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KAPTEN HAR ORDET
Gastar!

S

å har höstmörkret dragit in över oss. Det är tid att samlas och ta del av varandras upplevelser – nyss upplevda
eller minnen från tidigare sjöexpeditioner.

Besättningen var representerad på Skeppsholmsdagen den 9 september i ett samarbete med Föreningen Flottans
Män. 1:e styrman och några Gastar var rekryterare och informerade intresserade om Besättningen. Denna
satsning tillsammans med den under Tall Ships´ Race har ökat Gastarnas antal med ett tiotal!
Ordförande i Abraham Rydbergs Stiftelse, Sjösäkerhetsdirektör Johan Franson, har inbjudit 1:e styrman och
Kaptenen till ett informationsmöte. Jag informerade om Besättningens bakgrund och ändamål för de fem
Direktionsledamöterna. Mötet var mycket positivt och det finns anledning att utveckla samarbetet.
Alberget på Djurgården är en central plats för Rydbergsgastar. 1882 inköpte Stiftelsen fastigheten med hus och
kaj. Alberget såldes 1928 i samband med att fullriggaren Abraham Rydberg ersattes av fyrmastbarken. Sedan den
1 maj 1929 har Besättningen Rydbergsgastarna samlats för mönstring på skolskeppets gamla förtöjningsplats. För
51 år sedan avtäcktes ankaret på Alberget av Kaptenen, Olle Edberg, och överlämnade det till Rydbergska
Stiftelsen och dess Ordförande, Kommerserådet Gunnar Böös. På en platta på ankaret står: ”Abraham
Rydbergska Stiftelsens Mönstringsplats åren 1882 – 1928, Besättningen Rydbergsgastarna 1956”. Vid
avtäckningen överenskoms att Stiftelsen och Besättningen gemensamt skall vårda minnesmärket.
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Familjen Elinder har i många år välvilligt låtit oss fortsätta traditionen, men har nu sålt fastigheten. Den nye
ägaren är informerad om Gastarnas verksamhet och ”sätter värde på fastighetens historia och vill på allt sätt
understödja en fortsatt aktivitet och närvaro av gastarna såsom tidigare”.
Besättningen Rydbergsgastarna framför sitt stora tack till familjen Elinders tillmötesgående under alla de
gångna åren, då Gastarna samlats på Alberget den 1 maj.
Låt minnena av segelfartygen hållas vid liv – slut upp på backlagsträffarna!
Sten Gattberg

OSTKUSTENS BACKLAG
Sammankomst i Drottning Victorias Örlogshem den
24 september samlade 24 Gastar med Kaptenen i
spetsen och en långseglare som berättade och visade
bilder.

Wenn jemand eine Reise tut ……
... so kann er was erzählen. Den klassiska tyska
frasen om att den som gjort en resa, han har något
att berätta, passade väl in den här gången.
Per Hall med hustru Mona har seglat jorden runt i
sin 41 fots ketch i 10 år och 2 månader. Ett resultat
av ett löfte de gav varandra när de i ungdomens vår
träffade varandra. När allt stämde - pension och rätt
båt - gav de sig iväg. Om detta och vad som de
sedan var med om, skildrade Per med hjälp av
många fotografier och med stöd av hustrun. 23
Gastar fick en inblick i hamnar med olika långa
uppehåll och hur de tedde sig för det strävsamma
paret. Spännande att ta del av de olika stoppen i
hamnar och ankarplatser, samtidigt som seglatsen
över oceanerna kommenterades "det var aldrig
några problem - utom normalt slitage". Väl
förberedda och med goda förhoppningar, klarade de
alla strapatser - tänk bara på hur de klarade av att
varje dag få sin väl invanda frukost med färska
tomater! Egentligen inte ett enda haveri, inte en
oväntad händelse, men nära andra seglares. Deras
egen resa blir säkert något att leva på i många år.
Sten Gattberg

VESTKUSTENS BACKLAG
Backlagsförmannen har kallat till en sammankomst
den 4 november, då Staffan Wilske berättade om
sina seglingar som befälhavare i skonaren Ingo.
Fartyget och dess historia har nu blivit föremål för
en vetenskaplig rapport, som vi troligen återkommer till i senare Skeppsorder.
Staffan Wilske har efterträtts som ordförande i
Föreningen Skonaren Ingos Vänner av Maria
Björnstam, Sveriges första kvinnliga sjökapten.
Sven Dagberg

T/S GUNILLA
Peter Kaaling åter på Gunilla
Peter Kaaling har nu återgått från Ostindiefararen
till Gunilla och på frågan om vad som händer med
Gunilla svarar han så här.
Hej Sven,
Det var trevligt att höra från dig. Jo, det skall bli
roligt att segla Gunilla igen, det är ju annorlunda
med ungdomarna än de vuxna på Götheborg. Jag
går på i Cadiz den 10 november och seglar henne
till Charleston i mars. Det är ju lagom att komma
hem till våren!
Det har ju hänt en del med Gunilla de senaste två
åren. För det första så har ju Fiskets
Utbildningscentrum övertagit fartyget. De äger ju
lokalerna som skolan använder, så det är ju
naturligt att de äger även skolfartyget. Det innebär
också att Öckeröborna äger fartyget, vilket jag tror
är positivt. Man har också utökat skolan med en ny
linje, marinbiologi. Det gör att skeppet används
som skolfartyg hela året. Förutom under juli då
man inte får bedriva skolverksamhet enligt Svensk
lag (förutom lantbruksskolor!). Man passar då på
att ligga på varv för underhåll, vilket ju också
behövs.
Dessutom har man byggt om mässen så att man fått
in två trebäddshytter. Intäkterna ökar ju därmed en
del (ca 15 %). Mässen har faktisk vunnit på
ombyggnaden. Allt detta bidrar till att det ser ljust
ut för framtiden, vilket är roligt.
Hälsningar
Peter

