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KAPTEN HAR ORDET
Rydbergsgastar!
Sommaren går mot höst och därmed tid för att titta tillbaka på sommarens olika händelser – kanske även längre
tillbakablickar när vi träffas vid Backlagen.
Årsmönstring skedde med sedvanligt god uppslutning återigen på Skeppsholmen och ombord i T.S. Shamrock
vid Östra Brobänken. Äntligen kunde Besättningen göra uppställning ombord med våra gäster på halvdäck som
åhörare och medsjungande i visorna. Årsmötet hölls i Årboden innan vi samlades ombord för den sedvanliga
lunchen som även i år serverades av Mikael med personal.
Vid Årsmötet valdes till ny 3. Styrman Björn Ericson sedan Jaan Hansson undanbett sig omval. Till ny Båtsman
valdes Håkan Granander efter Lennart Stenberg och till ny Kock valdes Claes Planthaber efter Karel Papica
som båda undanbett sig omval. Samtliga avtackades för gott och uppskattat arbete.
Valberedningen består av Göran Granath och Jaan Hansson.
Till Mönstringen var ordförande i Stiftelsen, Tommy Adamsson med fru Eva och kommendör Fredrik Palmqvist,
Marinstaben, inbjudna hedersgäster. För att motta Hedersplakett nr 55 var löjtnant Thomas Falk, FC Falken, och
löjtnant Anton Holmberg, 2.O Falken inbjudna.
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Besättningen är stolt över att ha delat ut premier till eleverna Anja Leidi på Gunilla och Linus Woxell på Älva.
HMS Falken och s.v. Älva styr nu sydvart på utbildningsexpedition i Medelhavet och runt Kanarieöarna.
Barkskeppet Gunilla är ute på Atlanten med sina elever. Ett bevis på att utbildning under segel fortfarande behövs, lockar och bedrivs.
REKRYTERA MERA! – ombeds Gastarna göra. Nästa generation är efterfrågad!
Låt minnena av segelfartygen hållas vid liv – slut upp till Backlagsträffarna!
Sten Gattberg

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.

Kalendarium
Ostkustens Backlag
kll 1800 den
Manusstopp

På Walkayaön bland Fijiöarna såg till slut tyskarna,
som gav sig ut för att vara holländska segelturister,
ett skepp som de beslöt sig för att kapa. Det var en
vacker tvåmastad skonare som skulle kunna ta
ombord alla de som väntade på Mopelia.

19. September
24 oktober
28 november

Skeppsorder nr 4

4 november

Luckner ordnade så att han och hans män skulle få
följa med skonaren som passagerare. Nästa dag
skulle de gå ombord och skonaren avgå. Väl ute till
havs skulle det vara en lätt match att ta över båten…

Sjörövarkaptenen
som inte ville få blod på
sabeln…

Då anlände, plötsligt och oväntat, en ångare med en
engelsk polisofficer.
Luckners bluff hade till slut genomskådats.

Av Lars Dahllöf/text

Luckner och hans mannar hade visserligen lätt nog
kunnat övermanna den ensamme engelsmannen.
Det var bara det att Luckner och hans män hade
överraskats iförda civila kläder. Med uniformerna
nedpackade.

Ill.: Charlie Bood
Fortsättning från Skeppsorder nr 1 och
2/2016
När ”Seeadler” besökte ön Mopelia bland
Sällskapsöarna för vila och för att förnya
förråden, så råkade hon ut för en tsunami,
som kastade upp henne på korallrevet.
Fartyget totalförliste men alla ombord
klarade sig oskadda.

Enligt de ridderlighetens lagar som den före detta
sjöbusen Luckner nu levde under, som greve och
marinofficer, fick en civilklädd person aldrig förgripa sig på en i uniform.
Så Luckner måste ge sig.
Lite bidrog väl också att polisofficeren sa att det
fanns en kanon på hans ångare, riktad mot Luckner,
som kunde avfyras närsomhelst på hans tecken. Det
var en bluff, någon kanon fanns inte, men greven
som inte gillade blodsutgjutelse, gick på det…

Luckner lät då på kort tid bygga en båt,
”Kronprinzessin Cecilie” för att ge sig ut
på nya kaparfärder.

Medan Luckner och hans fem män på brittisk bekostnad transporterades till ett fångläger nära Auckland på Nya Zeeland, gav sig de kvarlämnade tyskarna på Mopelia ut på egna äventyr. Chansen till
detta kom när en fransk skonare anlände till
Mopelia.
”Seeadlers” skeppsbrutna besättning bytte plats
med de franska sjömännen, som fick överta deras
tält i det internationella lägret på ön, och for iväg
med skonaren. Det gick bra så långt som till
Påskön, halvvägs över Stilla havet. Där gick även
detta fartyg på grund och tyskarna måste rädda sig i
land.

Kronprinzessin Cecilie
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Efter fyra månader på Påskön kunde de sen fortsätta
med en chilensk skonare till Chile, där de förblev
till krigsslutet.

Den 13 december 1917 gav sig Luckner, Kircheiss
och kadetterna iväg med Turners motorbåt. De
flydde mitt på ljusa dagen men det dröjde långt in
på natten innan den upptäcktes. Larmet försenades
av att Luckner klippt av telefontrådarna mellan
lägret och Auckland.

På ön Motuihi utanför Auckland hade brittiska och
nya zeeländska myndigheter inrättat ett interneringsläger för tyskar som överraskats av kriget på
brittiskt område. Hit fördes den kapande greven och
hans närmaste man, löjtnant Kircheiss. De övriga
fyra från ”Kronprinzessin Cecilie” internerades på
annat håll.
Lägerkommendanten överstelöjtnant Turner, var en
fåfäng och godtrogen person som blev smickrad
över att den fine greve von Luckner sökte hans
sällskap. Det var dessutom lite synd om greven,
tyckte Turner, eftersom han drabbats av så svår
reumatism att han endast med svårighet kunde linka
sig fram, stödd på två käppar. Dessemellan låg
greven till sängs och stönade.
Synd om greven, men tur för Turner. För nu kunde
ju denna tyske utbrytningsspecialist inte hitta på
något ofog.

