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KAPTEN HAR ORDET

N

är dagarna blir allt kortare och kylan tränger på, är det tid för att samlas kring något värmande. Backlagsträffar är ett sådant tillfälle. Men det finns andra maritima träffpunkter. Viktigt är att kunna vara
tillsammans för att utbyta tankar, erfarenheter och minnen. För att detta skall kunna fortsätta behöver vi
vara några som kan samlas. Helst vill vi lite äldre även få höra vad de lite yngre har upplevt. Det är här föryngringen behövs! I år vinterseglar Gunilla, Älva och Falken på oceanerna för att utbilda blivande sjöbefäl i sjömanskap och navigering. Det är dessa besättningar vi gärna vill ha kontakt med och rekrytera.
Traditionsenligt skall Rydbergsgastarna samlas till Årsmönstring den 1 maj. En tradition vi gärna vill bevara. För
att föra traditionen vidare, krävs Gastarnas aktiva deltagande både att närvara vid Backlagen och hjälpa till med
rekrytering och – inte minst – medverka i Skeppsorder!
Redaktionskommittén under ledning av 2:e Styrman med Sven Dagberg som biträdande redaktör, efterlyser en
medarbetare för redigering av Skeppsorder. Kontakta Linus Martinson!
Befälet har under flera år sökt kontakt med de Gastar som mönstrat på, men inte erlagt den eller de senaste
mönstringsavgifterna. Trots flertalet påminnelser har ett 40-tal Gastar inte hörsammat uppmaningarna. Vid
Skeppsråd har nu Befälet beslutat avmönstra dessa! Skeppsorder utsänds från och med detta nummer bara till de
Gastar som erlagt mönstringsavgift för året. Enligt vår Instruktion skall mönstringsavgiften vara erlagd före den
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1 maj aktuellt år. Det är inte roligt att mista Gastar men vi har inte råd att skicka ut Skeppsorder till icke betalande personer. Vi ser hellre att nya mönstrar i vår besättning – därför:

Varje Gast uppmanas att hjälpa Besättningen att få ytterligare – och yngre – Gastar att
mönstra på Besättningen Rydbergsgastarna.
Låt minnena av segelfartygen hållas vid liv – slut upp till Backlagsträffarna!
Sten Gattberg

med att sätta i nya ändor och ersätta sådana som
sprungit. Det är ej roligt att stå och hala allt vad
man orkar, och så går ändan av så att man själv
sätter sig på ändan. Kl. 1 vände vi. Vinden har
något mojnat och nu går vi nästan kurs. Vi går
fortfarande endast för kryss-, stor- samt sviktad
förstump. Babolingama hålla på med att binda ifrån
förövremärsen. Barometern har stannat nu. Focken,
storen, mesan och ett par stagsegel äro tillsatta.
Strax efter det vi törnat till kl. 7, två vissel. Vinden
hade rymt varför vi "squarade" upp litet i brassarna.
Rätt som det är gör hon bra överhalningar. Jag hade
fritörn varför jag gick in i skansen och lade mig på
ett par sjökistor för att sova. Strax efter det jag
somnat gjorde hon en sådan överhalning att jag
tillsammans med kistorna och diverse skor och
kappsäckar åkte in under skansbordet. Jag låg kvar
för här stod åtminstone kistorna pall. En av frivakten vaknade, då diskbaljan skramlande for in under
en koj och undrade om kriget börjat igen. Strax
efter det jag somnat andra gången två vissel, och så
"squarade" vi upp ytterligare. För- och stormärs
sträcktes, mera hann vi ej på denna vakt, för jungmännen använder ju ett par timmar på att lossa ett
segel, och överhala gårdingar har de ännu ej lärt
sig.

Kalendarium
Vestkustens backlag

20 november

Ostkustens Backlag

28 november
23 januari
20 mars

Manusstopp Skeppsorder nr 1/2017 28 januari

Pommern 1933-34 – Sydligare
breddgrader
(Fortsättning från Skeppsorder nr 1 och 2 2016)
I en artikelserie följer Skeppsorder Svante Hedin
och Harry Eriksson på resa ombord på Pommern till
Australien och hem 1933-34. I förra numret hade
man kommit ut i Nordatlanten och Harry och
Svante hade upplevt sin första storm. I detta nr
närmar sig skutan sydligare breddgrader.

