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ÅRSMÖNSTRING 1:A MAJ FÖR BESÄTTNINGEN RYDBERGSGASTARNA 

Samtliga Gastar med gäster kallas härmed till årsmönstring tisdagen den 1:a maj 2018 kl 1200 

på Kastellholmen i Stockholm vid briggen Tre Kronor af Stockholm, förtöjd vid Kolkajen på 

Kastellholmen. Buss 65 från Centralen till Moderna museet/Arkitekturmuseet eller till ändhåll-

platsen. Från söder går Djurgårdsfärjan från Slussen/Skeppsbron till Skeppsholmen.  

Före lunchen håller Gastarna sitt formella årsmöte i Kolskjulet medan gästerna samlas för en 

sherry. Den traditionella lunchen – silltallrik, inkokt lax med vitt vin/lättöl/vatten – intar vi om-

bord. Priset för lunchen är 400kr/person (skeppskassan kan inte subventionera mer).  

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

Den som vill vara med på lunchen måste  

Senast måndag den 23 april betala in avgiften 400kr/person till Besättningens plusgirokonto 

5 50 66-5. Glöm inte att skriva ändamål och eget och ev. gästs namn på talongen. Inbetal-

ningen gäller som anmälan till lunchen och kan göras samtidigt med mönstringsavgiften. 

Väl mött – Välkomna!  

Sten Gattberg/Kapten 

 

KAPTEN HAR ORDET  

Gastar! 

Årsmönstringen den 1 maj hålls även i år ombord i och vid briggen Tre Kronor af Stock-

holm som ligger förtöjd vid kolkajen på Kastellholmen. Gastarna välkomnas att genomföra 

vår traditionella ceremoni ombord i briggen, något som vi tacksamt accepterar.  

Skeppsorder är länken som förenar Gastarna i Backlagen. Det är nu bestämt att den fortsätter 

som papperstidskrift men att den i digital form på prov skickas ut till Gastar med e-postadress. 

Med fyra nummer per år är det en prestation av Redaktören Sven Dagberg att skapa med-

lemsbladet som Gastarna förhoppningsvis har glädje och nytta av. Tack Sven! 

Det viktiga är att alla Gastar betalar mönstringsavgiften 250 kr – före 30 april!  Anmälan 

till mönstringslunchen görs genom inbetalning, 400 kr per deltagare, senast 23 april. 

I ”För fulla segel” kan man läsa 1918, ytterligare ett krigsår, att ”Direktionen den 19 mars 

beslöt att inställa övningarna med hänsyn till svårigheterna att anskaffa proviant och de i hög 

grad ökade kostnaderna samt det ringa utbytet av en till skärgården begränsad expedition.” 

Tall Ships´ Race seglas i år på Nordsjön mellan Sunderland och Esbjerg, Cruise-in-Company 

till Stavanger och därifrån kappsegling till Harlingen. 

Danande av skickliga sjömän (-kvinnor) är sällan mer påtaglig än vid dessa tillfällen liksom i 

de svenska seglande skolfartygen.  

Gladan har vinterseglat med marina och civila elever i de kanariska farvattnen medan Falken 

fått årsöversyn på Ö-varvet, Öckerö. I början av juni sammanstrålar de på Västkusten för att 

närvara vid Volvo Ocean race. 

Gunilla, som seglar med fem elevomgångar, har varit på Jamaica och byter elever i Miami för 

att vara i hemmahamnen Öckerö till midsommar.  

Älva seglar i farvattnen runt Brittiska öarna och avslutar utbildningen i hemmahamnen Stock-

sund i början av juni.  

Väl mött till traditionell mönstring ombord briggen Tre Kronor af Stockholm  

Sten Gattberg 
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Rodd med Allmogebåtar 

Vi har fått möjlighet att ro allmogebåtar omkring Skeppsholmen. Starten blir om intresse finns torsdagen den 7 

juni kl. 1630. De två båtarna är omkring 6 meter långa med 6 åror eller roddare samt en styrman per båt och de 

tillhör den ideella föreningen Beckholmsroddarna. 

Tanken är att vi träffas på Nya Djurgårdsvarvet den 7 juni kl. 1630 (Buss/Spårvagn till Skansen) för genomgång 

av reglementet Tjänsten i Allmogebåt och därefter rodd. Efter rodden, som tar knappt en timme, tar vi oss en öl 

på Lilla Hasselbacken för de som uppskattar detta. 

Flytväst är obligatorisk. Det finns de som ror dessa båtar som uppskattar sittunderlag och handskar, som då med-

tages. Beckholmsroddarna ror normalt i någon form av blå/mörkare klädsel och det är kanske något vi kan föra 

med oss om detta blir en regelbunden aktivitet. 

Svar om deltagande senast den 28 maj till Båtsman: Håkan Granander med email: hakan@granander.net. Frågor 

kan också riktas till Båtsman 070-1303038. 

 

 

Kalendarium 
Årsmönstring   1 maj 

Rodd på Beckholmen 7 juni 

    Anmälan till rodden senast  28 maj 

Ostkustens Backlag   8 oktober 

  26 november 

Vestkustens Backlag enligt senare order 

Manusstopp Skeppsorder nr 3:   25 augusti! 

 

  

mailto:hakan@granander.net
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En elevrapport från T/S Gunilla 

A lost hammer and the, later on, in-

spiring words of a bosun 

On my first trip here on the ship I found a hammer 

lying under the forecastle, and new as I was on the 

locations of things (and everything concerning the 

boat actually) I told the bosun that I’d found it. He 

answered with an ironic smile and said ”It doesn’t 

matter where you found it, what’s important is 

where it should be, right?”. 