Brittiska skämttidningar hånade den lättlurade kommendanten som så lätt släppte sina fångar fria…

Det Turner inte anande var att den reumatiske greven bluffade för att invagga honom och alla andra i
säkerhet. I största hemlighet höll greven, hans löjtnant och några med dem internerade tyska skolskeppskadetter på att förbereda sin flykt.

Till en början såg det hyggligt ut för Luckner och
hans salta gossar. Redan efter några dagar lyckades
männen på ”Pärlan” kapa en intet ont anande skonare, ”Moa”, som visserligen var flatbottnad och
rank, men ändå bekvämare än motorbåten.

Överstelöjtnant Turner hade i lägret en nio meter
lång motorbåt, ”Pärlan”, vars skötsel och underhåll
han överlåtit till de båtintresserade tyskarna. Med
den båten skulle flykten ske, hade Luckner bestämt.

Kapningen genomfördes i bästa sjörövarstil, med
greve Luckner svingandes överstelöjtnant Turners
sabel i luften…

Luckner rymde från fånglägret med lägerkommendantens
motorbåt Pärlan (ovan).

Tyskarna smugglade ombord vatten, proviant och
bränsle i båten utan att Turner eller vakterna märkte
något. De stal ett gevär och tillverkade tyska matrosmössor och en tysk marinflagga så att de ute till
sjöss kunde uppträda som det anstår ett tyskt marinfartyg. Luckner lyckades också lägga beslag på
Turners tjänstesabel – den behövde greven bättre,
tyckte han.

Moa var flatbottnad och rank.
Med handgjord sextant och karta ur en skolatlas
sattes så kursen mot Kermadecöarna norr om Nya
Zeeland. På väg dit hamnade ”Moa” i storm och
”Pärlan”, som bogserades av ”Moa”, slet sig och
sjönk.

Eftersom ”Pärlan” trots allt inte var så sjöduglig så
tänkte Luckner och hans män så snabbt som möjligt
efter flykten försöka erövra ett större fartyg- Och
fortsätta med det.
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Den 21 december angjorde ”Moa” Curtis Island,
där man tog för sig av de förråd som fanns vid en
proviantstation för skeppsbrutna på ön.

segelyacht ”Seeteufel” till Australien och Nya Zeeland.

Gentlemannakaparen Luckner höll just börjat skriva
kvitto på de grejor som man lagt beslag på, för att
ordentlig placera det i proviantdepån, då rök syntes
vid horisonten.
Det var en ångare, som hastigt tog in på ”Moa”,
trots att man satte alla segel hon hade.
Ångaren, den nyazeeländska hjälpkryssaren ”Iris”
avfyrade varningsskott och Luckner såg att hela
”Iris” reling var späckad med gevärspipor riktade
mot ”Moa”.
Övermakten var överväldigande. Och inför den såg
sig Luckner nödsakad att stryka flagg.
Resten av kriget tillbringade Luckner bakom taggtråd på Nya Zeeland.

Detta hände sedan:
Felix von Luckner återkom till Tyskland 1919.
Där skrev han en bok om sina äventyr som kaparkapten, som blev en bestseller och honom själv
känd och populär. 1921 införskaffade han en norsk
fyrmastare som döptes om till ”Niobe” och donerades som skolskepp till tyska marinen.

Felix von Luckner med sin svenska grevinna Ingeborg och båtsmannen Karl Müller ombord på jakten Seeteufel i Australien i mellankrigstiden. Inte
alla uppskattade den tyske sjöhjältens besök – han
betraktades med misstro som propagandamakare
för det nazistiska styret i Tyskland.

Han startade sedan en stiftelse som anskaffade ännu
en fyrmastare, ”Vaterland”, som von Luckner lät
bygga om till seglande representationsfartyg för det
tyska näringslivet. ”Vaterland” döptes om till
”Mopelia” och seglade med Luckner som kapten år
1926 till USA och andra av de länder som besegrat
Tyskland i första världskriget. I USA höll Luckner
föredrag om ”sitt” krig och fick en bil av Henry
Ford. Bilmiljardären Ford var tyskvän och nazistbeundrare och gav i flera år Adolf Hitler 50 000
dollar i födelsedagspresent. I San Fransisco utsågs
den hedervärde kaparkaptenen till hedersmedborgare. Nazisterna försökte då de sen kom till makten
i Tyskland åka snålskjuts på Luckners popularitet
och göra honom till något slags riksungdomsledare.
Felix von Luckner påstås i samband därmed ha
varit en av de få tyskar som bett den nazistiske
propagandaministern Göbbels att dra åt helvete.
Och överlevt sitt uttalande.

När nazisternas Tredje Rike låg i dödsryckningar
1945 befann sig Luckner i hemstaden Halle. Hitlers
order var att staden skulle försvaras till sista man
och sista blodsdroppe. Men när Luckner fick klart
för sig att amerikanarna hade 960 bombplan startklara för att bomba Halle till grus och aska och
vaporisera stadens 250 000 invånare, gjorde han det
mest förbjudna och tog kontakt med fienden. Mot
att Halle kapitulerade och släppte in de amerikanska
förbanden utan att göra motstånd fick bombplanen
stå kvar på marken. Grevens agerande fick nazisterna att döma honom till döden i sin frånvaro för
”förräderi”.
Felix von Luckner, som i sitt andra äktenskap var
gift med svenskan Ingeborg Engeström, bosatte sig
efter kriget i Malmö. Han avled i sitt hem år 1966.

