid bevara minnet av Rydbergska
Stiftelsens nära halvsekellånga verksamhet på denna
plats.”
Kommerserådet Böös svarade å Direktionens vägnar:
”Det är med allra största tacksamhet och glädje som
jag på Rydbergska Stiftelsens vägnar mottager detta
minnesmärke till erinran om den tid på bortåt 50 år
varunder sjömansskolans vårmönstringar fram till
1928 ägde rum på denna plats.
Ni, forna Rydbergselever, ha förstått att genom er
kamratförening levandegöra och vidmakthålla minnet
av de traditioner, som äro förbindelselänkar mellan
oss som utgöra det sammanhållande elementet mellan
er inbördes och mellan er förening och Stiftelsen. Vi
betrakta ankaret som en mycket tilltalande symbol för
detta på Stiftelsens sida högt skattade sinnelaget hos
Rydbergsgastarna.
Vår tacksamhet riktar sig även till fru Dahlberg,
som i egenskap av ställets härskarinna, med Djurgårdsförvaltningens medgivande, välvilligt lämnat
sitt tillstånd till minnesmärkets uppställande på denna
för oss traditionsrika plats. Förhållandena kunna
emellertid ändras och tider kunna komma, då ankaret
inte längre kan få bli kvar här; skulle så bli fallet,
skola vi söka se till att det får en annan värdig plats,
där det kan bevaras såsom ett minnesmärke över
Rydbergska Stiftelsens gagnerika verksamhet och
tillika som ett minne av er förening och den anda som
besjälar den.”
Fastigheten Alberget 4 B
Fru Dahlberg sålde fastigheten till familjen Elinder
som välvilligt upplät tomten för de årligen återkom-
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mande Mönstringarna den 1 maj. När sedan Bertil
Carnehammar köpte fastigheten 2008, kunde Besättningen Rydbergsgastarna fortsätta sin traditionsenliga
samling fram till 2013.
Besättningen Rydbergsgastarna, som rekryterar medlemmar från i dag seglande skolskepp, strävar efter
att samla f.d. elever till Årsmönstring – helst på Alberget 4 B!
Ytterligare information om Alberget och grosshandlaren Abraham Rydberg finns i jubileumspublikationen ”Storköpmän som samhällskraft Borgerskap och
Grosshandelssocietet i Stockholm. Del 1. 1736 –
1850” utgiven av Stockholms Grosshandelssocietet
och Skeppsrederierna.
Sten Gattberg
Kapten

Lars Lundberg överlämnar Rydbergsgastarnas stipendium till Johannes Bäcklin. Marina Läroverkets
rektor Per Lindberg är åsyna vittne.

Johannes fick
Rydbergsgastarnas
stipendium
Avslutningen för studenterna på Marina Läroverket i Danderyd den 5:e juni 2015 blev en
underbar dag som alla kommer att minnas länge.
Första riktiga sommardagen hälsade studenterna
med solsken, milda vindar och 25 grader.

På Alberget sedan 1956.

REDAKTIONSRÅDET

Studenterna började dagen med en champagnefrukost utanför skolans område. Därefter samling och ombordstigning på de tre skolfartygen
med segelfartyget Belle Amie som ”flaggskepp”,
enligt anvisade placeringar i respektive klass.

Efter många år av högt uppskattat arbete har
Lars Bergman mönstrat av som 2:e styrman. Som
tur är har han dock inte lämnat skutan helt, utan
kommer även i framtiden att ingå i redaktionsrådet för Skeppsorder. Redaktionsrådet består, vid
sidan av Lars, av nuvarande 2:e styrman Linus
Martinson, tidigare 2:e styrman Sven Dagberg
och Lars Dahllöf. Sven behöver med sitt långa och
förtjänstfulla engagemang för gastarna knappast
någon närmare presentation. Lars Dahllöf har en
bakgrund inom tidningsbranschen och har framförallt seglat Flying Clipper, vars sista färd till
Västindien han har beskrivit i boken ”Sailing in
the Sun”. Linus Martinson är uppvuxen på Mot
bättre vetandes skolsegelfartyg Hawila och Astrid
Finne och har gjort tre resor med barkskeppet
Gunilla under sin tid som student vid Den seglande gymnasieskolan på Öckerö.
Redaktion och redaktionsråd hälsar alla bidrag
som kan hjälpa oss att göra en bra tidning välkomna.
Linus Martinson, 2:e styrman

