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Fyrmastbarken Abraham Rydberg (1929-1942) 

SKEPPSORDER 

FÖR 

BESÄTTNINGEN 

RYDBERGSGASTARNA 

Ship’s orders for the Rydberg Crew 

Årg. 84 Redaktion         Ansvarig utgivare             April 

Nr 2 Linus Martinson                        Sten Gattberg              2016 

                      Sven Dagberg 

ÅRSMÖNSTRING 1:A MAJ FÖR BESÄTTNINGEN RYDBERGSGASTARNA 

amtliga Gastar med gäster kallas härmed till årsmönstring söndagen den 1:a maj 2016 

kl 1200 på Skeppsholmen i Stockholm vid T/S Shamrock, som ligger vid Östra 

Brobänken. ( buss 65 från Centralen till Moderna museet/arkitekturmuseet eller till änd-

hållplatsen Kastellholmsbron) 

Efter mönstringen förflyttar vi oss ombord för lunch. Före lunchen håller Gastarna sitt for-

mella årsmöte i Årboden medan gästerna samlas med en sherry. Priset för lunchen är 

300kr/person. För deltagande i själva mönstringen på Skeppsholmen krävs ingen anmälan i 

förväg. 

 

Den som vill vara med på lunchen måste 

 Göra en bindande anmälan senast lördagen den den 23 april till Jaan Hansson 

08-31 41 55 alt 070-549 85 40 eller per e-post 021138772@telia.com 

 Och samtidigt betala in avgiften 300kr/person till Besättningens plusgirokonto    

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

Sten Gattberg 

S 

mailto:021138772@telia.com
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NYA JUBELGASTAR 
Vid årets mönstring befordras förljande Gastar som seglade år 1966 till Jubelgastar 

Johan Forslund                  Gladan O 

Håkan Gustaf Granander     Gladan O 

Hans Knutson                   Gladan S 

Ragnar Westblad                Falken V 

Finns Gast som seglat före 1966 och inte fått sitt Jubelgastmärke må han anmäla sig vid mönstringen. 

KAPTEN HAR ORDET 

Gastar! 

Årsmönstringen den 1 maj hålls åter ombord i T/S Shamrock den 1 maj. Det är med beklagande jag konstaterar 

att Alberget även i år är stängt för vår traditionella ceremoni. Med Shamrock och Skeppsholmen kan vi skapa en 

ny tradition i en miljö som varit en del av Gastarnas verksamhet.   

Skeppsorder har i 83 år varit länken som förenar Gastarna i de tre Backlagen. Med fyra nummer per år är det en 

prestation av Redaktören Sven Dagberg som biträder 2. Styrman att skapa medlemsbladet som Gastarna för-

hoppningsvis har glädje och nytta av.  

I ”För fulla segel” kan man läsa att krigsåret 1916 inte medgav segling med fullriggaren Abraham Rydberg mer 

än kortare turer i Stockholms skärgård. Minfaran och svårigheter att proviantera orsakade problemen. 

50 år senare, och för 50 år sedan, 1966 samlades ett 30-tal seglande skolskepp utanför Falmouth för kappsegling, 

Tall Ships´ Race till Köpenhamn. Tre norska och två danska råseglare utgjorde en imponerande syn. Gladan och 

Falken befann sig också på startlinjen i samma klass som nybyggda Sir Winston Churchill. Många, inte minst vi 

på skonerterna, var nyfikna på hur snabb en modern tremastskonare är. Några dygn senare när Falken närmade 

sig mållinjen vid Skagen kom svaret: Falken låg lite före vid målgången men handikaptalet hjälpte Sir Winston 

till bättre placering – 1:a platsen i klass B, 2:a för Falken och Gladan 3:a! 

Minnen kan vara gamla, nya eller nyare – skriv ner Dina och skicka till Skeppsorder! 

Tall Ships´ Race seglas i år i tre områden för att högtidlighålla den första 1956. En går från Antwerpen till Cadiz 

och upp till Coruña mellan 10 juli och 11 augusti, en annan från Blyth, UK till Göteborg från 29 augusti till 3 

september och den tredje i Svarta Havet i september. 

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

Senare i vår kan Gastarna få återknyta kontakterna med skonerterna. Falken bjuder in Gastarna den 17 maj till en 

provseglingsdag utanför Öckerö och Gladan besöker Stockholm i början av juni. Vi återkommer om hur att 

anmäla sig till dessa dagar. 

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

hamnen Öckerö lagom till midsommar.  

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

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

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

Till Årsmötets dagordning vill jag anmäla två frågor som Besättningen har att ta ställning till: 

1. Medlemsbladet Skeppsorder utkommer med fyra nummer om året. Portokostnaden har stigit markant 

och inte ens den senaste höjningen av mönstringsavgiften räcker till. Mitt förslag: Skeppsorder distri-

bueras elektroniskt till de Gastar som har lämnat sin e-postadress. De Gastar som inte har dator eller de 

som hellre vill fortsätta att läsa papperstidningen skall få pappersutgåva. Till den elektroniska utgåvan 

kan det danska medlemsbladet för Georg Stage Foreningen, Fuldriggeren, medskickas.  

 

2. Anmälan: Återväxten i Besättningen är svag och medelåldern stiger. Sakta närmar vi oss en kritisk 

punkt – ännu är vi inte där. Men som en följd av detta har Sydkustens Backlagsförman efter flera försök 

att samla Gastarna till Backlag, inte fått önskat gensvar. Backlagsförman söker sin ersättare, hittills utan 

resultat. Hur skall Gastarna i Syd som önskar kvarstå som medlemmar hanteras:  

a) Skall Backlaget föras som Sydkustens Backlag men vilande? 

b) Skall Backlagsgastarna fördelas mellan Ost och Vest? 