Ur dagboken
I Gunillas elevbesättning finns en norsk pike, som
säkert har en framtid som författare. Se här hur hon
målande och självutlämnande beskriver en dag på
Nordsjön.
Dagbok 04.09.07
I dag er jeg skikkelig sjösyk!
Bölgene er ikke så alt for store, og vinden ikke alt
for sterk, men det er nok til at spye blander seg med
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gråvannet som lekker fra hytt 5, og sjösykepiller,
sjösyketyggummi, plaster, armbånd og ingefär går
hett. De som ikke er på dekk, ligger og sover noe
sted i båten, og alle skoletimer er innstilt. Jeg skal
nå pröve å beskrive denne underlige, kvalmende
fölelsen jeg sitter med i magen.
Barbord mötte på vakt i morges etter å ha sovet ca.
dobbelt så mye som man er vant med ombord. Det
er jo både vel og bra, men hjelper ikke når man er
sjösyk. Trött og kvalmen blir man uansett. Forutom
det og dösigheten har man en konstant stor klump i
magen som ikke vil komme opp. Man orker ikke å
ta seg til noen ting, men vet så alt for godt hva man
egentlig bör gjöre. Man skal spise! Det er den beste
kuren mot sjösyken, men det siste man vil. Den
eneste tanken man har i hodet når man ligger på
dekk er hvordan man skal klare neste utfordring så
enkelt og rakst som mulig så man kan gå tillbake til
beste stilling; strak ut. Hver lille bevegelse er ett
prosjekt, og utfordringene er store og mange. De
letteste er kanskje å bytte stilling, kneppe jakken
eller hente vann, mens dagens störste har värt å
spise middag og fikse med klesvasken.
Det definitivt värste er å gå på do. Först må man
samle mot, så löpe ned under dekk og ta av seg alle
klärene. Man kan jo ikke bare dra ned buksene, for
jakken og den tjukke genseren er i veien. Det å lirke
av seg selen med sjöbein og dårlig balanse er ingen
lett övelse. Her gynger det også litt ekstra, lukter
ikke godt og luften er dårligere enn på dekk. Man er
derfor under stort tidspress og kjemper hele tiden
mot spyen som arbeider seg opp over i halsen. Når
man kjenner att det vannes i munnen vet man att det
er for sent. Det er ikke uvanlig å spy i dusjen under
denne store utfordringen. Etter att klärene er
kommet av må man holde seg fast med både armer
og bein for å ikke ramle av doen. Etterpå må man ta
på deg alle de halvblöte klärene igjen, og lirke på
seg selen. Innen man er oppe på dekk har man kokt
opp av varme men på andre siden av dören venter
de kalde nordsjövindene. Vilket prosjekt!
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BRIGGEN TRE KRONOR
Efter sommarens provseglingar har briggen nu lagt
sig till vila vid Skeppsholmen. Vilan gäller dock
inte byggänget, som nu är i full färd med det
omfattande inredningsarbetet.
Föreningen Briggen Tre Kronor har startat en
ungdomssektion med Jenny Sylvén som ledare. 40
briggenungdomar understödda av Rydbergska
Stiftelsen deltog i Tall Ships’ Race mellan
Stockholm och Sczcecin. Eftersom briggen Tre
Kronor ännu inte var klar för att själv delta i
seglingen så fick man i stället mönstra på den
norska fullriggaren Cristian Radich. Briggen har
dock varit ute på åtskilliga provseglingar under
sommaren med gott resultat. Att hon är en skönhet
framgår väl av bilderna längre bak i Skeppsorder.
Kontakt har etablerats mellan Rydbergsgastarnas
befäl och ordföranden i Föreningen Briggen Tre
Kronor, Per Landqvist, för att diskutera framtida
möjligheter till samarbete.

GEORG STAGE
Examen
Besökte Georg Stage enligt överenskommelse. I
vackrast tänkbara väder hölls examen på däck och
utöver sedvanlig betygsutdelning överlämnade jag
kikaren till J. Steffen enligt kapten Zilmers önskan.
En svensk flicka som gick kockutbildningen kom
fram och tackade mig för ett stipendium hon fått
från Rydbergska Stiftelsen.
Jag bifogar några bilder från högtidligheten.
Conny Wallin

Jeg vil også bruke denne dagboken til å takke alle
de ombord som ikke er sjösyke og bare går rundt
som noen engler med kjeks, vann, gode ord, og
holder håret vårt når vi spyr! Dere er best!!
Nå må jeg igjen opp på dekk og tömme meg for det
som er igjen av middag för jeg skal legge meg i
haugen med alle de andre sjösyke. Dere må ikke tro
att livet ombord er helt forferdelig, for det er det
ikke. Ute på dekk er det faktisk sol og ganske så
vakkert. Den blå himmelen treffer det grågrönne
vannet og skyene blander seg med de vite
skumtoppene på bölgene.. Vi har vinden mye forfra
så bak på poopen er det lite sjöspröyt, og ligger man
tett nok er det ikke så kaldt heller. Värmeldingen er
bedre, og snart er vi i Belgia og skal spise
sjokolade...
mmm.
Agnethe Bergsaker, Babord vakt

J. Steffen och Conny Wallin

4

Skeppsorder för Besättningen Rydbergsgastarna. Nr 4/2007
den vackra fullriggaren med väl beslagna segel, en
verkligt vacker syn – inte bara för ett sjömansöga.
Så blev det samling i föreningslokalerna i Rabes
Have och Mindestuen. Det är en fastighet som ägs
av Georg Stage Foreningen som är det nya namnet.
Lokalerna är trivsamma och fyllda av minnen. De
fylldes nu av glatt samspråk och hur många gånger
hörde man inte ”Du husker vel …???”. Så bjöds till
”skafning og samvær” som varade till tidiga
kvällen.
Under Oles säkra ledning, tog vi oss med metron till
vårt hotell och det blev tid för några reflexioner:
Georg Stage i hemmahamnen