Gemensam transport till skolans nyköpta ö
Idskär där en bubblande drink väntade. Samtliga
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blev delaktiga i en sommarlunch med 3 sorters
sill, köttbullar, potatis och sallad som intogs vid
dukade bord ute i naturen. Avslutningen på lunchen blev kladdkaka med grädde och kaffe.
Rektor Per Lindberg informerade om året som
gått och skolan samt hur väl varje klass placerat
sig långt över genomsnittet enligt Svenska skolor.
Därefter var det tid för undertecknad representant för Rydbergsgastarna att överlämna stipendiet till årets stipendiat Johannes Bäcklin. Samtidigt informerades eleverna om vad Rydbergsgastarna är och varför de finns till och om elevernas möjligheter att kunna bli delaktiga som
Gastar.
Johannes lovade komma till ett möte i höst och
informera mer om sig själv och sina framtidsplaner.
Rektor Per Lindberg fortsatte med att dela ut
olika priser för bästa elev i klassen och t ex den
elev som gjort största framstegen under utbildningen mm.
Därefter embarkerades fartygen för återfärd till
skolan.
När vi kom fram gick alla tre fartygen in samtidigt och angjorde samma brygga samtidigt. Det
var en fröjd att se hur eleverna uppträdde med
respekt och disciplin under glädje och glam.
Sedan var det tid för den stora glädjerusningen.
Uppe på land var det svart med mötande anförvanter och vänner. Bästa klassen fick springa
först. Det var som rena kosläppet på våren. Därefter klass efter klass som varit näst bäst osv.
Tre stora smyckade lastbilar väntade på sina
firare som skulle runt i trafiken före festandet.
Det var en oförglömlig dag även för mig som
gäst och väldigt trevligt att få möta ungdomar
som uppträdde med självförtroende, respekt och
disciplin och ändå hade roligt.
Lars U:son Lundberg
Matros i Rydbergsgastarna

Stipendiaten Klara Loebbert flankerad av de
prisutdelande
Rydbergsgastarna
Kalle
Karlholm (till vänster) och Michael Schollin.

Avslutning för åk 3
på Öckerö Seglande
Gymnasieskola
Besättningen Rydbergsgastarna representerades den 2 juni med två Gastar för att dela ut årets
stipendium, en kikare, till en elev på Öckerö
Seglande Gymnasieskola vilken utmärkt sig i
gott sjömanskap ombord på barken Gunilla.
Eleverna har under sina tre gymnasieår gjort tre
resor med Gunilla på vardera 8-10 veckor, ofta
med Atlanten-korsningar till exotiska platser.
Ett 50-tal festklädda ungdomar i studentmössor
(och utan) hade bänkat sig runt långborden i
Nimbus lokaler på Öckerö tillsammans med
lärare samt inbjudna gäster, däribland Kalle
Karlholm och undertecknad från Vestkustens
Backlag. Stämningen var på topp från början,
inte bara i salen men också i foajé och köksregioner där nästa års avgångsklass, klädda i sobert
vitt och svart, förberedde serveringen. En ung
”maître D´” presenterade från scenen ingående
och uttömmande alla de kommande läckerheterna som vi skulle få avnjuta, och lyckades samtidigt på ett charmerande sätt avslöja sin totala
okunskap i ämnet, till publikums stora jubel och
acklamation! En imponerande tour-de-force i
vältalighet som tecknar gott för framtiden – om
ej inom branschen Restaurang.
Efter denna muntration duggade tal och upptåg
tätt med bland annat ett potpurri på vaktlaget
”Midskepps” egenhändigt komponerade Gunilla-låtar, hopkomna på hundvaktens mörkaste
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timmar, kan tänka. Därpå följdes upp med en
musik video à la´ Gangsta-rap beskrivande
orättvisorna ombord (verkliga och imaginära),
de andra vaktlagens tillkortakommanden och det
egna vaktlagets överlägsenhet, allt i känd Rappar-stil med solglasögon, basketbollkepsar,
handtecken och ”bling” runt halsen. Hela restaurangen gungade med och ovationerna visste inga
gränser då filmduken visade fram hur befälets
stolar kastades överbord i en symbolisk detroniseringsakt. Ett uppskattat spex som besannar vad
alla sjömän vet: den roligaste underhållningen
står man för själv.

Klara tänker sig en framtid till sjöss och vi önskar henne varmt lycka till och Fair Winds!
Michael Schollin
Vestkustens Backlag

Också mer finstämd Gunillainspirerad musik
presenterades, bland annat i form av eleven Celine Stenssons vackra ballad skriven som ett
avsked till fartyget och till sina skeppskamrater.
Sedan var det lärarnas tur att inta scenen. Upp på
estraden hoppade Tobias Lundqvist i rött helskägg och Klas Richardsson i yvig tuppkamsfrisyr och rev av ett jazzigt nummer med en stundtals förvirrad men kärleksfull beskrivning av de
tre åren som gått. Det showades loss med trumpinnar på väggar och möbler i en hektisk hyllning till fartyg och elever vilken var så
medryckande att det var svårt att sitta still, även
för en gammal farbror i blå dubbelknäppt kavaj
med blazermärke!
Turligt nog hade konferenciären Lisa full kontroll och lotsade oss säkert genom middagens
äventyr så att det också till sist blev gastarnas tur
att äntra scenen för att berätta lite om Rydbergska Stiftelsen och att hälsa alla hjärtligt
välkomna som medlemmar i Rydbergsgastarna.
Kalle Karlholm kallade upp stipendiemottagaren
Klara Kristina Loebbert på scenen och överräckte med några välvilliga ord föreningens pris
med motiveringen: ”För gott sjömanskap ombord på skolskeppet Gunilla”.
Klara har redan, utom med Gunilla, seglat på
Vega av Gamleby, en tremastad bramsegelskonare ägd av familjen Bergström (Ib Bergström är f ö en av kaptenerna på Briggen Tre
Kronor af Stockholm). Klara var en av åtta
svenska ungdomar som seglade som trainee med
Vega från Holland via Fredriksstad i Norge till
Kungshamn under Tall Ships Race 2014.