The only thing I reflected on back then was his short 

tone, thinking someone woke up on the wrong side of 

the bunk this morning, but the past couple of days a 

certain thought has been on my mind and the words of 

the bosun came back to me. 

There are few things as simple as life on a sailing ship. 

You get woken up by the person going rounds when 

it’s time for watch, food or something else important, 

you know exactly what to do during the four hours of 

watch (if you don’t your watch leader surely will tell 

you), you know the persons surrounding you and you 

know what’s about to come when the routine repeats 

itself as the days and nights go by. Only small things 

change, the work tasks, the weather (mostly don’t), the 

meals (gladly more often do), the wind. Most things 

stay more or less the same though, and as you know 

what you’re set out to do you don’t have to think fur-

ther than the next coffee-time. 

We have our own bunks in our cabins, our personal 

wardrobe and hook, but the rest of the ship we more or 

less share, student as superior, and I think that makes a 

big part of the strong feeling of belonging. Here even 

the tools and things not just ”shall be put” on a special 

place, but literally ”live” somewhere. Like every cab-

in’s door tells us who live where, lockers and drawer 

tells us where everything from screwdrivers to bottles 

of honey ”live”. And when you share your everyday 

life as we do, even with the objects, I feel it’s hard not 

to think about how we all ended up here. 

Each and every one aboard has their story and first 

connection to the boat, and a reason to be here. Maybe 

some of us wanted to travel and was hooked by the 

idea of moving to the island, maybe some of us were 

seeking away from something back home and saw the 

possibility to get away a bit. Nevertheless all of us met 

in the seeking of something new and challenging, 

towards something special, a rare unity, and here we 

are. 

 

After almost three years together in our class I think 

we know each other well enough to know each others’ 

backgrounds, where we come from and what our lives 

looked like before, but I feel it is something more than 

coincidence that we are here together today. We’ve 

sailed with some of the superiors before as well but I 

have never heard their full stories, only small parts 

that slips out here and there that gives you a better 

picture of them and who they are, more deep going. 

Some relations are completely new, like our watch 

leaders’, but all three are former students of the school 

as well, they’ve done these trips, and that makes them 

understand us in a way few can, as we understand a 

part of them. 

Either way we all have at least one thing in common, 

we chose to be here. Despite different personalities 

and lives I think there is a part in every one of us here 

onboard that is the same. You don’t have to try to 

explain the feeling of having watch at night, or the 

moment when you first set sails after leaving shore, 

how the movement of the boat stabilises and every-

thing turns calm. How you feel strangely powerful 

onboard a ship facing the ocean, using the wind to 

cross it, but at the same time never felt more power-

less and small surrounded by water and more water. 

How you never feel lonely as you’re constantly sur-

rounded by others, but learn to be by yourself even 

with each other when you need to. You don’t have to 

try to explain because everyone else already knows. 

Maybe the same thing goes when it comes to us as the 

hammer under the forecastle; maybe it’s not where 

you come from that matters, that defines you, but 

where you belong. 

Alma, midships watch 

 

 

T/S Gunilla vid Hävringe år 2000 bemannad med 

Rydbergsgastar  
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”Pamirs" sista resa  

Ett tragiskt 60-årsminne  

När 4-mastbarken Pamir - en gång en av Sjöfartsrådet 

Gustaf Erikssons ”Ålandsbarkar" – sedermera väst-

tyskt fraktförande skolfartyg, den 21 september 1957 

kantrade och sjönk i Atlanten på positionen 35º57'N 

40° W, gick bokstavligen en epok i graven – de frakt-

förande segelfartygens. Med sig ned i havsdjupet drog 

Pamir 80 av den 86 man starka besättningen, varav ett 

sextiotal var unga tyska elever.  

Hur kunde detta hända?  Pamir var ju, trots sin 52-

åriga ålder, klassat i Lloyds högsta klass och ett erkänt 

starkt byggt fartyg, i vissa avseenden överdimension-

erat starkt och hon hade under mer än 900.000 sjömils 

seglation för skilda nationer rundat Kap Horn 48 

gånger. Mer än en gång hade hon varit riktigt illa ute ÷ 

"on her beams end” men alltid rett upp situationen.  

 

Måhända var det gott sjömanskap i förening med ett 

starkt skrov, som gjorde att Pamir så många gånger 

"gäckade Neptun". Ty frågan om sjömanskap var 

central för sjörätten i Lübeck vid sjöförklaringen efter 

den tragiska förlisningen. Sjöförklaringen är ett inne-

hållsrikt dokument, utgivet i faksimil 1973. Det har 

skrivits åtskilligt genom åren, bl a en dokumentär av 

Karl-Otto Dummer, som var 2:e kock ombord och var 

en av de enbart sex överlevande vid förlisningen. 

Pamir hade seglat ut till Buenos Aires i ballast (sand + 

750 ton i vattenballast-tank). I BA tog man in 3.780 

ton foderspannmål i bulk, alltså ej i säck som ju annars 

var en självklarhet under den "egentliga" segelfartygs-

eran och borde ha varit det nu också. Bulklastning 

hade dock fungerat utan anmärkning för Pamir och 

halvsystern Passat sedan ombyggnaden 1951, då båda 

fartygen försågs med tre vattentäta skott samt lång-

skepps slingerskott. Av Pamirs lastplan framgick att 

254 ton spannmål låg säckat överst som något slags 

"säkerhetslås". Nu var det emellertid stuveriarbetar-

strejk i Buenos Aires varför Pamirs eget folk med 

befälet i spetsen och med viss hjälp av argentinska 

soldater, fick lasta och trimma. I stället för vatten i 

ballasttanken fylldes också denna med spannmål. När 

Pamir den IO augusti 1957 lämnade BA, var hon 

mycket rank. En av styrmännen uppges efter lastning-

en ha yttrat: "Ett maskindrivet fartyg skulle aldrig ha 

gått till sjöss så instabilt.  