Baksmønstring och 70-årsjubileum
Lördagen den 15 september 2007 var Gamle Georg
Stage Drenge kallade till Baksmønstring på gården
vid Örlogsmuseet i Köpenhamn. Ett 60-tal Drenge i
skiftande åldrar och cirka 20 ”medföljande” hade
hörsammat årets kallelse. Från Sverige kom 1:e
styrman, Åke Kindstedt, som fanförare och
undertecknad Kapten. Vi möttes av Drengen och
Gasten Ole Christiansen som presenterade oss för
Formanden Peter Armfelt.
1:e Styrman blottade Rydbergsfanan tillsammans
med två danska motsvarigheter. Jag intog plats
bakom 1:e styrman.
Kl 1215 hälsade Formanden alla välkomna till
Baksmønstring med efterföljande G.G.S.D. 70årsjubileum.
Kl 1220 företog förre Formanden Baksmønstring.
Det gick så till att närvarande Drenger ställde upp
sig på två led – med rättning på gatstenar i stället
för däcksnåten. Varje Dreng höll fram sina händer
som noggrant inspekterades. En och annan
kommentar fälldes angående klädsel och skoputs.
På högra flygeln stod de Drenge som seglade 1947
– för 60 år sedan. Därefter de som seglat för 50 år
sedan till allt yngre, men få var under 50 år!
Därefter blev det en riktig dansk Frokost med
hyllningstal och från Rydbergsgastarna överlämnade Åke och jag boken Marinens skonerter –
med Gladan och Falken de första femtio åren.
Sedan visades vi runt i Örlogsmuseet – väl värt ett
besök – med den danska historien fram till dansk
robotbåt, representerad av ett bryggkomplex i full
skala. Den äldre historien hade viss tyngdpunkt på
slaget vid Köpenhamn och Nelsons bombardemang.
En öppen sightseeing-båt av ”paddantyp”, tog oss
på havnerundfart. Med rådande högt vattenstånd
kunde turen inte gå under de lägsta broarna, utan
gick på de mer fria kanalerna. Det finns verkligen
många vattenvägar och mycket att se. Vi passerade

- Trots stort medlemsantal, cirka 900 Drenge, och
en naturlig rekryteringsbas i Georg Stages
besättning, har Foreningen valt att byta namn och
göra följdändringar i stadgarna. Allt för att
möjliggöra för andra än de som seglat på
fullriggaren, att bli medlemmar.
- Att ha egna lokaler låter så behändigt,
lättåtkomligt och en naturlig samlingspunkt. Men
lokalerna skall drivas, hållas i ordning och vara
bemannade. Allt kostar!
- Samarbetet mellan Georg Stage Foreningen,
skoleskibet och Stiftelsen Georg Stages Minde
skapar en stark samhörighet.
För en innehållsrik dag i danskt gemyt och trevliga
minnen, tackar Åke och jag.
Sten Gattberg

TRE SOMRAR MED BRIGGEN
GERDA

Under förra millenniet brukade ”Skeppsorder” noga
följa bygget av den nya briggen Gerda i Gävle men
de senaste två åren har det varit skralt med
rapporterna trots att vi varit i Stockholm med henne
åtskilliga
gånger.
Säkert
har
flera
av
”Skeppsorders” läsare sett henne där. Vi låg alldeles
utanför slipen vid Skeppsholmen när briggen Tre
Kronor af Stockholm döptes och sjösattes i augusti
2005. Någon av festtalarna prisade den nydopade
och försökte förklara hur en färdig brigg skulle se ut
men kände inte igen en som redan låg fulltacklad i
sjön. En av stadens tidningar förklarade stolt att
nybygget på Skeppsholmen var Sveriges enda brigg.
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Då hade vi legat ett par dagar vid Nybrokajen och
tagit emot besök ombord.
Förra året, 2006, var Gerdas första säsong med
passagerare och började i juni med kortare turer ut
från Gävle, mellan två och sju timmar. Ett stort
gäng från Stockholmsbriggens närmaste vänner
följde med ut den vackra söndagen den 9 juli. I
veckan efter sattes kurs mot Söderhamn för en stor
rundresa som gick via Öregrund till seglingar på
Åland under Ålands sjödagar och sen via Arkösund,
Västervik, Oskarshamn, Pataholm och Karlskrona
ner till Rostock och det av segelfartyg myllrande
Baltic Sail. Hon kom tillbaka till Gävle den 27
augusti och hade även varit in om till Stockholm
den 24 augusti och nästa dag fortsatt till Norrtälje,
en vacker dag men tyvärr med svaga vindar. Jag
stod till rors när vi gick in mellan Yxlan och Blidö
men då gick vi för motor.