Luckner ska även under 1930-talet ha varit umgängesvän i sin hemstad Halle med en annan Hallebo, den högt uppsatte SS-ledaren Reinhard
Heydrich. Heydrich, som dödades av partisaner i
Prag år 1943, lär särskilt ha gillat då von Luckner
berättade om sina äventyr i Söderhavet.

Resebrev från HMS Gladan
Skansgast 222 Rask här!

Åren 1937 och 1938 gav sig von Luckner åter ut på
äventyr till havs och seglade han med sin egen

Jag heter Rasmus Rask och är 17 år fyller 18 i år.
Jag går andra året på Teknikprogrammet med Sjöbefäl som inriktning samt Hockeygymnasiet, på
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Strömstad Gymnasium. Mina intressen är Hockey,
Skidor, Båtar och att vara med dem jag tycker om.
Tack vare Sjöbefälsinriktningen fick jag chansen att
åka på denna händelserika resa.

resa var jag säker på om jag skulle jobba till sjöss
skulle det vara i det civila men efter denna upplevelse, resa, äventyr så vet jag inte. Det har gjort mig
fundersam, jag jobbar på en båt på somrarna, och
det är ju inom det civila men det finns många olika
saker att testa så det får jag ta reda på senare.

Jag har varit ombord sen den 22/2-2016
Nu är vi inne i tredje veckan på HMS Gladan, känslan hittills är väldigt blandade, Mycket positivt!
Själv har jag inte gått GMU (Grundläggande Militär Utbildning) med tanke på att jag endast är 17 år
gammal, men detta äventyr som personalen på
HMS Gladan, eller den så kallade ”nyckelbesättningen” säger att denna utbildning är en typ av
”light version” av det militära så då får man en bra
insikt på om man är intresserad av GMU, eller
militären av något slag. Jag vet inte om jag som
individ är intresserad av GMU, men denna upplevelsen har verkligen inte gjort mina insikter om det
militära sämre, snarare bättre. På HMS Gladan får
man lära sig det mesta, grundläggande i alla fall,
t.ex. som Allmän sjömanskap, Hur livet är om man
jobbar inom flottan och även det civila, hur det är
att jobba på båt i allmänhet. HMS Gladan fokuserar
troligtvis på att lära ut hur livet är på flottan är med
tanke på att vi är på ”HMS Gladan” Ni som inte vet
vad HMS står för så står det för Hans Majestäts
skepp. Som Skansgast som jag är sköter jag det
mesta på Storstation, med storstation menar jag det
flesta tampar så går till Stormasten. Jag jobbar
mycket med storseglet. Även om det kanske inte
känns som det när vi bara fortsätter ha lektioner och
vara på båten, när jag väl sitter och tänker på resan
hittills så förstår jag att jag har lärt mig mycket.
Man får en bättre självinsikt av att göra något i
denna stil, ibland kanske man inte tycker allt är
roligt, men när du väl är klar med allt är du nöjd. Vi
från Sjöbefäl har kunnat ha med oss våran lärare
Håkan Eriksson, det är tack vare han sjöbefälslinjen
finns på vårat gymnasium. Håkan Eriksson är även
min morfar, han har varit med på resan hela vägen
tills idag där han valde att åka hem för han hade
uppgifter hemma att göra.

Jag är glad för att jag fick chansen att skriva detta
inlägg, det har inte bara gjort att ni läsare får veta
vad som händer på denna resan, det gör så att jag
själv också får se mer om vad jag har gjort.
Skansgast 222 Rasmus Rask

HMS Gladan var utan tvekan stilligaste fartyget i Marina Rubicon igår, lite extra fin för att utmärka kronprinsessans namnsdag!

”2016-04-08 Myr, 222, andra kvarter
Efter en lång busstur var vi äntligen framme vid
Gladan. Det vackra skeppet var sig lik alla bilder
jag hade sett på henne. Väl på plats blev vi väl
bemötta av besättningen med en god pizza-slice. De
kommande dagarna fick vi lära oss allt om hur ett
rep låses fast på bästa sätt, till hur en segelbåt lyckas färdas framåt när det är motvind.
Nu är vi ute mitt i Atlanten med kurs mot Funchal,
Madeira. Majoriteten i min omgivning lyckas bita
ihop när det är som jobbigast och för det är jag
jättestolt. Instruktörerna och de andra i besättningen
har en tendens att inte vara chefer över oss, utan
istället våra kollegor. Jag märker det genom att de
inte blir sura när vi misslyckas för det femte försöket med att knyta ett rep. Samt att de ger oss tid
istället för att visa hur mycket de egentligen kan
genom att göra det tio gånger snabbare och mer
effektivt. Instruktörerna gör de så att eleven vågar
frågor som är självklara för dem utan att låta sarkastiska. Sist men inte minst har jag fått reda på hur
kraftfulla saker och ting är som vi tar för givet i
samhället. Det kan vara mat, toalettbesök, men
framförallt sömnen. Aldrig har jag blivit så glad av
att höra ”Ni kan ta och vila er”

Idag har vi lagt till på Lanzarote i hamnen Marina
Rubicón, väldigt trevlig hamn vad jag har fått uppleva hittills, denna hamn består mest utav av lyx
yachter, själv tycker jag det är väldigt kul att gå och
kolla på yachter så jag tycker denna hamn är väldigt
intressant. Vi lämnar denna hamn på måndag för att
gå till Teneriffa.
Hemlängtan är något jag har haft, men har haft så
bra kontakt med dem jag saknar hemma som möjligt, Jag saknar mina föräldrar Anneli och Magnus
samt min Flickvän Natasha.
Vill gärna skicka en hälsning till dessa tre också
hoppas dem läser.
Men jag trivs väldigt bra på denna båt, om jag väl
skulle jobba till sjöss i framtiden vet jag inte om det
skulle varit i flottan eller i det civila, innan denna
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Det har snart gått en vecka sedan jag anlände på
båten. Det är häpnadsväckande hur mycket jag har
lärt mig, inte bara om seglingsteori utan även om
logistik, gemenskap och mitt inre jag. För att höras
på båten är man tvungen att ta i ifrån buken, det
resulterar till en starkare röst som i sin tur leder till
högre självsäkerhet. Jag är jätteglad över att jag fick
möjligheten att få uppleva den här erfarenheten och
ser fram emot de kommande tre veckorna.