Sten Gattberg 
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Shamrocks populäre kapten har 
törnat in för gott 

 

Leif ”Frasse” Franzén har den 4 mars somnat in 

efter en tids sjukdom. Under senare delen av sitt liv 

seglade Frasse som kapten på segelfartyget Sham-

rock och var in i det sista hoppfull att han skulle 

vara ombord igen till sommaren. Under senare år 

har han även haft roller som föreståndare och be-

sättningsansvarig vid Skeppsholmsgården.  

Frasse var lugnet före, under och efter stormen. 

Aldrig stressad, aldrig arg och alltid enormt skick-

lig. Att gå vakt med Frasse var aldrig tråkigt eller 

enformigt, alltid hade han något skämt, eller någon 

historia att dela med sig av som gjorde att den där 

timmen vid rodret bara flög iväg. Men till skillnad 

från många andra sjömän så berättade Frasse alltid 

en ny historia. Frasse är en av de snällaste männi-

skor jag någonsin träffat. I Frasses värld fick alla 

vara med, alla vara sig själva och alla var väl-

komna. Frasse hade en fantastisk förmåga att lyfta 

fram styrkor i individer genom att tro på dem, upp-

muntra dem och ge dem chanser. Många ungdomar 

har tack vare honom vuxit som självständiga indi-

vider och har idag ledaregenskaper och självförtro-

ende. Frasse har hjälpt till att göra oss till bättre 

människor, och därmed gjort världen till en bättre 

plats. Tack vare Frasse har jag och många andra lärt 

oss älska livet till sjöss. 

Skeppsholmsgården kommer inte vara sig lik. 

Frasse var alltid där, alltid med och alltid ombord. 

Han lämnar ett stort tomrum som aldrig riktigt 

kommer fyllas. Skutsverige har förlorat en kär vän. 

Trots vår stora sorg så är familjens förlust än större. 

Våra tankar går till dem. 

Tack för allt.                           Matilda Dagberg 

 

 

 

 

 

 

 

Minnesord.  Gösta af Klint 

Hederskocken Gösta af Klint avled den 5 mars efter 

lång tids sjukdom. Gösta var aktiv i Kryssarklub-

bens Seglarskola och som sjöofficer var Gösta 

kadettofficer 1972, seglade fartygschef på HMS 

Falken, var sedan fartygschef på HMS Carlskrona 

1992 – 1993. Göstas engagemang för ”danande av 

skicklige sjömän” går inte att ta miste på! Som 

pensionär mönstrade Gösta som jungman på ostin-

diefararen Götheborg III. Göstas mångåriga erfa-

renhet kom säkert till nytta. Som Kock i Befälet 

deltog Gösta inledningsvis aktivt för Gastarnas 

välfägnad. Vi bevarar Göstas goda gärningar i våra 

minnen. 

Sten Gattberg 

 

Skeppsorder vill få kontakt 

med en Gast, som skulle vara road av att hjälpa till 

med att skriva och redigera tidskriften.  

Dagens teknik gör det enkelt att med datorns hjälp 

göra en snygg layout, som man kan känna sig stolt 

över.  Det kräver inte några avancerade kunskaper. 

Det lär man sig lätt och skriva kan du väl redan.  

Skeppsorder för Besättningen Rydbergsgastarna 

har mer eller mindre oavbrutet utgivits i 84 år. De 

senaste tjugo åren har det skett med fyra nummer 

per år. Det vill vi fortsätta med! 

 Du som är intresserad, kontakta redaktören, 

2.e styrman Linus Martinson eller Sven Dagberg: 

070-346 94 74 , svendagberg@telia.com 

 

Kalendarium 
Ostkustens Backlag         måndag 4 april 

Årsmönstring            söndag 1 maj 

Manusstopp Skeppsorder nr 3         20 augusti 
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Sjörövarkaptenen  

som inte ville få blod 

på sabeln… 

Av Lars Dahllöf/text 

Ill.: Charlie Bood 

Fortsättning från Skeppsorder nr 

1/2016. Kapten Luckner och hans 

besättning hade då tagit sig ut i At-

lanten och sänkt sitt första engelska 

fartyg, ångaren ”Gladys Royle” 

 

Under följande månader skulle von Luckner med 

sitt lilla segelfartyg uppbringa och sänka 14 eng-

elska, franska och amerikanska skepp; tre ångare 

och elva segelfartyg. 

Till skillnad från forna tiders blodtörstiga pirater 

och sjörövare ville Luckner undvika manspillan på 

fartygen han kapade. Bara en enda person på de 14 

kapade fartygen, en eldare på ångaren ”Horngarth” 

från Cardiff, dödades då ett illa riktat varningsskott 

från ”Seeadler” gick in i ångarens maskinrum. Alla 

andra på de kapade fartygen tillfångatogs utan blod-

spillan innan fartygen sänktes. Fångarna fördes 

över till ”Seeadler”, där så småningom ett ganska så 

intensivt sällskapsliv utvecklades. Med samtal, 

lekar sång och spel, där såväl fångarna som de 

tyska sjömännen deltog i all vänskaplighet. Mat och 

dryck fanns i överflöd ombord och för varje nytt 

skepp som kapades fyllde man på förråden med det 

bästa ur dess last. 

 

 

De tyska sjömännen från Seeadler placerar ut 

sprängladdningar under vattenlinjen på det kapade 

skeppet. De sprängs och Nantes sjunker till havets 

botten. 

 

 

Seeadler har här uppbringat det franska segelfarty-

get Nantes. Besättningen beordras gå i livbåtarna 

och komma över till kaparfartyget. 