Nedanstående bild visar orkanen "Carries" kurs från 

den 2/9 samt var och när orkanstadiet började. Bilden 

visar också Pamirs kurs från den 6/9, när fartyget 

korsade "Carries" tidigare bana. Trots orkanvarning-

arna från bl.a. San Juan på Puerto Rico stävade Pamir 

vidare mot norr. Den 21/9 var vindstyrkan 9B och 

fartyget förde samtliga märssegel, fock och flera stag-

segel seglande bidevind för styrbords halsar (enligt 

sjöförklaringen).  

 

 

 

Plötsligt ökade vindstyrkan dramatiskt och Pamir 

pressades mot babord. Sjörätten konstaterade att ned-

gångskapparna midskepps om babord ej var stängda, 

vilket de borde ha varit, varför vatten strömmade ner i 

förläggningarna på mellandäck och, som tidigare 

nämnts innehöll ballasttanken spannmål i stället för att 

vara fylld med vatten. Krängningen ökade då ännu 

mer, varför Pamir slutligen kantrade och sjönk.  

 

 

 

Pamir 1949 
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Smugglarkungen 
Av Lars Dahllöf/text 

Ill Charlie Bood 

 

”Nu sitter tanter i riksdan och nicka förnumstigt, 

styra och ställa med dårens visdom om deras välfärd 

och ve  

de anspråkslöst fått på sin lott. 

Nubben förbjöds och champagnen blev djävulens 

påfund, 

Heliga enfald finns det för dig ingen gräns. 

Undra ej på att till bitter kamp emot kvalen 

Mången sig reser och ut i det svepande vatten, 

Med näven hårt knuten kring ratten styr kosan mot 

söder. 

Skummet yr omkring bogen och ögat stirrar och spe-

jar, 

Söker ett vänligt glimmande ljus långt ut på havet. 

Där ska hon finnas nånstans, skutan med last 

Ifrån lyckligt lottade länder, där vinet är glädje 

Och icke ett brott som ska sonas likt mördarns och 

tjuvens. 

Se på det kallt! Tror någon kristen att Hösterman 

nånsin 

 Känner ruelsens tagg med tusen litrar i ladan? 

Illa kännen i då, fanatiker, skärgårdens söner”. 

 

Så skaldade en gång Algoth Niska, gentlemanna-

smugglaren och skärgårdspiraten. 

Niska var den mest kände – och ökände – av alla de 

spritsmugglare som på 1920- och 30-talet lurade skjor-

tan av svenska och finska tullare och poliser. 

Sverige hade vid den här tiden Brattsystemet med 

motboken, vilket innebar att svenskarna bara fick 

köpas ut en viss, mycket begränsad kvantitet sprit på 

systemet. Alltför lite, tyckte många. Finland hade gått 

ännu längre och infört totalförbud mot spritdrycker. 

Dessa angrepp på de nordiska folkens rätt att själva 

supa sig fördärvade ledde förstås till motåtgärder. 

Och ”hjälpen” var inte långt borta. På andra sidan 

Östersjön, i de baltiska länderna, var det långt ifrån 

torrlagt. Ett av balternas viktigaste näringsfång, pota-

tisodlingen, gav enorma överskott. Överskottet för-

vandlades, i statliga brännerier, till sjöar av 96-

procentig sprit. 

 

Algoth Niska 

 

Snart gick fartygslaster med hundratusentals liter 

estsprit i skytteltrafik från brännerier och depåer i 

Riga och Reval till på förhand överenskomna mötes-

platser på internationellt vatten strax utanför de 

svenska och finska territorialgränserna. 

I skydd av nattens mörker lastades den begärliga varan 

över på små snabba motorbåtar och till synes oskyl-

diga fiskebåtar, förda av Niska och hans kumpaner för 

att smugglas förbi tull och polis till väntande, törstiga 

kunder i land. 

Finlandssvensken Niska, som själv aldrig såg sig som 

en brottsling, var fräck och förslagen. Han var en 

skicklig organisatör och en stor personlighet som 

aldrig gjorde någon hemlighet av vad han höll på med. 

Han förlitade sig på sin smarthet och sin förmåga att 

aldrig ertappas så att säga under själva utövandet av 

sitt näringsfång. Det gjorde att han mellan varven ofta 

frekventerade Stockholms guldkrogar och ibland, 

öppet och alltid flott klädd gick på Operan och teatrar. 

Han umgicks med vackra damer och lät pengarna 

rulla. 

Men mitt i eftersläckningen, i sorlet och glammet och 

de glada vännernas lag, kunde värden, den flotte 

världsmannen Niska, omärkligt lämna sällskapet. 

Jobbet kallade. 

Niska har i sin bok ”Mina äventyr” berättat om ett 

sådant tillfälle. 

Niska och hans sällskap var på krogen. Plötsligt kom 

hovmästaren fram: 

-Det är telefon till kapten Niska. 

I andra änden på linjen var ”Knutte på Högmarsö”. 