Vi hade nu fått klart för oss att det gällde en tysk
segelbåt som heter EYJA med 4 personer ombord.
(En kvinna, tre män)
Det var fortfarande mörkt när vi kom fram till haveristen. Vi höll oss i lovart. Vår plan att förtöja dem
på oss fick vi skrinlägga på grund av för höga vågor. Det hade inneburit alltför stor risker för ytterligare skador på deras båt. Vi fick kommunicera över
Vhf.

Johan Myr”

Vår räddningsbåt, en en gummibåt med 40 hästkrafters motor sjösattes. I rådande sjö, inte helt okomplicerat, men det fungerade. Vi fyllde ribben med
de driftigaste vi hade ombord och de försvann bort
till haveristen. Det var heller ej enkelt att ta sig
ombord på segelbåten men även det löste sig.

HMS Gladan sjöräddning utanför Kap Verde 2015
HMS Gladan hade precis avlagt ett besök på Mindelo, Kap Verde. Vi hade kadetter från officersprogrammet ombord som elever. Eleverna är ombord
för validering i astronomisk navigation, storcirkel,
loxodrom samt tidvatten. Utöver det går eleverna
som VO (styrmän) under ledning av ansvars VO.

Efter samtal och diskussioner där det framgick att
de klarade av att hålla vattennivån under kontroll
med deras egna två länspumpar, återvände ribben
till Gladan.

Vi var på väg nordvart till El Hierro, Kanarieöarna.
Otroligt nog hade vi relativt ostlig vind, vilket
gjorde att vi kunde sätta gynnsam kurs mot El Hierro. Det är att, gå mot ”elementen” när man går det
hållet, motstöm och mestadels vinden emot. Då vi
är ett örlogsfartyg, har vi fastställda tider och likaså
förutbestämda hamnar vi besöker, alltså svårt att
ändra. Det ibland kan vara tidspressat och så var
det just under denna färd.

Det blev många samtal mellan stationerna. Det
beslöts att en bogserbåt skulle skickas ut för att ta
dem på bogsering mot Mindelo. Tyvärr tog det tid,
och ännu mer synd var att det blev haveri på bogserbåten när de skulle kasta loss.

När väl kontakt med Kap Verde på radio etablerats
samt det tyska räddningcentret i Bremen som också
blev inkopplat (oklart hur, men vi blev uppringda).

Nya diskussioner och det ordnades fram ny båt från
land. (Ganska komplicerad procedur)

Under första natten till sjöss, hörde vi ett mayday
på vhf kanal 16 natten den 25 november 2015. Vi
svarade som enda fartyg. Anropet gällde en segelbåt som hade vatteninträngning och förlorat roder.
Haveristen befann sig 20 distansminuter väst om
oss, Nord Kap Verde. Vi besvarade anropet och
förklarade att vi skulle sätta kurs mot dem.

Besättningen på haveristen var enligt vårt bedömande missmodiga och ledsna.
Vi gjorde olika försök att hålla dem på gott humör
genom radioanrop och vi åkte även över med ribben
igen för att testa att hissa deras segel och hjälpa
dem med en improviserad nödstyrning. Det gick
faktiskt hjälpligt men all gaist var borta hos dem, så
vi fick lägga ner det. Efter många om och men kom
det ut en fin räddningsbåt och vi kommunicerade
och vi hjälptes åt att koppla bogsering. Vi transporterade även över en kvinna och en man till räddningsbåten och två stannade kvar ombord haveristen.

Vi föll av, startade maskin och satte högsta fart vi
kunde mot haveristen. Efter ett tag bärgade vi seglen då de ej gjorde någon nytta längre. (Akterlig
vind och maskingång)
Då vi skulle ha några timmar tills vi kom fram,
purrade vi nyckelpersoner och påbörjade de förberedelser vi kunde tänka ut. Allt ifrån olika sätt att
lämna länsmateriel, sjukvård. Det gjordes klart för
att kunna förtöja båten jämte Gladan för att kunna
rädda den om den var på väg att sjunka.

Det gick också väl och min bedömning var att det
var goda sjömän ombord på den Kap Verdianska
räddningsbåten.
Vi lämnade varandra när vi såg att bogseringen
fungerade.

Vis av tidigare erfarenheter, tog jag direkt kontakt
med Sweden rescue i Göteborg. Tanken var att de
lättare skulle kunna ta kontakt med Sjöräddningsmyndighet på Kap Verde. Swe rescue, som jag har
väldigt goda erfarenhet av, hjälpte såklart till. De
fick ej kontakt, men de gav oss några olika sätt att
ta kontakt.

Sammanfattningsvis kan sägas att det var nog lite i
grevens tid vi hann dit. Det var inte långt ifrån de
skulle ”missa” Kap Verde, och teoretiskt kunnat
driva mot Västindien. Där är inte så mycket trafik i
det området de befann sig i. De kunde heller ej
komma i kontakt med Kap Verde.
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Rekrytering och rustning

Då vi såg att de kunde hålla sig flytande, jobbade vi
med dem, genom att hålla oss nära och samtala med
dem för att hålla humöret uppe.