Harry Eriksson
Stormen håller i sig. Barometerståndet är mycket
lågt på förmiddagen. Mot aftonen mojnar det äntligen. På natten tillsättas segel ända till undre brammarna. Då jag lossar storundrebrammen, far min
varma och präktiga skinnmössa sin kos till stor
grämelse och förargelse.

Tisdagen den 10 oktober
Svante Hedin

Onsdagen den 11 oktober
Svante Hedin

Första utkik, andra roder på 12-4 vakten. Vinden
hade friskat i åtskilligt sedan i går kväll. "Sjöberg"
tänkte ibland taga genvägen över backen men ändrade sig i sista sekunden och dök under skrovet.
Man får säga att det är en finfin skuta att vaka sjön.
Kallt till rors. Bidevind. Det gick att komma så högt
som till NNV. Eftersom vi ej fingo vara i skansen
gingo vi under backen och in i båtsmansschappet
och satte oss. Kl. halv 6 fick jag kaffe på sängen.
Jag har sytt segel på fm. Ett par har jobbat i riggen

När vi kommo ut igen kl. 4 voro kryssmärs, föroch storbram skotade och sträckta. En jungman
skickades upp för att lossa kryssundrebrammen,
och under tiden halade vi upp klyvarn samt halade
ut mesan på gaffeln. Efter kl. 6 "squarade" vi upp
mera. Begin halades och skotades. Efter kl. 8 har
vinden friskat i mera. Sjön börjar bli ganska grov.
Solen skiner men det är ganska kallt. Jag har gjort i
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ordning i och under kojen, vilket många med mig
gjort. Skansen börjar se hemtrevlig ut igen. Babolingama har slagit ifrån den söndriga förstumpen
och skall binda under en ny. Vi går nu fram med en
13- 14 knop. Kl. 1 var det nästan alldeles mojnt.
Vinden brassade emot ett halvstreck. Hon låg bara
och rullade i dödsjö och gick endast fram med 2 - 3
knops fart. Kl. 3 friskade det i igen så vi halsade
underseglen. Märsseglet är färdiglappat och vi har
letat upp ett mesanstagsegel som skall bindas under
så fort den är översedd och lagad. Det har kommit
ned mycket trasiga segel idag. Mellan kl. 4 - 5 hade
jag roder. Vinden började friska i igen och det kom
titt och tätt lömska byar. Nordvästan har kommit på
allvar och håller den bara i, skola vi snart vara i
varmare trakter. Just som mesanstäng var upplagd
på skanstaket och jag skulle börja binda den, kom
en kraftig by. Mesantoppen halades ner och bramfallen lades av "för runt". Överström och jag gjorde
fast storbrammen och voro först i däck. Utmärkt
kvällsmat i kväll nämligen min älsklingsrätt: kåldolmar. Skall maten fortsätta att vara lika bra som
den varit, kan man då ej "kicka". Synd bara att man
skulle bli mätt så fort. Jag åt ju visserligen fem
stycken. Braunies barometer stiger fortfarande.
Bara den ej stiger så mycket att vinden tar slut. I så
fall slår vi sönder den skojar vi med honom om.
Lindsten påstår att den visar uppåt väggarna. Han
säger att när den visar på jordbävning, orkan och
regn, och man därför tar på sig oljekläder så skiner
solen när man kommer ut. På 8 - 12 vakten gjorde
vi 13,5 knop i medelfart vilket gör så mycket som
54 mil på vakten.