Under natten skulle Knutte, en av Niskas kumpaner, 
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leverera en beställning på 60 dunkar 96-procentig sprit 

till en brygga vid Lindalssundet på Värmdö. Därifrån 

skulle spriten köras på lastbil till kunder i Stockholm. 

Men nu hade Knutte fått problem. 

-De e tjyvtjockt med snöyra. Det gå inte, sa Knutte. 

-Kan du ta dig till Ljusterö, undrade Niska. Och med 

det jakandet beskedet hängde Niska raskt på sig palet-

ån och kallade på taxi. 

Hade han lovat leverans, så skulle det bli leverans. På 

oplogade vägar tog sig Niska i nattens mörker fram till 

Knuttes båt. 

Trots snöyran så kunde Niska köra båten med spritlas-

ten till den avtalade omlastningsplatsen vid Lindals-

sundet. 

Lastbilen hade ännu inte kommit så Niska ställde upp 

de 60 dunkarnas på bryggan så länge. Så pulsade han 

genom snön inåt land för att se vart bilen tagit vägen. 

Den stod lite längre bort. Omgiven av poliser som höll 

på att förhöra föraren om vad han gjorde därute mitt i 

natten. 

Niska tvärvände. Men upptäcktes av poliserna, som 

pulsade efter honom. 

Nere vid bryggan hann Niska slänga ombord 12 av 

dunkarna i båten igen, men tvingades lämna större 

delen av leveransens 48 dunkar efter sig när han lade 

ut, ögonblicket innan poliserna kom fram. 

De två poliserna som förföljt Niska upptäckte förstås 

dunkarna på bryggan. Ett stort kap, även om smuggel-

båten kom undan. 

Med avslagen motor, effektivt dold i mörkret och 

snöyran, men inom hörhåll från poliserna, väntade 

Niska på vad som skulle ske. 

Det slutade med att poliserna pulsade iväg genom 

snön tillsammans, uppåt vägen, för att båda få en 

klapp på axeln för det stora beslaget… 

Kvickt som tanken var Niska åter vid bryggan – och 

återtog de beslagtagna dunkarna. Och när poliserna 

återvänder hittade bara märken i snön efter de 60 

spritdunkarna. 

Karolina 

En av Niskas smugglarbåtar var ”Karolina”, en båt 

som såg så anskrämlig ut att bara det, enligt Niska, 

höll tullen borta. 

-Karolina var en korsning mellan fiskarbåt, basfiol och 

bondkamp, berättar Niska i ”Mina äventyr”. Den 2-

cylindriga motor gick bara en timme i sträck, sen 

stannade den och måste kylas av, gräset grodde i bot-

ten på båten och dagern lyste mellan hennes glesa, 

beckade bordplankor, som alltid smetade av sig. Med 

”Karolina” smugglade Niska iland hundratusentals 

liter, utan att väcka oråd. Sista gången ”Karolina” var 

med i leken var en midsommar, då hon i flera dygn 

gick i skytteltrafik från depåfartyget ute till havs och 

förde iland sammanlagt 48 000 liter sprit. 

På väg in med de sista dunkarna rämnade den gamla 

skorven till sist. ”Karolina” sjönk och gick förlorad, 

men dunkarna i lasten kunde senare bärgas av Niska. 

-Aldrig hade jag förlorat en liter med henne och nu när 

hennes saga var all gav hon allt igen. Ful vara hon, 

men trogen, utlät sig Niska vemodigt om sitt smugg-

larfartyg… 

Kickan II 

”Kickan II” var en annan av Niskas båtar. ”Kickan” 

var god för 16 knop, vilket var för den tiden impone-

rande fartresurser. ”Kickan” var snabbare än både 

tullens och polisens båtar.  

Med ”Kickan II” upplevde och överlevde Niska ett 

hårresande möte med finska tullen. 

Niska hade en morgon hivat upp ankaret för att lämna 

sin natthamn. Men så såg han vid vikens mynning 

silhuetten av en – tulljakt! Tullbåten spärrade effektivt 

utfarten. 

Niska startade motorn och närmade sig försiktigt tull-

jakten. Tätt intill tullbåten vände han så ryggen mot 

tullarna och började fumla med flaggstången akterut 

på ”Kickan II”, som för att visa flagg. 

-Strunta i flaggan, vrålade tullarna. Vad gör du här? 

I samma ögonblick kastade sig Niska till styrplatsen 

på ”Kickan” och tryckte fram gasreglaget på full fart. 

”Kickan” stegrade sig som en rashäst och skar fram 

genom vattnet med skummet rykande om bogen. 

På tulljakten sprang man om varandra. 

-Det är fan i mig kapten Niska, full back i maskin, 

hann Niska uppfatta. Sen var han förbi. 

 

Bakom sig hörde Niska hur tullarna öppnade eld med 

maskingevär. Kulorna visslade runt huvudet på honom 

och slog in i ”Kickans” akterspegel. Efteråt räknade 

Niska till åtta träffar i båten. Men sen var Niska 

framme vid vikens mynning och tog sig med en tvär 

gir ut ur skottfältet. 
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”Kickans” last lämnade sen Niska, för tillfällig förva-

ring, dold i säckar som hissades upp i tallkronorna på 

en öde ö. Det var inte värt att fara omkring med sprit i 

lasten när tullen var i närheten och förmodligen på 

hugget. 

Men redan dagen efter detta möte for Niska runt skär-

gården för ”orderupptagning”. Med ombord var kum-

panen ”Canadian Jack”. 