Kuling från Rostock
August, Carro, Sandra och de andra i besättningen
berättade för mig att de på hemväg från Rostock
haft akterlig kuling på väg till Simrishamn och
surfat i 11 knop. Skeppare då var Carsten Hedlund
som varit ute med Gunilla i mycket hårdare vindar.
Själv hade jag bara varit med om 8,5 knop med
Gerda på Ålands hav och det hade känts som rena
racerfarten. Vi kom från Söderhamn och vinden
hade ökat under natten till 13 – 14 sekundmeter och
skepparen, Johan Falkenberg, insåg att vi skulle
komma fram till Öregrund alldeles för tidigt så han
bestämde sig för att gå över mot Finland. Liksom
flera av de andra passagerarna sov jag bara några
timmar och var uppe på däck före fyra och såg en
röd sol komma upp ur havet. Månen stod högt över
Åland och såg blek men samlad ut. Sjön blev allt
gropigare och Gerda rullade och dök i sjöarna. I
byssan skramlade porslinet och flaskorna i baren
improviserade en lambada. Bord och bänkar for
runt i salongen innan besättningen hann surra allt
som var löst. Vägverket skulle aldrig godkänt en så
ojämn färdväg men Sjöfartsverket ger fullständigt
fan i hur det våta underlaget ser ut och dessutom var
vi på internationellt vatten.
När vi vänt på en longitud genom Åland och siktade
Grundkallen långt nere i sydväst hade jag spytt ett
par gånger över relingen. Naupati, sa de gamla
grekerna, skeppslidande. Det slitna skämtet om att
mata fiskarna var inte helt korrekt för det var bara
galla. Långt borta flaxade några smalvingade tärnor
i kulingen och dök efter småfirrar och jag tänkte:
Att de bara orkar! Tänk att först flyga hit från
Afrika och sen inte hitta tillräckligt mycket att äta
på Gräsö utan tvingas ut och bränna kalorier på
Ålands hav! För mig sammanföll den här seglingen
med någon sorts infektion som sen höll i sig flera
dygn med feber och kopparslagare.
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Nöjda passagerare
När jag kommit hem ringde jag runt till
passagerarna och alla jag talade med var väldigt
nöjda och sa att det varit en fantastisk segling och
de hade bara beröm för den trevliga besättningen.
Birgitta som varit ganska tagen av sjösjukan hade
redan lagt ut bilder på sin hemsida och Bosse som
seglat med vedjakten Sofia Linnea skulle velat vara
med mer som matros men blev ändå så hög av
upplevelsen att han höll sig vaken i 37 timmar.
I sommar har Gerda mest seglat här uppe i
Bottenviken, som längst norrut till Timrå och som
längst söderut varit nere i Stockholm. Hon har gjort
nästan hundra turer och haft ca 3.500 passagerare.
Dessutom har flera tusen besökare varit ombord
under ”Öppet skepp” i tio hamnar förutom Gävle.
Seglingssäsongen 2008 är tänkt att börja redan i
mitten av maj. Det finns ett preliminärt
seglingsprogram och snart går det att boka en resa,
gå
bara
in
på
vår
hemsida:
www.briggengerda.com

Kopia, kuliss eller symbol?
Jag får ofta frågan om hur lik vår nya Gerda är den
gamla och det är inte så lätt att svara på om man vill
vara någotsånär exakt. Den gamla Gerda fick ett
ovanligt långt liv och hennes utseende förändrades
under åren. Hon kan mycket väl ha byggts efter en
liten trämodell som sen kastats bort men även om
det funnits en ritning hade vi inte kunnat vara säkra
på att hon var byggd helt efter den. Gerdas förste
skeppare, Johan Thorbjörnsson, köpte minst två
glasmålningar av henne när han kom till Antwerpen
1870. Det är de äldsta avbildningar av henne jag
känner till. Den ena finns på Sjöfartsmuseet i
Göteborg och den andra finns hos oss i Föreningen
Briggen Gerda. Porträttören C L Weyts hade sett
många briggar och det satt i ryggmärgen på honom
hur de skulle se ut. Han ritade in fyra fönster på
kajutans babordssida och det är nästan säkert fel. På
hans målning saknar hon bom till briggseglet. Det
hade varit vanligt under första halvan på 1800-talet
men jag tvivlar på att Gerda var bomlös 1870.
Vår nya Gerda som på högtidlig sjöfartsverkssvenska heter Gerda Gefle är byggd för att
efterlikna den gamla briggen som hon såg ut efter
första världskriget. Den skillnad som är lättast att
upptäcka är att de båda däckshusen är mycket större
på nya Gerda. Det främre däckshuset var bara drygt
fyra meter långt, nu är det lite drygt sju. Det aktre
däckshuset var knappt sju meter långt, nu är det ca
tio. Däckshusen är nästan en och en halv meter
bredare och ca 25 cm högre än på originalet. En
skillnad som inte syns utifrån är att nya Gerda har
propeller och en 550 hk dieselmotor. Inredningen
under däck med mellandäck och sovplatser är helt
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annorlunda än på originalet. Gerda hade inget
mellandäck utan lastrummet var öppet ända ner till
kölen.
Hans-Lennarth Ohlsson på Sjöhistoriska museet
har, efter en idé av Christer Westerdahl, försökt
lansera begreppen ”kopia” och ”kuliss” för
nybyggen av äldre fartyg, där en kopia är byggd
efter existerande förlaga eller från detaljerade
originalritningar eller uppmätningar. Inga ändringar

eller modifieringar med hänsyn till modernt
användande eller sjösäkerhetsregler är tillåtna. Om
inte detta är uppfyllt är nybygget en kuliss. Jag har
diskuterat det här med Christer för mer än tio år sen
och hävdat att vår nya Gerda inte är en kuliss utan
en symbol. Hon är för väldigt många, precis som sin
förebild, en symbol för det bästa hos den gamla
segelsjöfarten: äventyret.
Ingvar Henricson

Briggen Gerda i full segelskrud

Briggen Tre Kronor i god vind

Foto Sture Haglund
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GAMLA FLYING CLIPPERSEGLARE SAMLAS I
BANKERYD
Den 13 september var det seglarfest hemma hos
Hans Sunesson och i Domsands Hamn. 20 sjömän
ur 1955 års Rio-besättning diskuterade livligt sina
gemensamma minnen och foton och livets vidare
seglats. Programmet omfattade bl.a. flera filmer,
2006 års Tall Ship´s Race t.ex. där flera av de
närvarande deltog i olika squareriggare.
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fotograf så innehåller det många fina bilder.
Rubriken ovan är saxad ur UTKIK.
Av många skäl handlar det mycket om segelfartyg
denna gång eftersom Ostindiefararen Götheborg
kommit hem, Briggen Tre Kronor af Stockholm
gjort sin jungfrusegling och Tall Ships’ Race gästat
Stockholm. Torbjörn har också hunnit med en sväng
med tremastskonaren Ingo vilket resulterat i tre fint
illustrerade sidor om den fina skutan.
Att det är Linnéår i år har satt sina spår även i
UTKIK, denna gång med en fullmatad artikel om
”Exotisk ögonfägnad som kom över havet”. Många
vackra blommor har kommit sjövägen till oss.
Sven Dagberg

VEPA
Thorbjörn Roupé har tagit fram en vepa för
användning i arbetet med att informera om
Besättningen och vid medlemsrekrytering. Den har
invigts i samband med Tall Ships’ Race och
Skeppsholmsdagen.