Chefen för Marinen, viceamiral Bengt Lundvall,
och Stiftelsen Abraham Rydberg hade kommit
överens om att bemanna Gladan med Rydbergselever för deltagande i kappseglingen till paradseglingen OP SAIL `76. CM utsåg undertecknad till
fartygschef att tillsammans med Stiftelsens Inspektor, kommendör Bengt Hedlund, utse 21 Rydbergselever. Dessutom uttogs tre officerare, en
fartygsläkare, två ”Skeppare”, en ”Brass” och fem
frivilligt anställda sjömän (med skonerterfarenhet)
till nyckelbesättning.

Förutom det lades väldigt mycket energi på radiotrafiken och logistiken.
Som kuriosa blandade den tyska räddningstjänsten
in Marockos rescuecenter i Rabat (mot min inrådan). Detta gjorde en svår radio/satellitkommunikation än svårare.
Trots allt fungerade allt så väl någon kunde begära,
och de var väldigt tacksamma för vår hjälp på den
tyska båten EYJA
Thomas Falk
FC HMS Gladan

Rustningen kom igång den 8 mars och den 14 april
lämnade vi Karlskrona Örlogshamn med kurs på
Plymouth under intensiv segelexercis.

The importance of Sail Training

Tall Ships´ Race

Från Facebook mars 2016
Last week (in February) I went to Canada for
Sail Training International Annual Conference. To all of you who have ever considered me weird, nuts, different or other equal
things, I am not alone. Imagine a hotel filled
with over 400 people just as nuts as I am.
It was AMAZING! I have never really been
able to describe what I do, or why I do it,
but Robbie came pretty close, despite being
Scottish. So please read this to understand a
part of what I do and why I do it.
Matilda Dagberg

Så började kappseglingen för seglande skolfartyg,
Tall Ships Race, med start i Plymouth för 24 deltagare den 2 maj med mål i Santa Cruz de Tenerife.
Bland dessa var ryska Krusenshtern och Tovarishch, Danmark samt norska Christian Radich i
klass A. I Gladans klass B startade bland andra
brittiska Sir Winston Churchill, Gipsy Moth V och
holländska Eendracht. Gladan seglade i mål den 13
maj på andra plats i klass B slagen av Sir Winston
Churchill.

"Because the people who are crazy enough
to think they can change the world, are the
ones who do". Thanks to all of you amazing
sail trainers out there who make the world a
better place one shipload of trainees at the
time, thanks for letting me have a part in this,
thanks for a wonderful weekend and thanks
for all the work you do!
Robbie Crow

Sir Winston Churchill
När starten från Santa Cruz gick den 23 maj var det
42 deltagare som satte kurs mot Bermuda. Vi hade
2 300 distansminuter framför oss och Sir Winston
hårdbevakades och hölls akter om oss. Efter 22
dygn gick vi i mål, åter som tvåa i klassen, nu efter
Gipsy Moth V – slagna med drygt en timme – men
före Sir Winston!

OP SAIL´76 - Förenta Staternas
Nationaldag 4 juli 1976 – ett 40
årsminne
Det var både mäktig och imponerande syn som
mötte den som blickade ut över mynningen i Hudson River. I en minutiöst planerad ankringsordning
låg 220 segelfartyg i väntan på paradseglingen
uppför Hudson River den 4 juli 1976. HMS Gladan
med 21 Rydbergselever låg ankrad vid Gravesend
Bay tillsammans med 34 klass B-deltagare.

Till starten den 20 juni utanför Bermuda samlades
96 segelfartyg i de tre klasserna A, B och C. I klass
A startade 16 råtacklade fartyg och i klass B 46. Det
blev täta dueller vid startlinjen innan vi spreds ut
under växlande vindar på de 600 distansminutrarna
till New Port, Rhode Island med målgång den 26
juni. Gladan kom denna gång femma efter fyra
amerikanska seglare – men före både Sir Winston
och Gipsy Moth.
7
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OP SAIL ´76

Libertad (Argentina), Esmeralda (Chile), Gloria
(Colombia), Gorch Fock II (Tyskland), Dar
Pomorza (Polen), Sagres (Portugal), Juan Sebastian de Elcano (Spanien), Mircea (Rumänien),
Tovarishch (Sovjet), Krusenshtern (Sovjet) och
Amerigo Vespocci (Italien). Gazela Primeiro (USA)
och Nippon Maru (Japan) hade avanmält sig.

Den 3 juli ankrade Gladan på anvisad plats vid
Gravesend Bay efter passage genom East River
förbi FN-byggnaden och Battery Park. Vid Sandy
Hook låg de 14 större fartygen i klass A från 13
nationer och i klass B 11 fartyg varav ett från Nya
Zeeland som mest avlägsna deltagare. Övriga låg
ankrade i närliggande områden.
De som skulle bilda tätkolonnen var Eagle (USA),
Danmark (Danmark), Christian Radich (Norge),

Sex av dessa har det gemensamt att de är byggda vid Blohm & Voss i Hamburg:
Dar Pomorza

fregatt

Polen

1909

Tovarishch

3m bark

Sovjet

1933

ex Gorch Fock

Eagle

3m bark

USA

1936

ex Horst Vessel

Sagres

3m bark

Portugal

1938

ex Albert Leo Schlageter

Mircea

3m bark

Rumänien

1939

Gorch Fock II

3m bark

Tyskland

1958

Kruzenshtern

4m bark
Sovjet
1926
ex Padua
(byggd i Bremerhaven och riggad av Blohm & Voss)

Tovarishch, Eagle, Sagres och Kruzenshtern överlämnades från Tyskland efter andra världskriget som krigsskadestånd.