Vid ett par tillfällen kapades fartyg som hade kvin-

nor ombord. De fångna kvinnorna gav livet på 

kaparen ännu en dimension. En sjökapten och hans 

nyblivna hustru som befann sig på bröllopsresa när 

deras skepp sänktes av ”Seeadler” fick till och med 

en egen hytt av den galante kaparkaptenen, för att 

deras nöje inte skulle förstöras helt och hållet. 

Många år efter kriget, då Luckner befann sig på 

turné i USA för att berätta om sina krigsminnen, 

träffade han sjökaptenshustrun som varit hans fånge 

under kriget. Samt hennes dotter, som hade till-

kommit i hytten på ”Seeadler”. 

 

 

Gäster och värdar, dvs fångarna från de kapade 

skeppen och Seeadlers besättningsmedlemmar 

poserar glatt tillsammans för ett gruppfoto. Von 
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Luckner behandlade alltid sina ”gäster” med re-

spekt och aktning. 

Den engelska ångaren ”Horngarth” visade sig vara 

ett särskilt lyckat kap. Sedan dess besättning på 

brukligt sätt rotts över till ”Seeadler” så flyttade de 

tyska kaparna också över ångarens eleganta salong-

sinredning och bekväma länstolar till sitt eget 

skepp. 

Dessutom fyndade man en fin Steinwayflygel och 

andra orkestertillbehör, ett par hundra lådor dyrbar 

champagne och lika många lådor utsökt konjak. 

Med fulla segel fortsatte så kaparen sin färd. Allt-

medan skeppskapellet trakterade flygel, cello och 

violin på stulna instrument. Och kaparna och deras 

fångar tog sig ett gemensamt glas champagne. 

 

 

En ångare går till botten, sedan den skjutits i sank 

av den tyska kaparens svenska snabbkanon. 

Efter en tids kaperier, när ”Seeadler” lyckats sänka 

40 000 ton fartygslast för Tysklands fiender fick 

man problem. Kaparfartyget hade alldeles för 

många fångar ombord för att det skulle vara be-

kvämt. 

Nästa skepp som kapades, den franska barken 

”Cambronne” överlämnades därför som gåva av 

Luckner till de 263 fångarna som fanns på ”Seead-

ler”. De fick helt enkelt ta barken och segla iväg. 

Fast inte utan vidare. Först såg Luckner till att bar-

ken hade proviant och vatten så det skulle räcka. 

Sedan betalade han ut lön till sina fångar för den tid 

de varit i hans våld. Var och en fick den lön som 

han haft på sitt tidigare fartyg – fast i tyska mark. 

När de frigivna fångarna roddes över till ”Cam-

bronne” hurrade de tre gånger för Luckner och hans 

män. 

 

Den kapade franska barken Cambronne avseglar 

med sin last av frigivna fångar. 

Seeadler satte så kurs söder ut. Via Kap Horn tog 

man sig till Stilla havet och nya jaktmarker. 

I segelleden mellan San Fransisco och Australien, 

vid Ekvatorn, uppbringade ”Seeadler” tre ameri-

kanska segelfartyg, som sänktes på sedvanligt sätt 

sedan dess besättningar förts ombord på ”Seeadler”. 

 Sedan var det emellertid slut med jaktlyckan. I 

veckor kryssade ”Seeadler” fram och tillbaka i 

Stilla havet utan att se ett enda segel. Kaparna hade 

nu inte på många månader trampat på fast mark, det 

var 250 dagar sedan man sist bunkrat färskvatten 

och det var längesen man smakat färsk mat. Flera 

av männen ombord var sjuka. 

I det läget beslöt Luckner att anlöpa någon ensligt 

belägen Söderhavsö för att männen skulle få vila 

och för att förnya förråden. Efter det tänkte han föra 

sitt skepp runt Nya Zeeland och Australien för att 

förstöra en engelsk valstation på Sydgeorgien innan 

man fortsatte kaparverksamheten i Atlanten igen. 

Den ö som utvaldes hette Mopelia och låg bland 

Sällskapsöarna. Den 28 juli 1917 siktade ”Seead-

lers” besättning denna ö, som såg ut som ett paradis 

med höga kokospalmer och gummiträd på en matta 

av vit sand. 

”Seeadler” ankrades och besättning och fångar 

hoppade i båtarna och rodde i land. De möttes av 

miljoner sjöfåglar, tusentals sköldpaddor och mas-

sor av förvildade svin. Korallreven runt ön vimlade 

av fisk och skaldjur. 

Man satte genast igång med att förbereda sig för 

den fortsatta färden genom att röka fisk, salta 

sköldpaddor och fläsk och samla in fågelägg. 

Men efter ett par dagar inträffade en katastrof. Den 

2 augusti på förmiddagen kastades ”Seeadler” upp 

på korallrevet av en tsunami! Och det stolta kapar-

fartyget totalförliste. Som tur var klarade sig alla de 

105 ombord oskadde i land. 



Skeppsorder för Besättningen Rydbergsgastarna. Nr 2/2016 

6 

 

 

Seeadler som utbränt vrak på Mopelia. 

Kaparkaptenen Luckner, hans män och hans 46 

fångar gick nu snabbt till gemensamt verk. På kort 

tid byggde de av vrakgods från ”Seeadler” tre små 

byar intill varandra bland kokospalmerna. Byarna 

döptes efter sina respektive invånare till 

Germantown, Americantown och Frenchtown. 

Allt organiserades med sann tysk grundlighet. Föru-

tom boningstält hade man tält för proviant, vapen 

och ammunition, en kökshydda med eldstad och 

ugn samt en mäss med riktigt brädgolv, bibliotek 

och länstolar. I kaparkaptenens egna chefstält stod 

till och med ett riktigt skrivbord. Man hade också 

lasarett, skrädderi och snickeri. Mitt i lägret fanns 

ett torg, bestrött med fin vit sand. Där spelade mu-

siken på kvällarna. Det fanns till och med elektriskt 

ljus, som genererades av den från ”Seeadler” bär-

gade elcentralen. 