Rydbergsgastarnas
stipendiat
KlaraKristina Loebbert ombord på barken Gunilla, här riggad och redo för att äntra upp
riggen. Hon har även seglat på bramsegelskonaren Vega av Gamleby och nu har
hon sökt – och enligt kabyssryktet antagits som jungman på ostindiefararen, Götheborg
III.
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En dag i Nordostpassaden
Av Lars-Olof Skoglund
Skeppsklockan slår fyra glas på dagvakten och för
en kort stund sedan har horisonten ljusnat i öster och
nu stiger den något blekgula solskivan upp ur det
marinblå havet. Devisen ”Red sun in night is the
sailors delight and red sun in the morning is sailors
warning” stämmer väl in för att det skall bli ännu en
fin dag i passadvinden.
Vi är på väg mellan Dakar och Barbados, en delsträcka på de lata latituderna som beräknas ta drygt
två veckor. Låt oss se vad som händer ombord en helt
vanlig dag på Atlanten och titta närmare på vad besättningen bestående av c:a 40 sjömän varav 30 segelfartygselever har för sig.
Överstyrman har vakten och har just fått sitt dagvaktskaffe från byssan där kocken just mornat sig och
brassat fyr i spisen. När det ljusnat låter överstyrman
göra loss de för natten bärgade seglen. För att undvika överraskningar en mörk natt utan månsken av
hastigt kommande regnbyar ofta med ordentlig vindstyrka och icke alltid från samma riktning som den
stadiga passadvinden på tre Beaufort, så bärgas bramsegel, toppsegel och mellanstagssegel för natten.
Under natten har ofta en eller annan flygfisk hamnat
på däck och pinfärska serveras de lätt stekta till skepparens frukost.

Dagvaktens manskap utgörs av sex elever och de har
snart gjort klart fall, skot och halsar för att sätta segel
så skutan blir fullt påklädd och farten ökar 1-1,5
knop.
Efter uppklaring på däck lägrar sig åter lugnet och
man hör bara ett stilla vindsus och porlande vatten
utmed fartygssidorna. Men när spolslangen kopplas
till nattning av däcken, och kanske extra skrubbning,
dyker skepparen ut ur sin hytt. Det första han gör är
att kolla bestick, fart och segelföring och kan inte
annat än att bli tillfreds med en fin dag i passaden.
”Vissel” – en av tre poster vakten besitter förutom
rorsman och utkik – väcker upp intörnade elever som
kan komma upp till av backslagsmannen dukat frukostbord i däcksmässen. Vid åtta glas sker vaktavlösning och fördelning av arbeten till de fria vakterna.
Överstyrman och tredje styrman basar för fartygets
underhåll och det är många detaljer som ska skötas.
En av de viktigaste är kontroll av löpande och stående rigg för att förhindra nötning och svagheter på
tågvirke, segel, schacklar och bultar. Därför finns för
varje mast en förhandsman bland eleverna som har
till uppgift att hålla kontroll på sin mast.
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Vidare avdelas folk till de mer enahanda jobben att
bemästra rosten, att slipa och fernissa teak, att hålla
mässingen blank och så vidare.
Tredje styrman hittar vi ofta bland sina färgpytsar och
penslar eller i färd med att lära eleverna olika sjömansarbeten; det kan vara att en platting behöver
tillverkas eller vevlingar ska förnyas eller något block
som behöver överhalas.
På bryggan hittar vi andrestyrman som har förmiddagsvakten och passar på att ta dagens första höjd när
solen stigit tillräckligt högt. Den följs sedan av meridianhöjden det vill säga solens högsta höjd under
dygnet. Andre styrman har som huvuduppgift det
nautiska ansvaret som omfattar att de hjälpmedel som
står till buds är i gott trim. Kronometern är ett av hans
dagliga skötebarn utan vilken vi står oss slätt vid
positionsbestämning.

vind. Några timmar går åt att hålla navigationslektioner med däckseleverna eller oundvikliga skriverier
till rederiet eller får för sig att renskrapa och fernissa
några teakdetaljer på däck.
När solskivan närmar sig horisonten för om oss
nattas däcken och lugnet sprider sig i fartyget och en
skön kväll väntas på poopdäck.
Fotnot: Denna skildring av Flying Clippers rofyllda
seglats över Atlanten för Nordostpassaden år 1957 är
hämtad ur boken ”Sailing in the Sun”, utgiven 2014.
Lars-Olof Skoglund, som var Flyings befälhavare
från 1955 till 1962, tänkte att hans skildring skulle
ingå i en bok om hans tid som kapten på Flying Clipper. Den boken kom dock aldrig att färdigställas.