Sven-Erling Mattsson, sedermera befälhavare och
skeppsredare
och
redan
1955 Flyings
mästerfotograf, sammanställde ett fint bildspel över
sammankomsten. Vi tackar bröderna Hans och
Måns Sunesson för en trevlig återförening och
möte, också ombord på singaporeyachten
MONSUN som vi alla rymdes uti, nu kanske
Vätterns fånge.
Sture Nachtweij

”HAVETS
VINDDRIVNA EXISTENSER”
Intressanta böcker brukar man recensera i tidningar
och tidskrifter. Även en tidskrift kan vara värd en
recension i Skeppsorder, framför allt om den är
välskriven och till stor del handlar om seglande
fartyg.
UTKIK, som numera tagits över av Sjöfartsverkets
Sjömansservice har nyligen kommit med ett nytt
innehållsrikt nummer (Nr 3/2007).
Den verksamhet som tidigare bedrevs av
Handelsflottans Kultur och Fritidsråd, HKF, har ju
tagits över av Sjöfartsverket. Det har inte gått ut
över den förnämliga tidskriften UTKIK. Dess
mångkunnige redaktör Torbjörn Dalnäs finns kvar
och håller stilen. Han har som vanligt fyllt senaste
numret med ett högintressant innehåll med stor
variation. Eftersom Torbjörn också är en skicklig

Vepan har gjorts i tre exemplar för att kunna finnas
i alla tre backlagen.
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MARITIMA GYMNASIET
I förra Skeppsorder berättade vi om hur eleverna på
Gunilla sammanträffade med två andra svenska
seglande skolfartyg på Madeira. Ett av fartygen var
Prolific med elever från Maritima Gymnasiet på
Orust. Skolan drevs av stiftelsen Navigare Necesse
Est. Torunn Renhammar berättade i Skeppsorder
nr 2/2003 om det nystartade Maritima Gymnasiet
och om T/S Prolific.
Verksamheten har nu tagits över av företaget
Baggium, som driver gymnasieskolor med ett par
tusen elever på 24 orter i Sverige. I och med
övertagandet har skolan bytt namn till Orust
Praktiska Gymnasium. På Internet hittar man
följande information om företaget och skolan.
Baggium arbetar sedan 1999 med en ny
utbildningsmodell för yrkesutbildningar. Praktiska
Gymnasier som har tagit tillvara de goda erfarenheterna från den tidigare lärlingsutbildningen och
kombinerat dessa med nutidens krav på
gymnasieskolan.
Skolan på Orust har förberedande utbildning för
sjökapten och sjöingenjör med den praktiska delen
(APU) delvis förlagd ombord i T/S Prolific.
Omfattningen av APU är 2 veckor i första, 6 veckor
i andra och 8 veckor i tredje årskursen.
Sven Dagberg

VILDA DANSKA SEDER
Under Tall Ship Race 2007 i Stockholm fick jag
äran att vara Liaison Officer för det danska
kadettfartyget HMS Svanen. Hon och hennes syster
Thyra är bara 20 meter men riktiga skönheter.
Dessutom så deltog de i seglingen från Aarhus till
Kotka med Svanen som totalsegrare och Thyra som
5:a.
Då är man nöjd och glad när man får ta hand om
dessa grabbar. De kvinnliga kadetterna hade tyvärr
mönstrat över till andra fartyg före TSR07. En
morgon när jag kom ner till fartyget så berättade de
att de hade behandlat kocken på ett tillbördigt sätt.
Det var hans 25:e födelsedag och medan han
fortfarande sov gott på morgonen så kastade de sig
över honom och band honom till händer och fötter.
Därefter bar de upp honom på kajen och kastade en
hink med kallt vatten över honom. Därefter spolade
de vatten med slangen på den väl paketerade
25:åringen, för att avsluta med att hälla rejält med
kanel över honom.
Detta är en tradition i Danmark att om man inte är
gift när man fyller 25 år så har vännerna och
kompisarna rätt och skyldighet att markera det på
detta sätt. Har han fortfarande inte efter ytterligare
10 år funnit en kvinna och gift sig så behandlas han
på samma sätt men denna gång med peppar i stället
för kanel. Det finns till och med exempel på där

vännerna har gjort en stor pepparkvarn som de
monterat upp över ingången till huset så alla skall
kunna se att han är fortfarande ogift. Jag hade aldrig
hört detta under mina kontakter med danskar men
enligt besättningarna var detta en vanlig tradition.
Se upp när ni åker till Danmark och skall fylla 25
eller 35 år.
Lars U:son Lundberg