 

Förlista på Mopelia. 

När byggnationen var klar och det såg ut som man 

skulle kunna överleva och till med leva ganska gott, 

satte Luckner igång med nästa projekt. På kort tid 

lyckades man snickra till en sex meter lång båt, som 

döptes till ”Kronprinzessin Cecilie”. 

Luckner lastade båten, som var helt öppen och med 

bara 28 centimeters fribord, med sig själv och fem 

av sina bästa män, några gevär och lite proviant. 

Och så avseglade han för att ordna hjälp till resten 

av männen. 

Den hjälp Luckner hade i tankarna var att han och 

hans män skulle överrumpla någon fientlig skuta, 

kapa den och segla och hämta de andra skepps-

brutna. Och sen med det nya fartyget på nytt ge sig 

ut på kaparfärd i Kaiserns namn…  

Flera veckor senare hade Luckner och hans följe-

slagare i sin lilla båt avverkat 2300 sjömil, från 

Söderhavsö till Söderhavsö. Men utan att finna 

någon lämplig skonare att kapa. 

 

Med Kronprinzessin Cecilie, en öppen balja som 

var 6 m lång och hade 28 cm fribord, tog sig 

Luckner och fem av hans män 2300 sjömil till Fiji. 

Det finns så mycket att berätta om greve Felix von 

Luckners vidare öden att vi måste bryta här och 

fortsätta i nästa Skeppsorder. 

Det kom ett brev från New York 

För styvt tio år sedan vidarebefordrade Torbjörn 

Dalnäs, redaktör för handelsflottans tidskrift Utkik, 

ett brev från en av de Rydbergselever som seglade 

ut med fyrmastbarken Abraham Rydberg 1939. 

Anledningen till hans brev var att han i Svenska 

Kyrkan i New York hade läst artikeln i Utkik om 

Rydbergsgastarna 75 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han som skrev brevet hette Sven R. Mossberg och 

var bland annat ordförande i kyrkorådet för Svenska 

Kyrkan i New York. Jag, som då var redaktör för 

Skeppsorder, började brevväxla med honom och 

året därpå träffade jag honom när han var på ett kort 

besök i Sverige för att tillsammans med biskop 
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Lennart Koskinen intervjua kandidaterna till kyrko-

herdeposten i New York. 

Sven R. Mossberg mönstrade som elev i fyrmast-

barken för vad som förmodades bli en rundresa till 

Australien.  

”Så blev det alltså inte – vi gick ut från Göteborg 

samma eftermiddag som tyskarna invaderade Po-

len. Så småningom kom vi till Buenos Aires och 

lastade för Bergen och Göteborg. Det blev inte av 

heller – i början av april var vi bara några dagar 

från Bergen, och fick vända om. Lasten lossades 

senare i USA, och det blev ett par resor med kol till 

Sydamerika innan jag mönstrade av i Newport 

News för att ett par dagar senare gå ombord i 

SAL’s m/v KUNGSHOLM. När hon såldes till USA 

jobbade jag några månader uppe i Massachusetts. 

Efter det ett par resor med Lloydaren m/v SCAN-

DINAVIA, också till Sydamerika, med avmönstring 

på grund av sjukdom. Under konvalescenstiden 

läste jag lite navigation, tog lektioner i signalering, 

Sperry gyrokompasser, LORAN, radar och annat, 

och seglade som styrman till 1950, då jag kom 

iland i New York och fortsatte min karriär i sjö-

fartsbranschen, för ett amerikanskt, sydafrikanskt 

och norskt rederi i tur och ordning, till pensioner-

ing 1985. Sedan en del skiljedomsuppdrag, över-

sättningar och lite annat”. 

’Lite annat’ var nog en rejäl underdrift att döma av 

de runor som publicerats efter hans död i februari 

2014. Han blev amerikansk medborgare 1951 och 

var så engagerad i det svensk-amerikanska sam-

hället i New York, i ledningen för tidningen 

Nordstjernan och i Svenska Kyrkan att han belönats 

med både Nordstjärneorden och Vasaorden. Han 

hade också en hög rang i frimurarorden och hade 

varit ordförande i styrelsen för Masonic Medical 

Research Laboratory i New York. 

När han gick i pension från det norska rederiet Star 

Shipping var han direktör med ansvar för dess verk-

samhet vid den nordamerikanska atlantkusten.  

Ett par av hans kommentarer till sin dagbok från 

Abraham Rydberg är värda att återge: 

”Ingen av oss visste ju då att vad som skulle bli en 

ett års frånvaro från Sverige skulle bli mycket 

längre. Min mor träffade jag inte förrän efter flera 

år i Dublin och själv kom jag inte tillbaka till Sve-

rige förrän år 1952.” 

”Kanske vi inte var fullt klara att gå till sjöss för en 

så pass lång resa som till Australien utan något 

hamnanlopp, men som vi förstod senare var det nog 

kapten, som fick höra om krigsutbrottet på morgo-

nen, och som ville iväg med en gång innan våra 

mammor ville ha sina unga pojkar tillbaka och 

undan krigets faror. För många av oss kom säkert 

kaptens beslut att bli till vår fördel – i varje fall 

blev det säkert så för mig. Man vet aldrig någonting 

om framtiden. I varje fall har jag alla orsaker att 

känna mig glad över att vi seglade iväg – annars 

hade det kanske varit slut på min karriär till sjöss 

innan den hunnit börja.” 

Sven Dagberg 

 

 

Det händer på Skeppsholmen 

Skeppsholmsgården 

En regnig februaridag gjorde jag en promenad på 

Skeppsholmen. Där mötte jag bröderna Henrik och 

Svante Renberg i verksamhet med att ställa i ord-

ning en ny stormast till Shamrock. 