Fartyget stävar lugnt och säkert vidare västerut och
huvudmaskineriet står tyst i vad som på skämt kallas
”källaren”. Men därnere i maskinchefens domäner
finner vi om inte chiefen själv så maskinisten och
hans sex elever. Där finns hela tiden minst en elev på
vakt och de andra klarar av översyn och reparationer
av utrustningen det vill säga hjälpmotorer, pumpar,
kylaggregat, separatorer med mera.
Chiefstewarden, som ska hålla oss vid liv med de
lekamliga har till sin hjälp två kockar och fyra ekonomielever, som man kan säga passar upp oss andra.
Kocken ombord är en av naturliga skäl en av de viktigaste personerna ombord och att förse 30-talet unga
alltid hungriga grabbar med god och närande föda
fordrar ett noga planläggande av stewarden före en
segeletapp.
Nere i segelkojen, där lukten av tjärat tågvirke och
lin slår emot oss, hittar vi segelmakaren, en seg och
liten vithårig djuphavsseglare, som på sin tid seglade
på vetetraden på Australien. Han är vår säkerhet att
alltid ha ett fullt och helt segelställ och hinner med att
sy minst ett gaffelsegel (ca 200 squarefeet) och ett
par mindre segel per resa. Han gör ytterst fina sjömansarbeten och är en god förebild och lärare för
eleverna.

Lasse Skoglund håller utkik.
När äventyret Flying Clipper var över blev Skoglund överstyrman på Clippers Lines passagerarfartyg
Stella Polaris och blev efter det landanställd chef för
Clipper Lines passageraravdelning.
Åren 1974 fram till sin pensionering 1990 var han
hamnkapten i Malmö. Som sådan tog han 1988 initiativ till att Tall Ships Race fick en angöringshamn i
Malmö. Han var en intresserad och uppskattad kraft i
det marina föreningslivet i Malmö, där han var såväl
backlagsförman i Rydbergsgastarna Sydkustens backlag som sekreterare i Malmö nautiska förening och
ordförande i Malmö sjöfartsförening.
Lars-Olof Skoglund avled 2011 vid 85 års ålder.

Sist men inte minst ska vi se vad timmermannen
sysslar med så här mitt ute på Atlanten. Hans första
jobb på morgonen är att pejla runt i alla utrymmen i
kölen. Han ansvarar för att däcksutrustningen hålls
välsmord, inte minst ankarspelet. Idag håller han på
att tillverka fina fallrepsportar vilka få Clipper Lines
rederimärke utsirat på sidorna. Dessa skall sedan
pryda styrbords fallreps port.
Vad gör då fartygets befälhavare en skön dag i passaden? Troligen går han och myser över god fart på
skutan när hela segelstället fylls av lagom lårings-

Boken ”Sailing in the Sun” kan beställas via hemsidan www.dahllofmedia.com.
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DAGBOG
FRA
GEORG STAGE
Dagbog togt uge 9
Mandag 10. 06
Om morgnen forlod vi vores ankerplads og satte
kurs imod Stora Dimun. Der findes både en Stora
Dimun og en Lille Dimun. På Stora Dimun bor syv
mennesker. Den ene hedder Janus som er gammel
elev på Georg Stage og ønskede at vise os sit hjem.
Øen – der næsten var højere end den var bred – årnede sig op foran os med sine lodrette klippeskranter.
Vi var efterhånden ved at være vandt til at se på de
færøske bjerge med frodigt grønt på toppen plettet af
hvide og sorte uldtotter, så der skulle efterhånden lidt
mere til at imponere os. Dette kunne dog gøre det.
Især fordi vi fra morgenstunden var blevet informeret
om denne udflugt, vi var inviteret på – og dermed
vidste, at vi snart skulle bestige dette. Vores lille
udøbde MOB-båd skulle nu få till opgave at sejle de,
der lystede - hvilket var næsten alle (udover få med
højdeskræk og tilskadekomne) - ind til Stora Dimun.
Ved den efterfølgende mønstring blev vi informeret
om, at skibet med tiden ville blive presset tættere og
tættere på klipperne, og at vi derfor på et tidspunkt
måtte stoppe indsejlingen, og de der ikke nåede at
komme ind ”måtte glæde sig på deres kammeraters
vegne”. Jeg fik i hvert fald lidt hjertebanken i dét
øjeblik. Jeg ville bare så gerne. Der begyndte at gå
lidt vilddyrs stemning i den. ”Først til mølle” er et
uretfærdigt system; det vil altid være de samme, der
får det bedste – dem der kan få sig til at mase. Men
trods jeg var en af de tilbageholdende, fik jeg dog
alligevel chancen.
Da vi nåede Stora Dimun skreg mågerne os i møde
fra deres små huller i klippevæggen. Og så gik turen
over stok og sten. Vi sprang fra sten til sten, over
pytter og smøg os igennem sprækker. Et reb var fastgjort et sted ca. 3 meter højere oppe, og dét holdt vi i,
da vi én efter én måtte over en klippe uden fordybninger at gribe fat i. Et stykke af den stejle skrant
var beklædt af en dyne af lange græsstrå – lige til at
gribe fast i, og på den måde kravle op. Nogle smalle
stiger snoede sig opad og ved disse var der gelænder,
og nogle steder var der endog trin. Til sidst var vi
oppe i det grønne – og der lå en lille klump af huse
omkredset af indhegninger med får, køer, høns,
ænder og gæs. Disse mennesker levede af deres dyr,
og en lille helikopterlandeplads lod det muligt at
komme til byen. Til den ene side skråede det opad
mod et lille fyr, og til den anden skråede det endnu
mere opad til… ja, det højeste punkt. Dér var vi nogle
stykker, der måtte op. Vi ville gerne hilse på fårene,
men de lod ikke til at være lige så interesserede i at