WINDJAMMER BAREFOOT
CRUISES
Det var med lite vemod jag nyligen läste att det
anrika segelfartygsrederiet “Windjammer Barefoot
Cruises” hade kommit på obestånd. Den
amerikanske grundaren och ägaren, Captain Mike
Burke, hade drabbats av en stroke för inte så länge
sedan och den efterföljande generationen har
tydligen inte ekonomiskt lyckats med att driva
företaget vidare. Rederiet startades av Burke i slutet
av 40-talet och han har sedan dess bedrivit
kryssningsverksamhet med större segelfartyg i den
karibiska övärlden.
Företaget profilerade sig som ett kryssningsrederi
med en ”laid back”-stil där man gick barfota, drack
”Bloody Mary” till frukost och inte klädde om till
middagen. Konceptet var populärt och det var
många passagerare som återkom år efter år. Ett av
de mer kända fartygen i flottan var S/V Fantome
som förliste 1998 i samband med orkanen Mitchs
härjningar i Mexikanska Gulfen. Fantomes engelske
kapten hade lämnat iland passagerarna och valde att
gå ut i rum sjö för att undvika stormen. Tyvärr
lyckades inte strategin, fartyget förliste och samtliga
31 besättningsmedlemmar fick en våt grav.
Katastrofen har beskrivits i boken The Ship and The
Storm av Jim Carrier.
Det kanske finns drygt en handfull svenskar som har
tjänstgjort i något fartyg tillhörande Windjammers
flotta. Min egen seglationstid i rederiet varade i ett
halvår, 1978/79, i samband med ett sabbatsår
mellan reservofficersexamen och fänriksåret. Jag
arbetade som styrman i två månader på S/V
Polynesia följt av fyra månader på Windjammers
eget supply-fartyg, M/V Barefoot Rogue. S/V
Polynesia, eller Poly som hon kärt kallades, var en
fyrmastad barkentin byggd så tidigt som 1938. I sitt
tidigare liv hade hon seglat under portugisisk flagg,
sysselsatt med att fiska torsk på Grand Banks
utanför Newfoundland. I sin skepnad som seglande
kryssningsfartyg förde hon Honduras flagga och
genomförde veckolånga kryssningar bland Leeward
Islands. Hemmabasen var Philipsburg på den
holländska delen av Saint Martin. En av de mer
populära destinationerna under veckans kryssning
var den gamla svenska ön Saint Barthélemy som
anlöptes varje lördag.
S/V Polynesia tillhörde en stolt flotta av gamla
”Windjammers” som ”under proud canvas”
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kryssade runt bland de västindiska öarna. Tyvärr
verkar dess saga nu vara all.
Lars Bergqvist, märsgast

ÄVENTYR I ORKAN
På vårvintern 1952 gjorde kryssaren Gotland sin
årliga långresa med aspiranter från Sjökrigsskolan.
Vi lämnade Göteborg i snöglopp. På flygdäck
spelade marinens musikkår marschmusik medan
fartyget gick nerför Göta Älv, passerade Nya Varvet
och så småningom Vinga. Så var vi ute till havs.
Första anhalten var Kanarieöarna. Så gick vi över
Atlanten till Venezuela och sedan till ett antal
hamnar i Västindien, bl.a. Havanna. I början av
mars var det dags att vända stäven mot norr – vi
gick utmed USA:s ostkust upp till Halifax i Canada.
Det var inte utan att vi började längta hem. Men
först skulle vi på vägen från Halifax göra ett kort
bunkringsbesök på Azorerna.
Inför avgången från Halifax kollades väderutsikterna noga. Detta var i mitten av mars och
Atlanten kunde vara svår att tas med.
Det
konstaterades ett djupt lågtryck inne över
amerikanska kontinenten. Lågtrycket var på väg
ostvart mot Atlanten. När rutten mot Azorerna
planerades beslutade man att gå en relativt sydlig
kurs för att undvika att hamna i lågtrycket.
På morgonen den 15 mars avgick vi från Halifax
under övliga hedersbetygelser. Det gavs salut och
orkestern spelade på flygdäck.
Men lågtrycket lurade oss. Det vek av till en
sydligare bana, förstärktes till storm och senare till
en äkta nordatlantisk vinterorkan – och vi på vår
sydligare kurs hamnade mitt i orkanens öga. Vi
tvingades att stäva sjön.
Med full fart på
maskineriet hade vi knapp styrfart. Hon dök ner
med hela förskeppet i vågorna. Man trodde inte att
hon skulle klara av att dyka upp igen utan skulle gå
vidare ner i havet. Men så kom hon upp igen och
skakade av sig en störtflod av grönskimrande
Atlantvatten.
Under försöken att få upp ett
tredskande ankare vid en västindisk ö ett par veckor
tidigare hade vi inte bara förlorat ankaret och
kättingen utan också det lock som på däcket skulle
tillsluta kättingboxen. Det provisoriska lock som
anbringats var det första som sjön tog varefter sjön
obehindrat via öppningen i däcket kunde fylla
kättingboxen och övriga utrymmen i förskeppet,
bl.a. förrådet av mjöl, gryn och andra specerier som
var stuvat i säckar som nu uppblöttes och täppte till
och gjorde länspumparna obrukbara. För att inte
tala om den stackars arrestanten i förskeppets arrest
som glömdes bort i uppståndelsen. Några av
officerarna räknade ut att Gotland skulle klara av
maximalt 600 ton vatten i förskeppet. Sedan skulle
hon brytas av någonstans för om bryggkomplexet.
Efter hand tog sjön både fast och löst på
huvuddäcket – surrade waterbommar, livbältslårar,
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livbåtar
och
svanhalsar
som
vädrade
bränsletankarna. T.o.m. stållejdarna till flygdäcket
var vridna som korkskruvar. Brännoljan sögs upp
av vinden och förvandlade Gotland till ett svart
spökskepp och havsvatten trängde ner. Med vatten
i stället för olja i tankarna slocknade både huvudoch hjälpmaskiner vid tvåtiden på natten,
propellrarna stannade, allt ljus och annat eldrivet
slocknade inklusive styrmaskin och kompass och
hon lade sig tvärs den enorma sjön.
Med
hjälpmaskinerna utslagna slutade styrningen att
fungera och man tvingades – i kolmörkret och den
våldsamma krängningen bemanna nödstyrningen
längst nere i akterskeppet. Det var ytterst nära att
rodret ”kom loss” i sjögången och hade i så fall
slagit sönder och gjort rodret obrukbart.
Jag hade hundvakten den natten och stod på
bryggvingen – på utkik, rätt meningslöst förstås i
kolmörkret och det rykande skummet mitt ute på
Atlanten. Men jag hade fullt upp med att hålla mig
på benen. Vid tvåtiden på natten hörde jag fartygschefen fråga maskinchefen hur mycket krängning
hon skulle klara utan att kantra. Maskinchefen
kollade ritningarna i karthyttens nödbelysning.
”Max 45 graders krängning är hon garanterad att
klara.” ”Hur mycket kränger hon nu?” ”52
grader”. Situationen var kritisk – vi var 500 man
ombord i livsfara.
Märkligt nog, kan man tycka, var vi aspiranter
aldrig rädda. Antagligen för att det föreföll alltför
osannolikt att kryssaren faktiskt skulle gå under.
Efter några timmar började orkanen att bedarra,
man lyckades få fart på huvudmaskineriet. Det
konstaterades att vi inte kunde gå vidare i det skick
vi var så vi vände helt om och haltade tillbaka till
Halifax. Efter att ha tvättat bort det värsta av den
svarta oljan, kompletterat och reparerat det som
slagits sönder eller gått över bord och bunkrat upp
kunde vi vända hemåt igen via Azorerna.
I örlogshamnen i Halifax berättade man att ett
canadensiskt hangarfartyg kommit i hamn efter
orkanen med stora delar av förskeppet krossat och
att en USA-jagare försvunnit i samma farvatten som
Gotland befann sig i – utan minsta spår och utan
nödsignal. Man hade inte väntat sig att Gotland
skulle klara orkanen.
Thomas Osvald