Ämnet till masten hade man fått överta från 

åländska Linden. Till hjälp i arbetet har man haft 

en prao, Jakob, som deltagit i flera kolloseglingar 

och även i Skeppsholmsgårdens öppna verksam-

het. 

Bröderna presenterade också Skeppsholmsgårdens 

kursverksamhet om smide, svetsning, snickeri, 

båtmotorer mm.  Mer information om detta finns 

på Skeppsholmsgårdens hemsida 
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Skeppsholmens folkhögskola 

På stapelbädden, där  BriggenTre Kronor af Stock-

holm en gång byggdes växer det nu fram ett nytt 

fartyg. Det är folkhögskolans båtbyggarlinje, som 

bygger en kopia av den lilla galeasen Förlig Wind 

från Pataholm. 

 

 

Så här långt hade bygget kommit i februari i år. 

Det lär väl ta ett eller annat år innan hon blir fär-

dig. I bakgrunden ser man masterna på den 

tremastade bramsegelskonaren Vega. 

Sven Dagberg 

Pommern 1933-34 –  

Västvart 

I en artikelserie följer Skeppsorder Svante Hedin 

och Harry Eriksson på resa ombord på Pommern 

till Australien och hem 1933-34. I förra numret 

lades Öresund och Kattegatt i kölvattnet.  

I detta nummer pinas Pommern runt Skagen och 

kursen sätts västvart över Skagerak och Nordsjön. 

Med sviktade stumpar rundas Skottland och Atlan-

tens vidder öppnar sig öppnar sig förut. 

1933, Köpenhamn – Port Victoria 

Onsdagen den 4 oktober 

Svante Hedin 

Törnfri, men i stället manöver. Kl. 12 var det 

brassat för låringsvind, men vinden skralnade efter 

hand som den tilltog, varför vi måste brassa bide-

vind kl. 1. Vi går väl fram med 10-12 knop nu och 

hon kränger ganska mycket över åt styrbord. Kap-

ten står och lotsar fram skutan med sitt "styrbord", 

"babord", "steady" och "rätt så", förbi de små fis-

keskutorna som far här runt som små yra höns. Det 

är väl ingen idé att man går och lägger sig för då 

blir det bara två vissel. Men jag lade mig ända och 

naturligtvis två vissel om ett par minuter. Jagaren 

och mesantoppen halades ned. När det var klart 

och vi skulle gå in kom det en häftig by så bram-

marna måste firas. Jag var tillsammans med en 

jungman och lade fast. Lovarts topplänta hade 

fastnat i en bult i rån så rån stod i 35 graders vin-

kel. Vi hivade upp rån en bit och fick toppläntan 

klar. Jag gick in i skansen och lade mig igen, och 

återigen "två vissel". Denna gång "tajta" storbras-

sar. När byn kom gjorde vi säkert 14 knop, och i 

bidevind till. Steambåtarna komma efter med "lång 

näsa". Babordsvakten beslog för- och kryssbram 

under sin vakt. Strax efter det vi kommit på däcket 

gigade vi storbram och strax därefter begin. Det 

har friskat i bra och sjön har blivit grövre. Förmär-

sen har spruckit varför den firades. Under det vi 

lade fast den, hördes tre vissel från däck. Frivakten 

halade in mesan, och när vi kommo ner gigades 

storen och ytterklyvaren halades ned. Jag hade 

utkik kl. 11-12 och i bland skvätte någon sjö över. 

På läsida om bogen synes en regnbåge hela tiden. 

Hon styr bra och det finns väl inget roligare att 

styra bidevind i sådant väder. Solen har börjat titta 

fram. Gingo om styrbord under f.m. "Trean" är full 

idag. Lindesnäs förut. Vändning kl. 4 då focken 

beslogs. Sjömansromantik är detsamma som att bli 

purrad ett par gånger på frivakten. Babolingama 

håIla på med att hiva upp förmärsen och sjunger i 

alla tonarter. Ända tills nu har vi haft färsk mat. 

Satte underbrammar och mesan på kvällsvakten. 

En av jungmännen lossade focken istället för en 

undre bram, så vi måste upp och beslå den. Ett och 

ett halvt streck från verkliga kursen. 

Harry Eriksson 

Vid tretiden på morgonen är det på ett hår när att 

vi icke bliva rammade av en tysk stimmare. Efter 

klockan sju sättas alla segel till. Viking synes. Vi 

lyckas få lite vatten till förfogande, varför man får 

passa på och vaska så länge något finnes kvar. Jag 

tar några fiollåtar till uppiggande. Vi ha nu redan 

kryssat så pass länge i närheten av Kullens fyr att 

det börjar bli gammalmodigt att se den längre. 

Utkik hålles dygnet runt. Det ständiga vändandet 

känner efter musklerna. Frivaktsutpurrningarna äro 

heller icke något vederkvickande och efterläng-

tade. Burkmargarinet har gjort sitt inträde på mat-

sedeln. Det är gott och väl att vi ännu ha färskt 

kött. Vid elvatiden på aftonen styres kurs. Det ar 

en underbart vacker natt med fullmåne. Den goda 

framfarten gör att humöret är gott bland tjommar-

na. 
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Torsdagen den 5 oktober 

Svante Hedin 

Babordsvakten tog mesan, för- och kryssunder-

brammarna samt inre klyvaren på 12-4 vakten. Kl. 

4 togo vi storunderbrammen. Förövremärs sprack 

vid råliket på lovartsnock varför vi måste fira den. 

Sedan agerade Karlsson och jag luftskräddare, 

bröto av nålar och svor. Vändning på 12-4 vakten 

kl. 2. Ett par segelskutor syntes vid horisonten. 