De kom hem till Axelsson i Sibbo, vanligtvis en pålit-

lig beställare av Niskas varor. 

Mycket riktigt- Axelsson hade en leverans på gång. 

Påföljande natt skulle det komma bilar och hämta, vid 

en brygga. 

Axelsson hade också kommit överens om hämtning 

vid depåfartyget som låg och väntade utanför 12-

milsgränsen. 

Problemet var att tullen anade ugglor i mossen och låg 

utanför och lurade med tulljakten. Och att tullarna var 

på hugget hade ju Niska nyss fått erfara. 

Det verkade omöjligt att smita förbi och gå ut till 

depåfartyget. 

Då kom ”Canadian Jack” på lösningen. 

Axelsson gamla skötbåt fylldes med gråsten. Och med 

gråstenen ombord ”smög” Jack ut med båten. Han 

upptäcktes snabbt av tullen som satte av efter den 

uppenbart fullastade skötbåten. För att ge intryck av 

dåligt samvete tryckte Jack gasen i botten och så var 

jakten igång. 

Jack snävade in med skötbåten förbi närmaste udde. 

Över en grynna som den grundgående skötbåten gick 

över. Det gjorde däremot inte tulljakten som i full fart 

satte sig fast bland stenarna. 

Medan de svärande tullarna begrundade (!) sitt öde, 

satte ”Kickan II” med Niska och Axelsson ombord 

iväg söderut. Till depåfartyget för påfyllning. 

När smugglarna i gryningen sett till att den väntande 

bilkaravanen med smuggelspriten lyckligt och väl 

kommit iväg från bryggan, återvände de till tullarna, 

nu i Axelssons skötbåt. 

Tulljakten satt fortfarande fast på grundet och tullarna 

tog nu gärna emot Niskas erbjudande om att dra dom 

loss. Befälhavaren på tulljakten sneglande på gråstens-

lasten, men svalde förtreten och tackade till och med 

för hjälpen. 

-Inget att bry sig om, sa Niska flott- Och tillade: 

-Egentligen är det ju vi som ska tacka… 

”Kickan II” användes emellanåt som fraktbåt för 

smuggelspriten. Men oftast var hon rekognoserings- 

och patrullbåt. Som sådan gick hon en augustinatt i 

spetsen för att par fiskebåtar på väg hem från ett depå-

fartyg. Lossningen av fiskebåtarna var bestämd till 

Pentala brygga nästa morgon. 

När ”Kickan”, som låg en halvtimme före fiskebåtar-

na, kommit en bit på väg upptäckte Niska att två tull-

fartyg, en tulljakt och en tullångare, spärrade vägen. 

Och när upptäckten gjordes var man för nära för att 

kunna signalera om faran till de andra. 

Tulljakten närmade sig ”Kickan” med full fart, varpå 

Niska styrde undan dikt styrbord. Men i stället för att 

köra ifrån tullarna, vilket Niska lätt kunde ha gjort, 

höll han lagom fart och lagom avstånd till förföljaren 

och styrde mot ett sund i fjärran. 

Så togs ”Kickans” vapenarsenal fram. Ett par hagel-

gevär och ett par pistoler. Och smugglarna öppnade 

eld mot tullarna. Dock, enligt Niska, siktade man noga 

för att inte träffa. Det skulle bara smälla ordentligt, 

men utan att skada någon! 

Från tulljakten besvarades ”elden” samtidigt som man 

signalerade till tullångaren efter hjälp. Med de båda 

tullbåtarna efter sig och under ”full strid” drog Niska 

med sig förföljarna, bort från de båda spritlastade 

fiskebåtarna. Och när han var säker på att spritlasten 

lyckligt och väl hade kommit iland vid Pentala brygga, 

så tog han, med ett lätt tryck på gasreglaget, adjö av 

tullbåtarna och lämnade dem långt efter sig… 

Flyer 

”Flyer”, ett före detta ryskt kustbevakningsfartyg var 

20 meter långt och gjorde för den tiden extrema 21 

knop. Det var något av ett flaggskepp i Niskas smugg-

larflotta. 

Med ”Flyer” kunde han gå ända till Estland och själv 

hämta varor ur de statliga estniska depåerna. 

Vid ett tillfälle gick Niska med ”Flyer” för att hämta 

9000 liter sprit från en pråm i Riga. Först gick färden 

till estniska statens spritdepå i Nargö där Niska beta-

lade beställningen och utverkade exportlicens. Esterna 

ställde till fest och det var med en ”icke fullt sjömäss-

ig besättning” som ”Flyer” avgick nästa dag. I Bal-

tischport, en flotthamn, gick man iland för vad Niska 

kallade ”rekoljeseringssmörgås”. På svenska torde det 

betyda tidig återställare. Via lunch i badorten Hapsal 

gick ”Flyer” sen till svenskön Runö i Rigaviken, där 

man gjorde turistbesök och knöt nyttiga kontakter. 

Från Runö styrdes kursen mot Riga, där man inhand-

lade tomdunkar. Dunkarna lastades på spritpråmen 

som togs på släp till Runö, där sen arbetet med att 

pumpa över spriten i dunkarna och föra över dem till 

”Flyer” vidtogs. 

När ”Flyer” gick från Runö och skulle till att lämna 

estniskt territorialvatten prejades hon av en patrullbåt, 

som sköt varningsskott. Möjligen var det för syns 

skulle, Niska hade ju exportlicens för lasten, men med 

9000 liter i lasten ville Niska inte ta risken att stanna. 