NY KRAFT I SKEPPSORDERS
REDAKTION
En dag ringde vår Kapten, totalt överraskande. Vi
har visserligen stött på varandra då och då under
årens lopp, i allmänhet i något sjösammanhang, men
i övrigt ej haft någon kontakt på över trettio år.
Skickligt
utnyttjande
överraskningsmomentet
lyckades han få mig att nappa på erbjudandet att
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assistera Skeppsorders redaktion. Bidragande var
kanske den sedan ungdomsåren kvarvarande
respekten för FC …
Vem är jag då, och vilka är mina eventuella meriter
att ge mig in på detta svåra arbete?
Sedan mycket späda år har jag nöjesseglat, och så
småningom väcktes väl mitt intresse för sjön och
det som där hör till.
Seglade Rydbergselev i Falken 1970 under FC
Gattberg. Som det var första resan det året var det
påmönstring i Karlskrona redan 25 maj om jag
minns rätt. Jag gick då sista året i gymnasiet och
hoppades det skulle bli en enkel sak att få slippa
sista skolveckan, den mesta undervisningen var ju
redan avslutad och själva examensdagen innehöll ju
inte längre några muntliga tentamina, som varit
fallet några år tidigare. Så snart jag fått besked om
att jag antagits som elev i Falken stegade jag upp
till rektor Olausson och framförde min begäran.
”Nej Bergman, det kan inte komma i fråga!” blev
svaret, kanske inte helt oväntat med tanke på min
tidigare vandel. Att bråka med rektorn var ju ingen
idé, så jag höll tyst men avvek från skolan en vecka
i förtid och tog nattåget till Karlskrona. Detta beslut
har jag ännu inte ångrat. Att det senare blev lite
problem med att få ut avgångsbetyget är en annan
historia.
Som förtoppgast trivdes jag gott. Efter uppehåll i
Malmö fick vi en frisk kryss förbi Kullen och kom
så småningom till Oslo, där vi inte utan stolthet fick
assistera med stor flaggning ombord i Christian
Radich. Från Oslo seglade vi så åter till Karlskrona
där avmönstring skedde efter tre alltför korta
veckor. Senare den sommaren blev jag genom
Stiftelsen erbjuden att segla med Sir Winston
Churchill, från Spanien till England, något jag inte
var sen att acceptera. Fin skuta och lättsam tillvaro
ombord med trevaktsystem och varmvatten i
duscharna, men det var dåligt med käket. Vi fick
busväder något dygn på Biscaya och ett planerat
besök i Brest fick ställas in p.g.a. tidsbrist. Resan
avslutades med en minnesvärd kryss i frisk vind och
medlöpande tidvatten in mot Southampton, där
avmönstring skedde.
I början av januari 1971 påbörjade jag
värnpliktstjänst i Karlskrona med utbildning till
radiosignalist och avslutande långresa med
Älvsnabben,
Göteborg-Azorerna-KaribienGalapagos-Chile-Peru-Karibien-Madeira-MaltaKarlskrona.
Sommaren 1972 seglade jag återigen med Falken
under ett par månader, som frivilligt anställd gnist,
men det blev det mest däcksjobb då radiotjänsten
sällan var betungande. FC detta år var Öquist och vi
deltog i kappsegling Helsingfors-Malmö och
Helgoland-Dover. Efter avmönstring i början av
oktober vände jag mig åter till Fl Pers och fick jobb