Den ena vi såg kände vi genast men den andra 

voro vi ej säkra på om det inte var Ponape. När 

den kom närmare sågo vi att den inte hade något 

kryssröjelrå. Archibald Russel! Nu är det bara 

L'Avenir som ligger före. Russel och Viking går 

nästan med full duk. Vändning kl. 10. Den 17:e i 

ordningen sedan Köpenhamn. Babolingama 

sträcka segel nu. Under eftermiddagsvakten fris-

kade vinden i ganska bra. Kryss- och för-

undrebrammarna beslogs. När vi gigade för-

undrebrammen sprang lä gigtåg. Det friskade i 

bättre och bättre och det var segling a la Herzogin 

Cecilie med lä reling i vattnet. Skot, halsar, brassar 

och lovarts barduner stå sprängtajta. Halva ba-

bordsvakten äro fulla. Kl. halv 7 hördes en bra 

knall och därefter en serie skarpa smällar. Skotet 

till innerklyvaren hade sprungit! Endast trasor att 

beslå. Mesan halades in och storunderbrammen 

gigades. Kl. 7 tre vissel.  Begin gigades och be-

slogs. "In frivakt"!  Matbackama slogo kullerbyttor 

om varandra. 

Harry Eriksson 

Vi bidevinda på nytt. Vädret är på hårdare sidan. 

Det är bara att giga segel igen. Viking skönjes. 

Jungman Martin Vikholm har snart bara skinn och 

ben kvar. Sjösjukan har gjort sitt därtill. En lättma-

tros faller från mellandäck ned på barlasten. Orsa-

ken är de hårda rullningarna. Trean (tredje styrman 

Harry Gustavs) sover gott på en säckduk – han är 

ganska salig. Vid norska kusten blir det vändning. 

Man får en uppfriskande kalldusch då och då. 

Fredagen den 6 oktober 

Svante Hedin 

Under morgonen började det mojna mer och mer. 

På 12-4 vakten skotade vi ut alla underbrammarna. 

Babolingama satte resten av segel på 8-12 vakten. 

Klyvaren Iagades på fm. och bändes under på 

eftermiddagen. Det har mojnat alldeles nu. Vi 

skulle vända på middagen men det misslyckades. 

Jag vaskade kläder på eftermiddagen som legat i 

blöt i 4-veckor. Det är synd att säga att de luktade 

parfym. Vinden har friskat på em. och vinden 

brassat emot. Det är nu bestämt att vi skall runt 

Skottland. Vinden var i går sådan att skepparn 

tänkte taga en genväg och gå genom kanalen. För 

det mesta är det ganska osäkert att taga den vägen 

eftersom vindarna äro obestämda, och så är det 

tjockan. Man kan på förhand räkna ut vad det är 

för vindar: går man sydväst så är vinden sydlig och 

går man nordväst är vinden nordlig med ett vid 

sagt ständig motvind. Vinden friskar i så det är ej 

omöjligt utan att det blir segelbärgning fram emot 

kl. 19. Jag har just haft min törn till rors (10-11). 

Det gick kurs kl. 10 NVtV och vinden friskade så 

hon var uppe i 11-12 knop. Ungefär en kvart före 

11 kom en regnby. När den var över skralnade 

vinden så att jag måste falla fyra streck. Vakten 

brassade bidevind; förut var det brassat för halv 

vind. Efterhand skralnade vinden, så nu går vi kurs 

igen. 

Harry Eriksson 

Det är styv kuling. Archibald Russel dyker upp. 

Manga steambåtar segla vi förbi. Ett försegel blå-

ser sönder. Även i dag måste segel tagas, men vi 

gå kurs, och detta är huvudsaken. 

Lördagen den 7 oktober 

Svante Hedin 

Det hade mojnat något när vi kommo upp kl. 4. Jag 

hade första utkik och andra roder. Hon låg 3 streck 

från kursen när jag blev förfångad. Babordsvakten 

vände på fm. På eftermiddagen när jag hade ror-

törn gingo vi kurs igen NVtV. Däcket spolades och 

kl. 3 em. voro vi fria. En fågel håller till här inne i 

skansen. Timmerman slog vad med en matros om 

5 pund att han skall kunna bryta ned 1:sta styrman 

i armbrytning. Lindsten som är lite i fyllan idag 

skulle ha 5 shilling av den som förlorade vadet, för 

han påstod att det var han som arrangerat det hela. 

Förste frågades men han var visst inte pigg på det i 

dag. Det är många som har konstnärsanlag här i 

skansen. Braunie målade i dag Viking. När tim-

merman såg målningen, där Viking gick for fulla 

dukar, sade han att så bra har aldrig Viking seglat 

förr. Vid kvällsmat blev det stor politisk diskussion 

samt diskussion i religion, vilket ej passar i en 

skans. 

Harry Eriksson 

Alla klutar utom det sönderblasta förseglet sättas 

till. Inre klyvaren lagas. Under natten ha 

potatisarna ramlat ur den ena låren under backen. 

Lättmatros E. Nielsen synes vänta varmare trakter 

inom kort, ty han syr sig en hängmatta. Archibald 

Russell är inom synhåll. Jag märker att min lilla 

förkunskap angående livet på en segelskuta kom-

mer mig val till pass. Matros Leevi Lindsten har 

gin-känningar, varför jag håller hans rodertörn. Det 

pågar politiska resonemang i skansen, vilka av-

handla läget Finland-Åland. T.o.m. religiösa 

frågor komma på tal. Matros Alfons Öfverström 

håller vad med Timpa (timmerman W. Gästgivars) 

om att denne icke kan övervinna Försten (förste 

styrman Frans Herman Häggström) i armbrytning. 