hilse på os. Turen nedad foregik ligesom på en rutchebane– for vi skulle nå at mødes med de andre, så
turen kunne gå hjem til skibet igen. Vores skib, der lå
så sødt og uvirkeligt og vuggede midt i det blå vand.
”Tænk at jeg er her”, det tænker jeg tit, og også da
jeg så skibet fra Stora Dimun. Jeg tænker det også tit,
når jeg ligger hen over en rå højt oppe i masterne og
kigger ned på skibet, der bryder vandet lige så blidt,
og der intet land er at se i nogen retninger. Det er
stadig uvirkeligt.
Tirsdag den 11. 06
Vi ankom til Vagur. Her stod en gammel elev og tog
i mod os med hele byen. Han var så sød at have sørget for at svømmehalen var åben til os alle. Det er
lige noget man som Georg Stage elev, der ellers kun
kommer i bad hver tredje dag, kan bruge. Der var
også en lille butik i byen, så folk fik købt en masse
sødt til deres kistebænke. Der var også arrangeret en
stor fodbold kamp mod nogle fra byen. Resultatet var
ikke helt godt for Georg Stages vedkommende. Der
er masser af fritid, mens vi er på Færøerne, så tiden
bliver brugt på en masse forskelligt. Det er også snart
tid til at vi skulle kunne 20 knob udenad og lave dem
på 10 sekunder, så vores knob-tove er rødglødende af
alle de dobbelt fiskerknob, kvælerstik og vandknob
med 8-talsknob. Men vi skal nok lærer det.
Onsdag 12. 06
Efter morgenrengøringen fik de som ikke havde
Differentieret Navigation landlov. Men de skulle
komme tilbage igen til middags skafning. For efter
skafning skulle der nemlig være ISPS øvelse. Øvelsen gik ud på at der efter sigende, skulle være placeret en bombe om bord på skibet, som vi elever skulle
lokaliser. Bomben blev hurtigt fundet, men desværre
glemte Rasmus fra 3. Skifte at man ikke måtte røre
ved bomben og havde derfor taget den med op på
dækket. Dog kom der hurtig assistance fra
bombeudrydningsholdet der bestod af kvartermestrene Simon og Simon, der var klædt i hvide malerdragter svømmeveste og åndedrætsværn. Efter øvelsen fik vi lov at gå på landlov igen. Den blev for
nogen brugt på at besøge det lokale museum som
Poul Niclassen holdt åben for dem, der ville sede
model skibe, Poul havde bygget af færøske sejlskibe.
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08:00 hadde vi en mønstring hvor vi fikk vite hva vi
skulle ila dagen og hva planen var samme dag kommende dag. Vi hadde nå ligget til kai i ca 2-3 dager
på en heidundranes flott øy kalt Sydøy i en liten by
kalt Vágur. Planen var at vi skulle seile til en liten
bygd ved det meget flotte navnet Runarvik. Det er
faktisk noe av det som har overrasket meg ang
Færøyene, språket ligner veldig mye på norsk, samtidig er det helt forskjellig på visse punkter. Uansett.
Etter vi hadde vasket skipet om læ, (innvendig for
dere landkrabber) og dekk, klargjorde vi for avgang
Runarvik. I en god stund nå har ikke vårt værmeldingssprogram fungert helt optimalt og vi har derfor
bare fått værmelding 1 dag av gangen. Av nettopp
denne grunn visste vi ikke helt hva slags vind vi ville
få. Vinden passet overhodet ikke og vi kjørte for
motor i ca en time før det ble besluttet at vi skulle
ligge utenfor en liten by kalt Hostvik et lite stykke fra
Runarvik. Livet til sjøs er ikke A4, ting endrer seg
hele tiden og man har ikke noe annet valg enn å være
med. Etter vi hadde ankret opp tittet solen frem igjen
og vi fortsatte med undervisning, praktisk sjømannskap, lekselesning etc. Videre hadde vi åpnet skip for
lokalbefolkningen.
Lørdag 15. 06
Efter sidste time skulle vi ud og spise. Det skulle gå
meget stærkt med at få uniformer på. Vi endte med at
komme ud af døren ti minutter efter vi skulle have
været der. Men det var heldigvis meget tæt på. Vi gik
forbi et cirkus telt og nogle forlystelser. Der var en
form for byfest. Vi var blevet inviteret til en stor
middag i Runavik. Borgmesteren holdte tale for os,
og vi fik hovedret, dessert. Bagefter kunne vi gå ud
og se byen.