över vintern som gnist i Thule. Det var en mild
vinter, så vi höll länge till i Karlsborgsverken och
Luleå, och som sydligast Holmsund. Efter
avmönstring i Stockholm i april 1973 och
påföljande ledighet mönstrade jag gnist i Gladan,
FC Stenberg. Den resan gick i svenska, danska och
norska vatten. Till hösten började jag på
Sjöbefälsskolan i Stockholm för att få civilt
telegrafistcertifikat, en utbildning som då varade i
tre terminer.
Under sommarlovet 1974 vikarierade jag som
försteskeppare i Gladan, under Z:s ledighet.
Gattberg var FC och vi besökte bl.a. Raumo och
kappseglade
Köpenhamn-Gdynia, och
som
avslutning ett besök i Leith. En episod från denna
tjänstgöring kan vara värd att berätta. Första
hamnen var Nynäs och skonerterna var kopplade
med Gladan ytterst. På lagom avstånd från kajen
kom så ordern ”Låt gå styrbords ankare!” och jag
satte spaken mellan bädden och flyt och bände till
som jag sett andra skeppare göra tidigare. Kronan
började glida så snällt men av någon oförklarlig
anledning gjorde ankaret plötsligt en kullerbytta
varvid ena pynten slog ned i bädden och ankaret
blev hängande. Gropen blev ju rätt djup och det
gick varken att sparka eller bända loss ankaret. Så
det var bara att rapportera ”Ankaret oklart!” till
halvdäck. Förtöjningen avlöpte emellertid bra ändå.
I december samma år fick jag min civila behörighet
och mönstrade på Walleniusrederiernas 35000tonnare Madame Butterfly i Balboa, på resa JapanEuropa. Och så höll det på under ett antal år i
japanfart, ibland via USA och med avstickare till
Persiska Viken några gånger. Framför allt billaster.
Jag har tjänstgjort i Carmen, Don Juan, Don Carlos
och Tosca, de tre sista rena biltransportfartyg. De
första åren blev det Panamakanalen både ut och
hem, senare även Suezkanalen ut och hem, eller
Panama ut och Suez hem.
Ska man lyckas gå iland, ska man göra det innan
man fyller trettio sägs det. Som gnistyrket dessutom
var på utdöende gick jag iland 1980, började läsa på
KTH och fick så småningom arbete inom Ericsson,
där jag alltjämt är kvar.
1975 fick jag ett erbjudande att deltaga i Gladans
Amerikasegling påföljande år, men då jag endast
kunde ställa upp under halva resan så blev det
ingenting av. Detta har jag däremot ångrat …
För övrigt är jag född 1950, bosatt i Saltsjöbaden
samt lycklig ägare till en ketchriggad 32 fots
Laurinkoster.
Lasse Bergman
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Foto Sture Haglund

God jul, Gott Nytt År och Fair Winds önskar Befälet och
redaktionen!
Ett stort tack till alla Gastar som lämnat bidrag till Skeppsorder under året.

Adventsgudstjänst för sjöfartens folk
äger rum den 2 december kl 1400 i
Allhelgonakyrkan
i
Stockholm.
Medverkande är bl.a. marinpastor Calle
Berglund och en sextett ur Frälsningsarméns Vasakår. Efter gudstjänsten
serveras kyrkkaffe i Sjömanskyrkan,
Katarinavägen 19.
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Aktuella uppgifter om Befälet
Kapten

FLAGGAN I TOPP
December
16 Gösta Tengblad
17 Wilhelm Sabelström
18 Per Folmer
22 Joakim Weyde
Januari
2 Stephan Gyllenhammar
7 Edmond Ericson
9 Claes Cederblad
18 Johan-Olov Listrup
18 Diedrik Taube
25 Thore Söderqvist
Februari
11 Erling Rasmusson
16 Sture Nachtweij
21 Leif Bertil Antonsson
26 Yngve Patriksson
Mars
2 Stig Sundstedt
13 Vincent Granholm
13 Lars Wihman
19 Claes Boström
24 Lars Wallin

75
95
70
65

S
O
V
O

65
70
75
70
70
65

V
V
S
S
O
O

65
75
75
70

S
S
V
V

90
80
65
75
85

O
V
O
S
V

Sten Gattberg
08 – 20 33 28
sten.gattberg@comhem.se
1:e Styrman Åke Kindstedt
08 - 647 16 41
0175 - 103 24
2:e Styrman Sven Dagberg
08 - 591 127 74
3:e Styrman
vakant
Båtsman
vakant
Kock
Anders Lambert
08 - 717 17 17
Matros
Åke Bexelius
08 – 758 31 19
Lättmatros
Sture Nachtweij
0480-41 19 36
Tf redogörare
Gunilla Lord
08 – 645 53 03
Backlagsförmän
Ostkusten
Thomas Osvald
08-642 99 81
Sydkusten
Per Renlund
040 - 47 19 65
Vestkusten
Ola Manhed
031- 93 28 62
Besättningens adresser
Allmän postadress
Skebokvarnsvägen 2459tr
124 53 Bandhagen
e-post
rydbergsgastarna@telia.com
Ekonomi, fakturor
c/o Gunilla Lord
Lustigkullavägen 7 7tr
117 66 Stockholm
Hemsida
www.sjogard.se/rydbergsgastarna
Sekretariat och Skeppsorder:
c/o Sven Dagberg,
Ölsta Backe 8
195 92 Märsta
Tel: 08 – 591 127 74
e-post:
rydbergsgastarna@telia.com

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 mail till rydbergsgastarna@telia.com

MÖNSTRINGSAVGIFT 2008
Avi och inbetalningskort för nästa års
mönstringsavgift följer med detta nummer av
Skeppsorder

Tryckt hos Haninge Kommuntryck

Aktuella priser i slabbkistan
Gös 25x45 cm
125:Bordsflagga 18x18 cm
125:Blazermärke
100:Rydbergsknappen
100:Manschettknappar
125:Rydbergsslipsen
125:Slipshållare
60:Rydbergskeps
50:Pappersservetter, 20 st
50:Vykort fyrmastbarken
20:- /10 st
Vykort skonert med kuvert
10:- /st
Dekal, självhäftande (10 st för 90:-) 10:-/st
Vykorten är dubbla med fina marinmålningar och
med Besättningens emblem på baksidan.
Mittuppslagets två sidor ger gott om plats för att
skriva hälsningar, gratulationer eller vad Du vill.
Sveriges finaste korrespondenskort!
Allt kan köpas vid Backlagsträffarna eller från
kansliet.
Beställning från kansliet sker bäst genom att
sätta in betalning på Besättningen Rydbergsgastarnas Plusgirokonto 5 50 66 -5 och skriva Din
beställning på talongen. Till priset för beställda
artiklar ska Du lägga 25:- för porto och emballage