Vadsumman gäller fem pund. 
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Söndagen den 8 oktober 

Svante Hedin 

Brassat for låringsvind. Farten 7-8 knop. Kursen 

ändrad till NV. Dunkis svor över att man skulle bli 

utpurrad när man ligger och sover, för att gå ut och 

brassa. När vi kom in gick vakten omedelbart och 

lade sig och bad oss, frivakt, hålla käften för de 

skulle sova. Vi voro för en gångs skull vakna; 

kritiserade varandras utseende, "rena" kläder m.m. 

Den av oss som haft fritörn kunde ej somna varför 

han bad andra vaktens polis om ett sömnpulver. 

Denne kom till baka med en stor slägga, och då 

skyndade den "sömnlöse" sig att säga att han ville 

ha sömnpulvret upplöst i vatten. Kl. 8 var det grå-

kallt. Braunies barometer hade sedan förra vakten 

fallit 14 mm. Vinden har brassat mera på låringen. 

Fart omkring 12 knop. Kl.12. Fear Island förut om 

styrbord. Tvärs om kl. 3 em. Kursen ändrades till 

VtS. På kvällen brassades för babord halv vind. 

Det småregnar också nu. Nu är Skottland rundat i 

alla fall. En av matroserna var i kväll så full att han 

ej kunde taga sina törnar. Nu blir det väl slut med 

sprit ute i sjön. Till kvällsmat köttbullar och 

rispudding. Fr.o.m. i dag skall timmerman och 

båtsman bli dagman varför vi äro nio man på vakt. 

Kursen är nu kl.9 VSvtV, varför man kan draga 

den slutsatsen att Orkney öarna ligga akterut. På 

slutet av vakten gjorde vi omkr. 12 knop. 

Harry Eriksson 

På dagen ha vi akterlig vind. Styrningen är rätt så 

svår. Mot kvällen brassar det emot till bidevind. 

Luften är disig. Jungman Ruben Cedergren festar 

på kullvin. Min skansvecka har vidtagit - förargligt 

jobb att vaska efter femton man. Söndagskäket är 

på den bättre sidan. 

Måndagen den 9 oktober 

Svante Hedin 

Vinden började brassa emot varför det blott dröjde 

ett par minuter efter avlösning som två vissel kom. 

Vakten hade i alla fall hunnit falla i en god slum-

mer. Vi andra som fick lägga oss och sova började 

skämta med dem och bad dem "hurry up". Finns 

det något härligare än att se andra människor ar-

beta då man själv vilar? På 4-8 vakten sov jag ända 

till kl. 20 min i 6 och sedan hade jag utkik och 

polis på varandra. Morgonen var stjärnklar och 

kylig och det ljusnade omkring halv 7. Dyningen 

är ganska hög och dåligt om vind varför underse-

gelskoten då och då slår i sidan när hon gör en 

överhalning. Före kl. 8 varierade farten mellan 4-6 

knop. Dikt bidevind. Kursen skulle egentligen varit 

S1/2V men det högsta jag kom upp till var 

SSV1/2V. Vinden skralnade sedan, så att vid vakt-

skifte låg hon an VtS. Barometern faller fortfa-

rande. Efter kl. 8 kom en by varför brammarna 

firades, men den gick strax över igen. Måndag med 

sillfrukost. 8 dygn i sjön. Babordsvakten tog upp 

ankarna på backen, schacklade loss kättingarna 

samt slog pluggar i klysen. De beslogo även över-

brammarna samt begin, mesantoppen, jagare och 

yttreklyvare. Barometern faller fortfarande kl. 1. 

När vi kommo ut togo vi storen och underbram-

marna. Vi skulle just till att giga kryssundrebram 

lovartsnock då skotet sprang, så det hade vi ej 

besvär med att lägga av. Rortörn 3-4. Hon styr 

finfint. Jag sydde sedan segel. Kl. halv 6 började vi 

skalka luckorna. Två vissel. "Fira förundremärs"! 

Märsen började spricka på två ställen i sömmarna. 

Innan vi gårdat och beslagit hade den gått sönder 

ganska bra. Strax efter det vi kommit ned full back 

i alla segel. Vinden hade med en gång skralnat 6-7 

streck. Innan gjorde vi 11 mil men det tog bara ett 

par sekunder innan hon dejsade lika fort. Alla 

stagsegelsfall kastades loss från naglarna. Mesan-

stäng blåste helt ur liken. Tre vissel "Alla man på 

däck". Märsarna firades och beslogs och mesan 

halades in. Hade vi haft brammarna uppe nu, hade 

skutan haft ett par bramriggar mindre. Kryssmas-

ten stog som en sprättbåge akteröver och länsbar-

dunerna voro alldeles slacka. Litsor och liket utav 

varje kom ner i däck. Snart hade vi vinden på rätta 

sidan igen. Focken gigades och beslogs. Det var ett 

hårt arbete med att beslå den våta tunga focken. 

Upp på rån kunde vi dock inte få den. När vi voro 

klara med det fick frivakten gå in och äta. Jag och 

en matros började med att surra lovarts livbåtskap-

ell. Vi hunno inte långt med det förrän det hördes 

en serie kraftiga knallar. Underliket till förstumpen 

hade sprungit alldeles intill lä stående lik. Stående 

liket stog kvar men duken hade flugit upp på rån. 

Vi togo så mycket i lä gårdingar som gick, och 

sedan upp och beslog nocken. Det friskade i mer 

och mer. Då vi kommo ner följde vi med 1:ste 

styrman akterut och fingo en sup. Först kl. 8 kunde 

vi töra in; men kläderna måste vi ha på oss. 

Kvällsmaten bestod av "pytt-i-panna", och det 

smakade utmärkt. Babordsvakten hade jobb långt 

fram på natten med att klara upp alla ändar. De 

fingo ej vara i skansen utan måste stå "stand by" på 

däck. 