Torsdag 13. 06
Dagen startede med at vi blev purret på den sædvanlige tid med andet skifte. Vi sejlede fra Vagur og
sejlede mod Tvøroyri hvor vi satte anker. Dagen gik
sædvanligt indtil vi skulle aflevere vores vasketøj.
Det er meget godt at sejle rundt i Færøerne, men
indtil nu har vi kun sejlet med motor siden vi ankom.
Men det er meget dejligt at kunne se Færøerne, Det
ligne ret meget Grønland, hjemveen er gået væk
siden vi ankom pga. det ligner ret meget hinanden.
Også det med at man også kan få tørfisk her, SÅ føler
man sig mere hjemme. Færingen Jóhan Petur havde
også taget tørret hvalkød med fra da vi besøgte hans
hjemby, der var mange der ikke var så vilde med det.
Fredag 14. 06
Vi ble purret på sedvanligvis kl.06.30 og spiste
frokost/morgenmat på dansk fra 07:00 til sånn ca
07:30ish. Fuglene kvitret, solen skinte, skyfrihimmel.
Hva mer kan man be om her i livet? Ikke vet jeg. Kl

Det var en meget lille by. Der var én café, Café 44
hed den. Det var det eneste café der var, men vi måtte
ikke købe noget, fordi der ikke var nogle siddepladser
og man ikke måtte tage noget med ud derfra. Vi
måtte heller ikke sidde på gulvet. Men til sidst fik vi
alligevel lov til at købe en øl med ud, efter chef havde
spurgt. Vi sang shanti oppe på scenen til byfesten. Til
sidst gik vi hjem og sov i vores køjer.
Søndag 16. 06
Vi lagde ud med at blive vækket klokken 7:30 som
vi plejede men blev dog vækket på et lidt anden måned fordi Niels fra vores skifte fyldte tyve år, så Johanna og Matilda havde stilt sig midt imellem vores
køjer og var begyndt at synge fødselsdagssang for
ham på svensk og gav ham en kage i fødselsdagsgave. Vi var inviteret til at spise aftensmad, hvor en
gammel elevs mor havde lavet den lækreste
fiskesuppe. Der skulle vi op og spise klokken 17:00
men havnen var vist for lille til at vi kunne komme
ind så vi lå for anker ude for havnen og fik gjort
jollerne klar, hvorefter vi roede og tog motor jollen
ind til havnen, vi sad og spiste til en syv--otte tiden.
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trader och med än sämre befäl. Fredricson säger att
de flesta faktiskt hatade sjön.

Bättre än Joseph Conrad!

Han skildrar verkligen livet ombord mycket realistiskt, inte minst när man i oväder skulle beslå röjlar.
Boken har fina illustrationer av författaren, som för
egen del efter 14 år kom i land och blev författare,
översättare och illustratör.
Jag har lånat boken och tycker att den är bland det
bästa jag läst om sjöfarten från 1925-1939.
Fredricsons skildring är bland det bästa jag läst om
sjöfarten från 1925-1939. Den överträffar skyhögt,
tycker jag, Joseph Conrads berömda böcker (som det
visserligen var länge sedan jag läste).
Av Sverker Westin
Fotnot:

”Resa utan slut” av Nils Fredricson (1907-78),
Fahlcrantz & Gumaelius 1940.
Nils Fredricson gick till sjöss 1925 som 16-åring
och upptäckte en verklighet som var allt annat än
romantisk; med misshandel och pennalistiska övergrepp av kamrater och befäl, stormar som sånär
sänkte hans fartyg, skeppsbrott (i Nordsjön och på La
Platafloden), revolution (i Brasilien) och slagsmål
med italienska gangstrar (i New York).
Fredricson skildrar som få andra livet i dåtidens ofta
usla skorvar, gamla segelfartyg och koleldade
plimsollare, som sjömännen måste arbeta i. Han ser
med skarp psykologisk blick det som händer mellan
besättningen, men även bland befälen och mot sjömännen. Hur ledan och isoleringen ombord kan
byggas upp till hemska urladdningar.
Så gott som alla när på en dröm att spara så mycket,
så att de kan gå i land riggade och fina till ett normalliv, eller åtminstone gå på sjöbefälsskolorna. Ibland
är det oturen med långrutt i stället för bara över
sommaren, så att de inte kan börja på Navis på hösten, men oftast går man iland, trots fina föresatser,
med skanskompisarna och hamnar nästan alltid på
första sämsta sjömanskrog. Där försvinner hopsparad hyra illa kvickt och den ljuva kvinnofamnen är
oftast en cynisk, allt annat än ljuv famn, som lurar av
sjömannen det mesta.
Den sjöman som tar sig i land till sina släktingar
och vänner, finner mycket snart, att han inte alls
passar in, och inte får han heller något jobb i land.
Därför tvingas han gå till sjöss igen, kanske i ännu
uslare skorvar än dem han lämnat, på ännu sämre

”Resa utan slut” trycktes första gången på engelska.
”Havets språk”, enligt Fredricson. Den hette då ”Endless Voyage” och presenterades på den ansedda brittiska tidningen Times lista över ”rekommenderade”
böcker. På svenska har boken getts ut flera gånger, av
olika förlag med omslag och illustrationer av författaren. 1946 gav Fredricson ut boken ”Farväl du hav”.
Han var även verksam som översättare till svenska av
engelska sjöberättelser och deckare.