Utan hissade signalflagg för ”fullfartsprov”. Och 

körde ganska odramatiskt ifrån den estniska patrullbå-

ten. 
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Åter hemma på finskt vatten kunde Niska planenligt 

leverera 3000 liter till två finska båtlag, men när han 

sen skulle leverera resterande 6000 liter tillstötte pro-

blem. 

I stället för den överenskomna mottagningen dök en 

tullkutter upp i mörkret. Niska gav order om full fart 

med ”Flyer” som med två meter tillgodo lyckade 

slinka förbi tullbåten. 

Från tullbåten öppnades eld med maskingevär, men 

”Flyer” hade försetts med skottsäkra kulfång bakom 

akterspegeln och styrhytten. Maskingevärselden blev 

därför verkningslös och Niska lyckades – återigen – 

komma undan. 

Venus 

En skonare vid namn ”Venus” ingick också i smugg-

larflottan. 

Med ”Venus” hade Niska varit i Sverige, där han 

utanför Svenska Högarna hade tänkt sig att till hugade 

kunder sälja 5000 liter sprit. Svenska Högarna bru-

kade vara ett bra ”försäljningsställe”. Men hur det nu 

kom sig så uteblev kommersen och Niska for hemåt 

Finska Viken med lasten. Det blåste upp till storm och 

”Venus” fick sådana skador att man måste söka hamn. 

Men att närma sig finska kusten med 5000 liter sprit i 

lasten var en stor risk. ”Venus” var ett välkänt smug-

gelfartyg. 

Niska lät därför ”Venus” byta namn. Med några pen-

selstreck förvandlades ”Venus” till ”Carita” av Cux-

haven. Tyvärr var det enbart Niska själv som kunde 

lite tyska. Alla övriga ombord var finnar som enbart 

behärskade sitt hemlands vilda tungomål. Så Niska 

gav sina mannar en snabblektion i tyska. 

-Om tullen kommer ombord och säger något till er så 

gäller det bara att snacka ordentligt, sak samma vad 

det betyder, sa Niska till mannarna. 

Vid Hogland bordades ”Venus/Carita” av tullen, som 

inspekterade den officiella lasten, björkved, i 

lastrummet, men inte tänkte på att lyfta på segeldukar-

na på däck som dolde smuggelspriten. 

Men tullarna började ändå fråga ut den till synes tyske 

sjömannen som höll på att reparera segelduk på däck 

om ett och annat. Hur hade till exempel skadorna på 

fartyget uppstått? 

Svaret som kom klingade tyskt. Men det var obegrip-

ligt att förstås, eftersom besättningsmannen hittade på 

sina ”tyska” fraser vartefter… 

Tullaren skakade på huvudet. 

-Det måste vara plattyska. Det kan ingen människa 

förstå… 

Och lämnade till slut de obegripliga tyskarna åt sitt 

öde. 

 

På svenska sidan var Niska en gång mycket nära att 

åka fast. 

Niska hade flera gånger jobbat ihop med en langare 

som kallades ”Siden-Olle”. Lite skumt var det med 

”Siden-Olle” som alltid hade en så förunderlig tur att 

han alltid klarade sig, medan hans kumpaner och deras 

smuggelsprit, titt som oftast, råkade ut för spritpoli-

sens beslag. Trots att han var varnad så litade i alla fall 

Niska på ”Siden-Olle”, när han en dag beställde en 

spritleverans från Niska. Olle ville ha den levererad 

till en ångbåtsbrygga vid Furusundsleden. 

Niska närmade sig med sin motorbåt bryggan något 

tidigare än avtalat. Det verkade normalt. I den mörka 

kalla höstnatten väntade ”Siden-Olle” och hans kum-

paner ”Prelaten” och ”Pund-Ville”, som avtalat på 

Niska. Tillsammans började de bära iland dunkarna. 

Men under arbetets gång försvann ”Prelaten”. 

Och när han kom tillbaka var det i spetsen för poliser 

och skällande hundar. De hade väntat i skogen, efter 

tips från ”Siden-Olle”, för att gripa storsmugglaren 

Niska. Men Niska hade kommit för tidigt och ”Siden-

Olle” hade tvingats skicka iväg ”Prelaten” efter poli-

serna. 

Niska kastade sig i vattnet och simmade för brinnande 

livet. Polisen lyckades dock gripa två av Niskas med-

hjälpare, som senare dömdes till fängelsestraff. ”Si-

den-Olle” och hans kumpaner åtalades aldrig. 

Niska simmade långt och tog sig sen iland. Sjöblöt 

och frysande knackade han på i en stuga och bad att få 

värma sig en stund. Han sa först att han ramlat i sjön 

men efter ett tag tyckte att det var bäst att berätta att 

polisen var efter honom. 

Den lilla gumman som släppt in honom fick något 

förklarat över sig: 

-Hinte ä de väl kapten Niska? 

-Jo, de är det nog, bekände den blöte smugglaren för 

gumman. 

-Erri gud, trodde jag inte det, sa gumman. Och bjöd 

sen på kaffe, konjak och varma kläder… 

 

HAN SMUGGLADE 100 000-TALS LITER 

Den legendariske storsmugglaren Algoth Niska föddes 

i Viborg 1888. Pappa var sjökapten och Algoth hade 

fyra syskon. Adolf som blev operabaryton, Esther som 

blev sopran, Bror som sjöng operett och Aina som 

blev dansös. Unge Algoth satsade på fotboll. Han 

spelade, med framgång, i flera av den tidens bästa 

finska fotbollsklubbar och var så bra att han kom med 

i landslaget. Vid sommarolympiaden i Stockholm 

1912 var Niska med i det finska landslag som började 

sensationellt med att slå Italien med 3-2. Enligt egna 

uppgifter gjorde Algoth  2-1-målet. I bronsmatchen 
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åkte man dock på stryk mot Nederländerna och blev 

utan medalj. 