Paradseglingen
The Bicentennial – USA:s 200-årsjubileum – den 4
juli blev en fantastisk upplevelse. Dagen inleddes
med att 220 seglande fartyg, med 16 råseglare i
täten, lättade ankar och formerade sig för att motorsegla uppför Hudson River. Färdvägen var kantad
av tusentals småbåtar, cirka 3 miljoner åskådare, 56
utländska örlogsfartyg – bland dem HMS Älvsnabben – och ett stort antal amerikanska. Gladan passerade USS Forrestal med President Ford ombord
tillsammans med 3 000 hedersgäster. Senare mötte
vi USS Wainwright med vicepresidenten ombord.

Sagrres

Högre upp låg Älvsnabben paradankrad och Gladan
passerade på nära håll för att visa upp oss för besättning och gäster ombord. Vi hälsade på segelfartygsmanér. Fartygschefen Kk Nils Hellström (som
betecknade sig som Commander-in-Chief Royal
Swedish Naval Forces in Western Atlantic – alltså
Älvsnabben och Gladan) besvarade hälsningen med
CM vid sin sida.

Hemsegling
Den 8 juli lämnade Gladan New York och seglade
till Boston genom Cape Cod Canal. Den 15 juli
gick starten i Boston för fjärde och sista kappseglingsetappen till Plymouth.
Efter två veckor hade vi redan seglat två tredjedelar
av de 2 900 distansminutrarna då vi fastnade i ett
omfattande högtryck. Det tog oss två veckor att
segla resten! Värst var de sista dagarna då vi gjorde
cirka två knop mot målet – med hjälp av tidvattnet.
Målgång den 9 augusti efter 25 dygn till sjöss!
Resultatet blev tvåa i klass B och sammanlagt tog
Gladan en 2:a plats för hela kappseglingen.

Chefen för Marinen, amiral Bengt Lundvall, inspekterade senare Gladan innan det var dags för
”Ticker-tape-parade” på Broadway med alla deltagande besättningar.
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Sedan var det bara att segla hem. Rydbergseleverna
var nu mogna att prova på att gå biträdande vakthavande officer vilket både uppskattades och erkändes
som omfattande.

talsrepliker med grovt tågvirke och stora tunga
segel och dessutom med flera tunga kanoner ombord.
Sven Dagberg

Den 22 augusti seglade Gladan in mot Göteborg
med ”hemlängtan” blåsande. Där möttes vi av en
inspektionsgrupp med CM och Stiftelsens Abraham
Rydberg representanter. Eleverna godkändes och
kunde därefter få räkna dubbel sjötid för de fyra
månader seglingen varat.

17 maj-firande till sjöss
Som en följd av välvillig inbjudan från befälhavare
Thomas Falk på HMS Falken att delta i skeppets
provsegling 17 maj infann sig i arla morgonstund
fyra Rydbergsgastar på Öckerö.

Sten Gattberg/FC 1976

Där finns ej blott ”världens vackraste kvinns” utan
även det hundraåriga Ö-varvet som sedan flera år
haft hand om service och reparation på skonerterna.
Falken har tillbringat vintern här och genomgått
femårsöversyn samt fått ny huvudmaskin

Ostkustens Backlag
Briggmåndag i stället för backlag
Måndagen den 2 april drog några Gastar till Briggmåndag i briggen Tre Kronors lokaler på Kastellholmen för att som ersättning för inställd backlagsträff höra vad Johan Tideland hade att berätta om
segling med 1700-talsrepliker.

Nu var det dags för första provtur med segel och en
tillfällig besättning mönstrades för att förstärka
nyckelbesättningen. Förutom gastarna (tre välbefarna och en obefaren Falkenseglare) var det elever från Den seglande gymnasieskolan och personal från varvet.

Johan är en ung sjöman som börjat sin karriär till
sjöss i Skeppsholmsgårdens Shamrock och Marina
Läroverkets Älva. Sedan har han fortsatt med att
segla med briggen Tre Kronor och ostindiefararen
Götheborg där han efter att ha varit segelmakarlärling fått anställning. Dessutom har han haft turen, eller borde man säga skickligheten att få segla
med på den nybyggda franska repliken Hermione.

Efter vaktindelning och befälhavarens välkomsttal
hölls en liten ceremoni när Falkens Sekond befordrades till tjänstegraden kapten och erhöll sina nya
gradbeteckningar.
Strax före klockan nio lades förtöjningarna av och
genom Göteborgs norra skärgård gick vi ut mot
öppet vatten. När Hyppeln passerats var det dags
för nyckelbesättningen att börja drilla sina nya
adepter. Med god pedagogik, tålamod och repetitioner var snart jagare, klyvare, stagfock, konertsegel och storsegel satta och ”väl i maskin” kunde
beordras.

Johan avslöjade sitt stora intresse för fartygens
riggar och kunskaper om deras egenheter.
Hermione är en replik av fregatten Hermione från
1779 som blev berömd genom att föra general Lafayette till Förenta Staterna. Marie-Joseph Paul
Yves Roch Gilbert du Motier, Marquis de Lafayette
född 1757 och död 1834, i USA känd som Lafayette, var en fransk aristokrat och militär, som deltog
på den amerikanska sidan i amerikanska frihetskriget. Han var god vän med USA's första president
George Washington och andra ledande amerikaner.
På hemmaplan i Frankrike var han också en nyckelperson i franska revolutionen 1789 och i Julirevolutionen 1830.

Sjön suger som bekant och snart var det dags för en
välförtjänt kaffe och macka. Vädret var gott även
om vinden kunde varit lite kraftigare. Mellan manövrarna fanns det gott om tid att njuta av miljön
och lyssna på sanna berättelser om livet på sjön.
Tiden går som bekant fort när man har roligt och
efter några kursändringar och segelmanövrar var
det dags att vaktvis gå under däck för att utspisas
med rostbiff potatissallad och grönt därtill. Då
bägge vakter skaffat var det dags att lägga om kursen mot fosterlandet.