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.
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Backlag om långfärder i
Nordeuropa…
Söndagen den 23 november hade Vestkustens Backlag kallat till samling på Nya Varvet. Som brukligt
hade vi fått tillgång till Flottans Mäns härliga marinstuga, där vi nu huserat ett antal år. En genuint marin
miljö, med en mängd tavlor och föremål med anknytning till flottan. Ett femtontal gastar och deras vänner
hade infunnit sig mellan klockan fyra och fem. Efter
allmän förbrödring i baren över en liten whisky eller
två, var det dags för backlagsförman att presentera
och lämna över ordet till vår gäst denna kväll. Ingemar Nordlund tillbringade större delen av sitt yrkesverksamma på Göteborgsposten och började segla lite
längre först på "gamledar". Idag har han ett flertal
resor i Nordeuropa att berätta om, både leveransseglingar och rena nöjesseglingar. Han underhöll oss
många både roliga och spännande historier, ackompanjerat av en mängd härliga seglingsbilder. Efter
föredraget var det dags att bänka sig kring långbordet
där vår eminente "Chef de cuisine" Kenny Nilsson
dukat upp. Kenny hade denna kväll fått assistans av
handelsflottans legendariske matkreatör, Kjell "le
Gourmet" Loftenius. Rydbergsgastarnas ”lilla blåa"
(sånghäftet) fanns givetvis på plats, och efter hand
som stämbanden smörjdes ljöd allsången klarare och
klarare. Efter att maten ätits upp, kaffet druckits ur
och skepparhistorierna avljugits var det vid niotiden
dags att låsa och gå hem efter ett i sedvanlig ordning
mycket trevligt backlag.

…och Falkens färd i
Columbus kölvatten
För att fira Vårens ankomst kallades Vestkustens
Backlag till samkväm på Nya Varvet söndagen den
22 mars. Mellan 16.00 och 17.00 anlände 16 glada
gastar till Marinstugan, Flottans Mäns förnämliga
lokaler. Efter välkomstdrinken lämnade backlagsförman över till kvällens gäst, den välkände sjöfartsprofilen Ragnar Westblad.
Ragnar tillbringade huvuddelen av sin yrkesverksamma tid i marinens tjänst, totalt ca 30 år varav flera
som fartygschef på HMS Falken. Nämnda skepp
deltog 1992, med en i huvudsak civil besättning, i
Columbus Race. Tävlingen som lockade 230 deltagande fartyg, varav 32 råseglare, hölls för att fira
500-årsminnet av Columbus första resa över Atlanten. Föredraget inleddes med en bild på Falken i hårt
väder och hög sjö, som inte var tagen vid denna segling men som är en av de bästa bilder som tagits på
skeppet. Därefter följde en mängd fina bilder och
intressanta historier. Alltifrån utrustning till nersegling till start, tävlingen och slutligen hemsegling.
Efter detta aptitretande föredrag var det dags att slå
sig ner kring långbordet. Vår eminente chefssteward

Kenny Nilsson hade ihop med sin förtrogne förstekock Kjell Loftenius lagat till en förträfflig pyttipanna, komplett med alla nödiga tillbehör. En mängd
historier av varierande sanningshalt avnjöts ihop med
maten, och den "lilla blåa" kom till flitig användning.
Tiden går fort när man har trevligt i goda gastars lag,
snart var klockan nio och det var dags att låsa och gå
hem.

Rapportör: Ola Manhed

Segling med SAIL ett universitet till sjöss!
SAIL står för Sustainability Applied in International
Learning. Det är ett program inom Baltic University
Programme (BUP) som är ett nätverk av 225 universitet och högskolor kring Östersjön som koordineras
av ett sekretariat vid Uppsala Universitet. BUP fokuserar på frågor om hållbar utveckling, miljö och demokrati i Östersjöregionen.
Sedan några år har man hållit sommarkurser till sjöss
i den polska briggen STS Frederyk Chopin. De 40
studenter som deltar har fem timmars undervisning
per dag och deltar dessutom med arbetet ombord.
Årets kurs började i Ålborg den 4 augusti och slutade
två veckor senare i Swinoujscie. En kortare kurs på
en vecka för lärare gick från Stavanger till Belfast i
Nord-Irland i slutet av juni.
Fartyget STS Frederyk Chopin är en brigg, byggd
1992 i Gdansk. Skrovets längd är 44,5 m och bredd
8,5 m. Deplacementet är 400 ton och segelarean 1200
m². Nyckelbesättningen är 7-8 personer, vartill kommer de 40 eleverna.
Frederyk Chopin förlorade båda masterna i hårt
väder utanför Scilly Isles i oktober 2010. Hela besättningen klarade sig oskadd, men fartyget fick bogseras
i hamn, då kaptenen inte vågade köra igång maskinen
eftersom vajrar från riggen riskerade att komma in i
propellern.
Fartyget deltar ofta i Tall Ship's Races i europeiska
farvatten.
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Rydbergiana
i korthet
1846 grundades Rydbergska stiftelsen genom en donation i grosshandlaren och skeppsredaren Abraham Rydbergs testamente. Stiftelsens uppgift
var att bedriva praktisk sjömansutbildning och 1848 inköptes för ändamålet
briggen Carl Johan, om 85 49/100
svåra läster (motsvarande drygt 200
bruttoton). Första resan, med 29 elever
företogs 1849. Carl Johan var i drift
till 1878. Fartyget seglades sommartid
i Östersjön och på Kattegatt, en enda
gång gick det över Nordsjön till Hull i
England.