Så värst mycket pengar var det emellertid inte i den 

tidens fotboll så Algoth gick till sjöss, avlade navigat-

ionsexamen och slog sig på affärer.  

1919, då Finland införde totalförbud mot spritdrycker, 

inledde han en storstilad affärsverksamhet i smugglar-

branschen. Två år tidigare hade Sverige infört motbo-

ken, som i ett slag begränsade svenskarnas möjligheter 

att supa sig så fulla som de ville. Även Norge hade 

spritförbud. 

Det var en lukrativ verksamhet. En liter 96-procentig 

sprit köptes för 40-50 öre i Estland eller Tyskland. 

Utspädd med vatten till 40 procent såldes den i Stock-

holm eller Helsingfors för mellan sex och 10 kronor 

litern. Det var många mellanhänder inblandade, men 

för Niskas del handlade det säkert ändå om miljonin-

komster. Enligt egna uppgifter låg han bakom in-

smugglandet av hundratusentals liter 96-procentig 

vara. Man har beräknat att sådär 13 miljoner liter 

smuggelsprit nådde Sverige enbart året 1928, genom 

Niskas och andra smugglares aktiviteter. Försumbara 

13 000 liter, en promille, togs i beslag av tull och polis 

det året… 

Ett par gånger råkade Niska ut för obehaget att få sitta 

av tid i svenska och finska fängelser, men det hand-

lade om kortvariga straff och han var snart ute och till 

sjöss igen. 

De glada dagarna tog slut 1932, då Finland hävde sitt 

spritförbud. 

1933 då Adolf Hitler kom till makten i Tyskland kom 

Niska i kontakt med en judisk pälshandlare, Fritz 

Altman, som flytt till Finland undan de tyska nazister-

na. På uppdrag av Altman for Niska till Tyskland med 

en resväska med finska pass. Med de passen kunde 

Niska rädda 150 judar ut ur Tredje Riket undan nazis-

ternas förföljelser. 

Nazisterna kom på honom och 1940 fick han själv hals 

över huvud lämna Tyskland, med Gestapo efter sig. 

Först kom han till Estland, där han dock hamnade mitt 

i den sovjetiska invasionen av landet och fick fly lan-

det i en öppen roddbåt. Han tog sig till Danmark, men 

då var tyskarna där. Till slut tog han sig till Sverige, 

gömd i en bränsletank på ett svenskt fartyg. 

Niska var under krigsåren även inblandad i ett projekt 

för att köpa polska flygplan, som med polska frivilliga 

flygare, skulle sättas in i det finska vinterkriget mot 

Sovjetunionen. Hans kompanjon i den tänkta affären 

var svensken Berl Gutenberg, sedermera, på 50-talet, 

känd, ökänd och straffad för att lurat av den så kallade 

Husebyfröken Florence Stephens hennes slott och 

förmögenhet. 

Niska avled 1954 i Helsingfors av en hjärntumör. 

Några smugglarpengar hade han inte kvar. De var 

sedan länge förslösade, på ”kvinnor och annat strunt”, 

enligt honom själv. 

 

Roterande segel, en nygammal 
nyhet 

År 1924 dök det upp ett udda fartyg, Buckau, i Tysk-

land med två stora roterande cylindrar, Flettnerroto-

rer, på däck. Rotorerna var 15 m höga och med en 

diameter på 3 m. De drevs av 37 kW elmotorer och 

skulle med utnyttjande av magnuseffekten fungera 

som segel. 

Den här tekniken har nu på grund av miljötänkande 

och höga bränslepriser fått ökat intresse för sjöfarten 

för att minska bränsleförbrukningen med hjälp av 

vinden.. En rotor tar liten plats på däck, är lätt att 

hantera och motsvarar stora segelytor. 

Anton Flettner och Magnuseffekten 

Anton Flettner var en tysk uppfinnare och flygingenjör 

född 1885, som främst var konstruktör av autogiros 

och helikoptrar under 1930-talet och andra världskri-

get..  

Hans kunskaper i aerodynamik ledde även till uppfin-

ning av Flettnerrotorn, som funnit användning som ett 

slags segel för att driva fartyg till sjöss. 

En Flettnerrotor är en slät vertikal roterande cylinder 

som på grund av Magnuseffekten ger en drivande kraft 

på grund av att det uppstår en tryckskillnad mellan den 

sida som roterar mot vinden och den sida som roterar 

med vinden.  

Magnuseffekten innebär att en kropp som rör sig ge-

nom en gas eller vätska samtidigt som den roterar 

accelererar vinkelrätt mot vindriktningen. Det är den 

fysikaliska kraft som gör att roterande bollar får så 

kallad skruv inom olika bollsporter 
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Vindkrafter på Flettnerrotor 

Med Flettnerrotorer ska man kunna segla 20-30 grader 

mot vinden. 

Hur stor bränslebesparing man kan uppnå lär framti-

den få utvisa, men tillverkarna uppger att man ska 

kunna spara uppemot 20 procent. Även om det bara 

skulle bli 10 procent så innebär det ganska stora 

minskningar av bränslekostnader. 