Hermione är en 32 kanoners fregatt riggad som
fullriggare och är större än Götheborg. Hon är
byggd i Rochefort i Frankrike och började byggas
1997 och blev färdig 2014. År 2015 gjorde hon sin
jungfruresa till Amerika där hon besökte ett stort
antal hamnar på ostkusten innan hon återvände till
Frankrike. Johan seglade med på en del av den
resan.

Brassen startade upp maskin och seglen togs ned
och beslogs medan vi gick mot hemmahamn genom
skärgården. En bit innan Öckerö sjösattes rib-båten
för att bistå vid tilläggningen. Det var premiär för
vakthavande officer att lägga till, men med hjälp av
en skicklig rorgängare gick det galant och snart var
vi förtöjda vid utgångspunkten.

Johan har fördjupat sig i fartygens riggar och deras
problem, för- och nackdelar. Han har uppenbarligen
skaffat sig stor kompetens på det området. Det
framgick klart och tydligt att det definitivt är mycket enklare att segla ett relativt modernt 1800talsfartyg som Tre Kronor än dessa 1700-

Kapten tackade oss och vi tackade kapten och sedan
var det dags att gå i land efter en mycket givande
dag på flottans stolthet. Synd bara att inte fler gastar
9
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hörsammat inbjudan, de gick verkligen miste om en
härlig dag på sjön.

Tillbakaresan gick i soligt och varmt väder och
avslutades med utspring från fartygen till väntande
anförvanter.

Ola Manhed

Det är viktigt att värna om denna typen av utbildningar.

Stipendium på Marina Läroverket i Danderyd 2016

Lars U:son Lundberg

Årets avslutning började med den nu traditionella
seglingen ut till Skolans egen ö Norra Idskär utanför Waxholm. På grund av ovädret som lovade regn
och blåst startade fartygen tidigare än planerat och
jag som stipendieutdelare fick nöjet att åka med
rektor Per Lindberg ut till Karlsudd brygga där vi
hämtades upp.

Examen på Barken ”Gunilla”!

Vädret bjöd på regnskurar och blåst så vi fick avvakta hur avslutningen skulle kunna genomföras
med lunch och många fler personer än som rymdes
i de små stugorna på ön.

Rydbergsgastarna delar årligen ut ett pris för gott
sjömanskap till en förtjänt elev i avgångsklassen
och i år var det Anja Leidi på samhällslinjen som
knep priset, i stark konkurrens med flera andra
(ibland skulle man önska att vi kunde dela ut fler
priser). Gastarna som fått äran att dela ut föreningens kikare, var Ola Manhed och Michael Schollin,
som självklart också passade på att göra reklam för
vår förening och att hälsa alla unga sjömän välkomna i Rydbergsgastarnas led.

Ja, eller rättare sagt examen på Öckerö Seglande
Gymnasieskola, dit inte bara sjöfartslinjen hör, utan
även samhälls- och naturvetarlinjerna. Alla tre
linjer seglar ca två månader (8-10 veckor) om året
på ”Gunilla” och skolan är treårig.

När det blev tid för lunchen så avstod skyarna från
att släppa ifrån sig sitt vatten. Det var att torka av
stolarna och så kunde man sitta ner och njuta av den
trevliga sillfrukosten.
Efter avslutad måltid klarnade vädret upp och solen
kom fram med varma vindar. Det blev tid för stipendieutdelning.

Undertecknad hade förmånen att få närvara vid
examen redan förra året och såg därför fram emot
en brakmiddag med underhållning i världsklass
både från elever och lärare, men trots högt ställda
förväntningar blev upplevelsen lika minnesvärd och
rolig, och känslan av upprymdhet och odelad glädje
med unga vuxna på väg ut i livet precis så stor som
då. Som en karl (Lennart Martinson, Grundaren av
skolan) så väl uttryckte det: Har vi fortfarande sådana ungdomar, så finns det hopp för Sverige!

Linus Woxell var den lycklige och klart mycket
populäre stipendiaten. Han kom upp och berättade
även att han sökte till Sjökaptenshögskolan i Kalmar. När ni läser detta studerar han redan där.

Tal, uppträdande och sånger avlöste varandra –
skratt och tårar likaså, och responsen i havet av vita
studentmössor i salen var momentan och öronbedövande. Man önskade att magin skulle bestå, men till
sist var det ändå dags för uppbrott. Innan vi förhalade fick vi en liten pratstund med Anja om planerna för framtiden: Ett jobb på Briggen ”Tre Kronor”
av Stockholm närmast förestående och sedan
kanske besättning på Barken ”Gunilla”. Norska
Fullriggaren ”Sörlandet” vore drömmen!
Lycka till Anja. Bra jobbat!

Lars U:son Lundberg och Linus Woxell

Michael Schollin

Därefter följde de olika stipendierna och utmärkelserna för visad flit och kunnande för elever i de
olika avgångsklasserna.
Rektor avslutade med att berätta att skolan i dag
rankas som en av de bästa i Sverige och medelbetygen ligger högt. Detta tack vare engagerade lärare
och ledare som känner sina elever väl och därigenom kan stötta dem på rätt sätt.
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Ny "asylbåt" i Härnösand – flyktingar seglar med skolfartyget
Shamrock

av världens största bark, femmastade Flying Clipper. Hon är under byggnad vid Brodosplit shipyard
i Split, Kroatien och ska börja segla hösten 2017.
Enligt Star Clippers pressmeddelande är fartyget en
nära replik till France II, som byggdes 1911 i
Frankrike. Från början hade hon hjälpmaskiner,
men de togs bort 1919. 1922 strandade hon på revet
Teremba väst om Noumea och bärgades aldrig.
1944 använde amerikanarna vraket som övningsmål
för bombflyget.