Harry Eriksson 

Jag har fått uppleva vad en storm i Nordatlanten 

vill säga. Vi taga segel ända ned till stumparna. En 

av dessa måste sviktas. Vi gå stand-by på natten 

framför halvdäcket. Vi kojsa fullt påklädda. 

Undre- och övre märsen i fören blåsa sönder. Stor 

och mesanstäng gå samma väg. 

Redigering: Linus Martinson 
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Tall Ships North Sea Regatta 
Go teborg 3 till 6 september 2016 

 

The Quebec  International Sail Training & Tall Ships Conference 

2016 hölls från den 28 januari till 30 januari 2016. 

Jag var där på uppdrag av Göteborgs Hamn och 

tillsammans med Projektledningen från Göteborg 

& Co med anledning av att Göteborgs stad står 

som värd för North Sea Tall Ships Regatta. Regat-

tan startar i Blyth den 29 augusti med målgång vid 

Skagern. 

Ett event anordnas i Frihamnen tillsammans med 

Försvarsmaktsdagarna 3/9 – 6/9.  

Sail Traning International (STI) räknar med ett 30 

till 40 deltagande fartyg. STI har sitt ursrung ur 

Sail Training Association (STA) som säkert många 

minns. Sist det begav sig i Göteborg, 1997 då 

under namnet Cutty Sark Tall Ships Race.  

North Sea Regatta vänder sig till de lite mindre 

fartygen. http://tallshipsgothenburg2016.com/ 

På ovanstående länk kan ni se vilka fartyg som är 

anmälda och även följa projektet. 

För de som är intresserade så går det också via 

länken ovan att anmäla sig som volontär för något 

av skeppen när de ligger i Frihamnen. 

STI har sin egen hemsida 

http://www.sailtraininginternational.org/home 

Där ni kan se kommande seglingar. Anledningen 

till att Conferencen hölls i Quebec är att 2017 

arrangeras Rendez-Vous Tall Ships Race. Tävling-

en startar i Europa och går via Bermudas till USA 

och vidare till Canada och sjöarna för att avslutas i 

Europa. 

2017 anordnas ochså tävlingar i närmare vatten. 

Halmstad kommer att stå som värd i Sverige. Åbo 

och Kotka i Finland liksom Klaipeda och Szczeicn. 

Hälsningar och en förhoppning om att ses i Göte-

borg 

Gunnar Tholander 

 

 

 

  

http://tallshipsgothenburg2016.com/
http://www.sailtraininginternational.org/home
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FLAGGAN I TOPP 

April 2016 

8  Carl-Johan Scharp  80  O 

12  Jan Höglund  75  S 

22  Sten Eriksson  80  V 

Maj 2016 

6 Johan Forslund 70 O 

19 Sten Gattberg 75 O 

21 Leif Pettersson 75 V 

29 Inge Wernersson 75 O 

Juni 2016 

16 Staffan Wettre 75 V 

26 Sölve Larsby 75 O 

29 Lars Ivan Zimmerman 75 V 

Juli: 

3   Ulf Ottgård  70 V 

6   Jaan Hansson     70  O 

14 Gösta Olsson   70  O 

Augusti: 

5   Ove Nordström    80  V 

26 Håkan Gustaf Granander  70 O 

September: 

14 Lasse Genberg     75  O 

16 Anders Atterberg    75  O 

19 Jerker Schyllert    50  S 

Oktober: 

5   Bo Dagberg    80  O 

14 Lars Dahllöf     75  O 

14 Svante Furelius     80  O 

16 Lars Ingholt      75  S 

25 Hans Verde       80  V 

 

ANMÄL ADRESSÄNDRING!  

Glöm inte bort att meddela adressändring när Du 

flyttar. Besättningens postadress finner Du i rutan 

här intill. 

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

kommer att bli www.rydbergsgastarna.se . 

Vi har också en ny e-postadress: 

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

adressen kommer successivt att fasas ut. 

E-POSTADRESSER 

Med e-post kan vi minska portokostnaden och 

backlagsförmännens arbete med att skicka ut kal-

lelser och andra meddelanden till Gastarna. 

Anmäl/uppdatera därför Din e-postadress med 

ett mejl till info@rydbergsgastarna.se 

 

 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 betal-

ning 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           08-20 33 28 

                        sten@famgattberg.se 

1:e Styrman Bo Johansson       070-558 33 61 

                    bobibobi@bredband.net 

2:e Styrman Linus Martinson       0708-76 45 76 

            linus.k.martinson@gmail.com 

3:e Styrman Jaan Hansson                 08-31 41 55 

                                                   021138772@telia.com 

Båtsman Lennart Stenberg          08-704 92 54 

                                                   stenbergs@comhem.se 

Kock  Karel Papica                 08-755 59 40 

                                                karel.papica@gmail.com 

Matros Lars U:son Lundberg  070-540 59 00 

       lars.lundberg@usonmarketing.eu 

Lättmatros Peter Ålund                  073-539 3245 

                    peter.alund1@gmail.com 

Backlagsförmän: 

  Ostkusten Pelle Brandt                 08-753 09 18 

                         pelle@pellebrandt.se 

  Sydkusten Guy Rosvall            042-738 93 

                      rosvallguy@gmail.com 

Vestkusten Ola Manhed         031-93 28 62    

olacmanhed@hotmail.com 

Besättningens adresser 

Allmän postadress  Teatergatan 3 

                                                    111 48  Stockholm 

e-post                    info@rydbergsgastarna.se 

Hemsida www.rydbergsgastarna.se  (på gång) 

Ekonomi, fakturor             c/o Jaan Hansson, Karlbergs-

vägen 70A,  113 35 Stockholm

 

mailto:info@rydbergsgastarna.se