så nu kan man få litet mera fritörnar om nätterna.
Vi styr bidevind nu och ligger StVlhV vilket är 1
och 1/4 streck lägre än kursen. Förstumpen är nere i
rummet och lagas. Jag har hållit på med att sprätta
bort liken på ett gammalt segel idag. Styrman gav
order i kväll att utkiken skulle hålla skarp utkik i lä
(babord) för man väntade se fyren Fastnet Rock.
Farten 6 -7 knop. Skansen är om kvällarna ett studierum. Ett par sitter och räknar och själv pluggar jag
engelska. Fyren (det var ej Fastnet Rock) siktades
1,5 streck om babord halv 11. Kl. 20 före 19 stagvändning. Storen och begin lades fast.
Harry Eriksson
Denna dag förflyter i arbetsamhetens tecken, ty vi
stumpa åter ned. Vinden är emot, och vi måste
vända.
Fredagen den 13 oktober
Svante Hedin
Fredagen den 13 låter inte vidare förhoppningsfullt.
Jag var törnfri på 4 - 8 vakten och då är det klart att
det skulle bli "something to do" före kl. 6. Två
vissel en kvart över 5. Giga kryssbrammen. Detsamma med för- och storundrebrammarna. Jag var
med på kryssen. Efter kaffe halades ytterklyvaren
ned. Sedan gick jag upp och lagade kryssbrammen
som spruckit i en söm. Kl. 1 vände vi igen. Ett par
man sydde segel i rummet men det blev inte mycket
utav. Under f.m. hade de firat för- och kryssövremärs och det blev vårt jobb att sträcka dem. Underbrammarna, mesan, mesantoppen, och stagseglen
sattes. "Pepparmat" till kvällsmat. Timmerman var
inne i skansen och "härjade" igår kväll som vanligt.
Han påstod att en av grabbarna såg barnslig ut. "Det
är väl bra att man ser ung ut", menade denne.

Harry Eriksson
De sönderblåsta märsarna i förriggen bliva ersatta
med andra. Alla klutar äro tillsatta. Omväxlande
regn, mulet och klart.

Harry Eriksson
Vid vaktskiftet klockan ett blir det vändning. Det
går nästan kursen efter vändningen. Till klockan
tolv på natten äro alla klutar tillsatta utom övre
brammarna, jagaren och mesantoppen. Vikholm är
ensam till rors för första gången.

Torsdagen den 12 oktober
Svante Hedin
Vinden håller fortfarande i. Då och då kommer det
någon kraftig by så man måste falla av ett par
streck. Kursen år SSV3/4V och råna äro bidevind
brassade. Hon kommer med lätthet över 12 knop.
Förra nedresan var hon uppe i 15 knop bidevind,
och i låringsvind har hon varit uppe i 22 knop. Det
var då en kraftig by kom och full duk var upp. På
en kvart gjorde hon 5,5 mil, vilket loggades med
handloggen. Patentloggen bara hoppade over sjöarna så den var ju ur funktion. Dagar och nätter foro
förbi som svarta och vita lakan. Kaffe på sängen i
morse. Under frukosten kom 1: ste styrman in och
skällde för att vi kapat av kastlinan då vi sviktade
stumpen. Jag fick sedan splitsa ihop den igen. Vidare hade loggen gått sin väg och det fick 2: dre
styrman skulden för. Mesanstäng är bänt. Det var
ett väldigt stort segel. Storöverbram sträcktes på
middagen. Jungmännen har fått börja taga rortörnar,

Lördagen den 14 oktober
Svante Hedin
Fri på 12 - 4 vakten och ingen manöver varför jag
sov hela vakten. Överbrammarna sträcktes på 4 - 8.
Smörjt kryss- och storriggen på 8 - 1 vakten.
Knappast någon vind. Farten cirka 4 - 5 knop.
Rundvaskade mig på e.m. Nu är det snart på tiden
att vi kommer ner på varmare breddgrader. Min
födelsedag i dag. Friskade i ibland på 7 - 12 vakten.
Bidevind; ett streck från kursen.
Harry Eriksson
Alla trasor äro utskotade. Det går ett par streck från
kursen. Efter däcksspolningen måste vi jobba med
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allt möjligt skräp i riggen, vilket inte förekommer
de andra dagarna. Lindsten lagar kryssundremärsskotet på babords sida. En lättmatros och jag äro
hans hantlangare. Jag får varningar över att jag är
för våghalsig i riggen. Greppbrädet på min fiol har
lossnat p.g.a. den stora fuktigheten i skansen.

tid pratas det ju också mycket. Det var frågor om
skillnader och liknelser och annat i den stilen. En av
grabbarna frågade dunkis vad det var för skillnad
mellan honom och en åsna. Eftersom "dunkis" inte
visste det blev han upplyst om att det alls inte var
någon skillnad.