I Tyskland byggdes ett par rotorfartyg i mitten av 

1920-talet men på den tiden blev det inte lönsamt. Nu 

under 2000-talet har intresset vaknat för att använda 

rotorsegel som ett komplement till det konventionella 

maskineriet för att spara bränsle. 

Den tyska vindturbintillverkaren Enercon sjösatte E-

ship 1, som gjorde sin första resa 2010. Hon är ett 

RoRo fartyg på 12 800 dwt. Förutom med ett diesel-

maskineri på 2x3,5 MW är hon fyra 27 m höga rotor-

segel med 4 m diameter. När detta skrevs befann hon 

sig enligt marinetraffic.com på väg mellan Turkiet och 

Portugal. 

Det finska rederiet Bore har ett RoRo fartyg M/V 

Estraden byggt 1999, som sedan 2014 är utrustat med 

två rotorsegel. 

 

M/V Estraden. Foto Pär- Henrik Sjöström 

På fotot är bara den aktra rotorn monterad. Idag har 

fartyget en rotor till för om skorstenen. 

Finska Viking Line kommer i år att montera ett rotor-

segel på M/S Viking Grace och det danska rederiet 

Maersk planerar också försök med två 30 m höga 

rotorsegel från den finska tillverkaren Norsepower på 

en stor produkttanker. 

Sven Dagberg 

Sky Sails 

För 10 år sedan hade vi i Skeppsorder en notis om 

draksegel, Sky Sail, för att ge ett effekttillskott och 

bränslebesparing för maskindrivna fartyg till sjöss. 

Detta tycks inte ha varit tillräckligt intressant för 

marknaden och företaget har i stället börjat intressera 

sig för att använda drakarna för att generera el i en ny 

variant av offshore-vindkraftverk. 

Förmodligen är det besvärligare att hantera och under-

hålla draksegel än rotorsegel, vilket kan förklara det 

vikande intresset inom sjöfarten. 

Sven Dagberg 

En gammal Skeppsorderredaktör 

 

Kapten Björn Atterberg, var Skeppsorders redaktör 

1987-1993. 

Han seglade två resor med fyrmastbarken till Austra-

lien, biträdde vid byggande av skonerterna och var 

mångårig FC på dem.  Dessutom var han  racingfö-

rare på land och legendarisk helikopterpilot i luften. 
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FLAGGAN I TOPP 
April 
 3 Hans-Anker Ferm 75 V 

 9 Catarina Dessen 55 O 

12 Göran Gustafson 80 V 

Maj 

 1  Per Renlund 75 S 

24 Ulf Holm 85 O 

Juni 

10 Johan Kullenberg 45 S 

29 Jan Ifwarsson 75 V 

Juli 

10  Toomas Suurküla 35 V 

August 

28  Åke Bohlin 80 O 

29  Gunnar Dagberg 50 O 

September 

 4  Ulf Dyberg 75 O 

Oktober 

 2  Fredrik Sundberg 45 V 

 7  Ulf-Christer Edman 75 O 

 7  Ludvig Eurén 35 O 

15 Ragnar Arvenäs 80 O 

16 Björn Borg 80 O 

    

 

 

ANMÄL ADRESSÄNDRING!  

Glöm inte bort att meddela adressändring när Du 

flyttar. Besättningens adress finner Du i rutan här 

intill. 

Anmäl/uppdatera även Din e-postadress med ett 

mejl till 3styrman@rydbergsgastarna.se 

HEMSIDA, EPOST 
Besättningens hemsida är i gång.  Adressen är 
www.rydbergsgastarna.se. 

E-postadressen är info@rydbergsgastarna.se  

MÖNSTRINGSAVGIFT 

Avgiften för år 2018 är 250 kr 

 

SKEPPSORDERS REDAKTION 
E-post: svendagberg@telia.com 

Telefon/sms:   070-346 94 74 

Skeppsorders senare årgångar från och med num-

mer 1/2007 kan man nu även läsa på Rydbergsgas-

tarnas hemsida 

 

 

 

        Tryckt hos Haninge Kommuntryck 

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. 

Aktuella uppgifter om Befälet 

Kapten Sten Gattberg      070-444 73 82 

 kapten@rydbergsgastarna.se 

1:e Styrman Bo Johansson       070-558 33 61 

 1styrman@rydbergsgastarna.se 

2:e Styrman Linus Martinson       070-876 45 76 

 2styrman@rydbergsgastarna.se 

3:e Styrman Björn Ericson             076-162 76 91 

3styrman@rydbergsgastarna.se 

Båtsman Håkan Granander        070-1303038 

                             batsman@rydbergsgastarna.se 

Kock  Claes Planthaber          070-532 48 20 

                             kock@rydbergsgastarna.se 

Matros Lars U:son Lundberg  070-540 59 00 

 matros@rydbergsgastarna.se 

Lättmatros Peter Ålund                  073-539 3245 

 lattmatros@rydbegsgastarna.se 

Backlagsförmän: 

  Ostkusten Pelle Brandt               070-771 22 29 

                         ostkustensbacklag@rydbergsgastarna.se 

Sydkusten Vakant 

Vestkusten Ola Manhed         031-93 28 62 

                       vestkustensbacklag@rydbergsgastarna,se 

Besättningens adresser 

Allmän postadress                      Teatergatan 3 

                                                    111 48  Stockholm 

e-post                    info(at)rydbergsgastarna.se                   

Hemsida www.rydbergsgastarna.se   

Ekonomi, fakturor             c/o Bo Johansson    

                              Lötsjövägen 13,  174 43 Sundbyberg 
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