Sundsvalls tidning rapporterar från T/S
Shamrocks besök i Härnösand
”Lyxkryssaren Ocean Gala i Utansjö är tom på
asylsökande.. På lilla skolfartyget Shamrock är det
tvärtom. Där finns fem flyktingar med på båten som
ligger vid kaj i Härnösand under torsdagen.

Flying Clipper är en lyxkryssare för 300 passagerare med en besättning på 150. Segelyta 6 347 m2,
längd 162 m och bredd 18,5 m.

Under 45 års tid har Shamrock seglat längs östkusten och lagt till vid Skeppsbron i Härnösand under
ett av sina stopp.
I år har för första gången fem unga flyktingar från
Afghanistan mönstrat på och följer med på hela
seglatsen längs östkusten.

Shamrocks befälhavare Jonathan Ekholms
kommentar:
"Jag har under mina år ombord alltid fascinerats

över den stolthet som eleverna får efter ett par
veckor. Hur de växer, utvecklas och framförallt att
de förstår innebörden i att samarbeta och insikten
att de faktiskt är de som för fartyget framåt. Detta
oavsett kön, ålder, nationalitet eller bakgrund.
Självfallet uppstår det språkförbistringar i det dagliga språket vid matbordet när man talar olika språk
eller inte helt behärskar svenskan. Men jag kom fort
till insikt att alla elever börjar på noll när det har
tagit första steget ombord. Alla segel, riggen, manövrar som görs är helt nya kommandon och ord
för vem som helst oavsett tidigare språkkunskaper.
De facto är att de individer från Afghanistan vi haft
ombord lärt sig sjötermerna snabbare än de flesta
andra elever. Detta eftersom de samtidigt lär sig
svenska och på så vis har en större upptagningsförmåga och gehör för nya ord.

5-mastbarken Flying Clipper

Till Salu.

Longitude,

Tidskrift från de sju haven nr 1-35.

Det jag hört nu i skrivande stund en vecka efter
hemkomsten är att för några av Afghanerna så har
denna segling varit den bästa upplevelsen de haft i
hela sina liv"

Georg Stage renoveras
Stora donationer från tre fonder har gjort det möjligt att under tre års tid genomföra grundlig översyn
och upprustning av det nu 80 år gamla skolskeppet.
Arbetet genomförs i tre etapper mellan seglingsperioderna.

Nr 1 till 22 trådbundna delvis i kassett,
Nr 23 till 35 inbundna. Alla i mycket gott skick.
från nr 17 ligger de i postens originalförpackningar
dvs. helt ljusskyddade. Troligen lästa bara en gång.
Pris 2 500 kr. (Normalpris 100kr/st eller 3500 kr
för alla)

En ny Flying Clipper!

Ytterligare upplysningar Kjell Holmberg, Sydkustens Backlag. Tel. 0708-361504.

Mikael Krafft, med sitt rederi Star Clipper har inte
tappat aptiten på att bygga stora segelfartyg. Världens största fullriggare Royal Clipper ska nu följas
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Aktuella priser i slabbkistan

FLAGGAN I TOPP

ANMÄL ADRESSÄNDRING!

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.

Glöm inte bort att meddela adressändring när Du
flyttar. Besättningens postadress finner Du i rutan
här intill.

Bårtäcke (blått) med Besättningens emblem finns för
utlåning. Kontakta 1:e Styrman.

September:
14 Lasse Genberg
16 Anders Atterberg
19 Jerker Schyllert
Oktober:
5 Bo Dagberg
14 Lars Dahllöf
14 Svante Furelius
16 Lars Ingholt
25 Hans Verde
November
11 Adrian Ström
December
18 Christer Fredholm
28 Bo Lindquiat

75
75
50

O
O
S

80
75
80
75
80

O
O
O
S
V

60

O

90
70

S
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NY HEMSIDA, NY EPOST
En ny hemsida är under uppbyggnad. Adressen
kommer att bli www.rydbergsgastarna.se .

Aktuella uppgifter om Befälet

Vi
har
också
en
ny
e-postadress:
info@rydbergsgastarna.se och den gamla e-postadressen kommer successivt att fasas ut.

1:e Styrman

Kapten

2:e Styrman

E-POSTADRESSER

3:e Styrman

Med e-post kan vi minska portokostnaden och
backlagsförmännens arbete med att skicka ut kallelser och andra meddelanden till Gastarna.
Anmäl/uppdatera därför Din e-postadress med
ett mejl till info@rydbergsgastarna.se

Båtsman
Kock
Matros
Lättmatros

Sten Gattberg

08-20 33 28
sten@famgattberg.se
Bo Johansson
070-558 33 61
bobibobi@bredband.net
Linus Martinson
0708-76 45 76
linus.k.martinson@gmail.com
Björn Ericson
076-162 76 91
bjorn.ericson@briggentrekronor.se
Håkan Granander
070-1303038
hakan@granander.net
Claes Planthaber
070-532 48 20
Claes.planthaber@gmail.com.
Lars U:son Lundberg 070-540 59 00
lars.lundberg@usonmarketing.eu
Peter Ålund
073-539 3245
peter.alund1@gmail.com

Backlagsförmän:
Ostkusten
Pelle Brandt

08-753 09 18
pelle@pellebrandt.se
Sydkusten
Guy Rosvall
042-738 93
rosvallguy@gmail.com
Vestkusten
Ola Manhed
031-93 28 62
olacmanhed@hotmail.com
Besättningens adresser
Allmän postadress
Teatergatan 3
111 48 Stockholm
e-post
info@rydbergsgastarna.se Hemsida
www.rydbergsgastarna.se (på gång)
Ekonomi, fakturor
c/o Björn Ericson
Norrtullsgatan 65 B, 113 45 Stockholm

Tryckt hos Haninge Kommuntryck
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