Abraham Rydberg I till ankars på
Trälhavet i början av 1890-talet.
Fartyget slutade på 1930-talet som
vågbrytare vid Hälsö varv i Bohuslän.
1879 lät stiftelsen bygga en tremastad
fullriggad fregatt med plats för 70
elever. Den döptes efter stiftelsens
donator till Abraham Rydberg.
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Abraham Rydberg nr 2 hade plats för
120 elever.

Ombord på Abraham Rydberg "söndag eftermiddag" Sydatlanten Wallaroo Sydaustralien-Falmouth för
order mars 1934.
3:an fotograferad från passagerarefartyget Mauretania i Engelska kanalen i april 1934. Barken nedmastad av
en plötslig storm vid Azorerna.
1929 utmönstrades den lilla stålfregatten och ersattes som stiftelsefartyg
av den lastförande fyrmastbarken Star
of Greenland, byggd 1892 i Glasgow,
som döptes om till - Abraham Rydberg.
Första resan som stiftelsefartyg gick
med vetelast från San Fransisco, där
barken förvärvats, till Dublin via Kap
Horn. Efter 124 dygn anlöptes Göteborg där nya Abraham Rydberg byggdes om till lastförande skolfartyg med
plats för 40 elever. Lastkapaciteten
enligt mätbrevet var 3 300 ton dw.

Båtsman står stadigt. Året är 1933.

Abraham Rydberg III sattes därefter in
på vetetraden till Australien.

Eleven Björn Magnusson i riggen
under resa till Australien 1934.
Rydbergselever på 1:an år 1897.

Styrman Bertil Jacobsen och Barbara
Ulalcolon i Wallaroo år 1933.
Då kriget bröt ut 1939 och tyskarna
ockuperade Norge kunde hon inte ta
sig hem. 1942 såldes hon så till Portugal, och fick namnet Foz do Duoro.
Nedriggad och motoriserad såldes hon
1952 vidare till Guinea Bissau och
1956 höggs hon upp i Italien.

Med 2:an företogs sommarseglingar i
hemmafarvatten från 1912 till 1928.
Efter 34 år, 1912, var det dags för
fartygsbyte. Även denna gång blev det
en tremastad fregatt, men nu av stål.

Efter kriget återupptog Rydbergsstiftelsen sin nedlagda sjömansutbildning
genom köpet av den brittiska före detta
nöjesjakten Sunbeam II. Sunbeam
seglade med Rydbergselever i Östersjön - och till Västindien - från 1947
till 1952.

Vid ankarspelet 1937.
Sedan 1952 har Rydbergsstiftelsen
bedrivit sjömansutbildning på och i
samarbete med flottans övningsskonerter Gladan och Falken.
Av Lars Dahllöf
Foto: Statens maritima museer m fl
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Aktuella uppgifter om Befälet
Kapten
1:e Styrman
2:e Styrman

FLAGGAN I TOPP

3:e Styrman

September 2015

Båtsman

29 Anders Idre 80 O
30 Rolf Boberg 75 S

Kock

Oktober
2 Knut O. Eklund 95 O
14 Harijs Fersters 95 V
16 Evert Tryding 80 O
19 Rolf Bondesson 75 S
November
2 Robert Lindstein 60 O
December
2 Torsten Seeman 85 V
5 Ragnar Westblad 70 V
22 Krister Skeppström 90 O
28 Stig Warholm 85 V
Januari 2016
6 Mikael Dagberg 50 O
8 Göran Bram 90 V
25 Johan Skeppström 60 O
Februari 2016
3 Gösta af Klint 70 O
16 Jan Grabellus 80 S
18 Thomas Fjaestad 85 O
27 Gunnar Utbult 70 V
28 Finn Johnsson 70 V
28 Åke Kindstedt 80 O
Mars 2016
9 Ola Manhed 60 V
18 Sverker Westin 85 O
28 Ulf J. Hallengren 80 V

Tryckt hos Haninge Kommuntryck

Matros
Lättmatros

Sten Gattberg

08-20 33 28
sten@famgattberg.se
Bo Johansson
070-558 33 61
bobibobi@bredband.net
Linus Martinson
0708-76 45 76
linus.k.martinson@gmail.com
Jaan Hansson
08-31 41 55
021138772@telia.com
Lennart Stenberg
08-704 92 54
stenbergs@comhem.se
Karel Papica
08-755 59 40
karel.papica@gmail.com
Lars U:son Lundberg 070-540 59 00
lars.lundberg@usonmarketing.eu
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

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-postadressen kommer successivt att fasas ut.

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 kallelser
och andra meddelanden till Gastarna.
Anmäl/uppdatera därför Din e-postadress med
ett mejl till info@rydbergsgastarna.se