Söndagen den 15 oktober

Harry Eriksson
Luften är skön och behaglig. På eftermiddagen ar
det nästan stiltje. Det brassas fyrkant. En ganska
stor oljetanker siktas om babord. Man märker att
man befinner sig på en sydligare breddgrad - på
klimatet så väl som på den hastiga solnedgången.

Svante Hedin
Donkeymans födelsedag. God vind. Ungefär vid 5tiden började det regna och strax därefter kom en
kraftig vindby så ett par av oss fick stå "stand by"
vid bramfallen. 2: dren, går mest under namnet
Anton, frågade en matros, som just då stog till rors,
om han ej skulle taga mesantoppen och jagaren.
"Nej låt dem stå bara" svarade matrosen. Jag har
haft lite ont i magen ett par dagar, troligen förkylning, men efter "Dunkis" födelsedagssupar blev jag
bra. Vinden håller fortfarande i. Vi styr nu bidevind, gott fullt; nästan kurs. Dagspositionen: 48°N.
Solsken och vackert väder. Luften kännes varmare
nu. Nästa söndag hoppas jag vi äro i tropikerna eller
däromkring. Överström sitter nu och diktar vers om
grabbarna i skansen. Just nu har han fått en färdig
om Långe-Jan (jag). Herbert och jag satt idag och
tittade i "Nautiskt lexicon" och hittade ordet "axiometer". Vi frågade de andra om de visste vad det
var för något. Ingen visste det, så nu brukar vi mitt i
ett samtal, snacka om "axiometern" bara för att
skämta med de andra.

Tisdagen den 17 oktober
Svante Hedin
Alldeles stillt igen och bidevindbrassat. Det började
dock komma litet vind. Jag räknade litet algebra på
f.m. för att sova var ju ej att tänka på eftersom rostknackarna gick för fullt. Jag har fortfarande ont i
magen fast det nu är litet bättre. Bidevind, vid 3tiden började det friska i mer och mer. Efter kaffe
togo vi överbrammarna, mesantopp, jagaren, begin,
storen, för att gå med full duk "close bidevind" var
ju ingen ide. Mellan 5 - 6 togos underbrammarna,
ytterklyvaren, mesanstäng samt mesan halades in
på gaffeln. På 7 - 12 vakten kom en by varför mesan halades in och kryss- och förmärs firades. Att
fira märsarna tycker jag var onödigt.
Harry Eriksson
Det varmaste väder vi haft hittills har vi i dag på
förmiddagen. Mot aftonen få vi regn och storm.
Skutan ligger långt från kursen. Segel tagas ända
till undre märsarna i fören och kryssen.

Harry Eriksson
Emedan jag är ordinarie vattuman, går jag icke fri
från vattenutgivningen på söndagen. Det har varit
vackert väder hela dagen. Måndagen hoppas vi
skall bli likadan. Jag tager det lämpliga tillfället i
akt och passar på att vaska kojen samt tager själv en
ordentlig rundvaskning. Matros Herbert Karlsson
och Donkey (donkeyman Karl P. Sjögren) bliva
dagman. Kabelgarnet synes vara oundvikligt. Trean
startar i dag för första gången med styrmansmössa.
Kursen hålles något så när. Tjommarna ha blivit rätt
så skäggiga. Båtar äro numera mycket sällsynta.

Redigering: Linus Martinson

Begravningsbesvär
Hon var ett vackert, vitmålat passagerarfartyg
med både Atlantresor och långa kryssningar på
sitt program. De senare kunde ta mellan 47 och
98 dagar. De typiska USA-passagerarna utgjordes av äldre, gråblåhåriga damer samt en och
annan vithårig herre, som lyckats överleva sin
hustru eller bjudit en yngre dam på lyxkryssning.

Måndagen den 16 oktober
Svante Hedin
Hade törnar på 12 - 4 vakten. Just när jag låg i min
bästa slummer två vissel. Det var en sådan där förrädisk by, så vi skulle stå "stand by" i bramfallen.
Byn gick förbi och ingenting hände. När jag somnat
på kistorna "4 glas"; min utkik. På 4 - 8 brassades
fyrkant. Dåligt beställt med vinden. Nytt tak till
donkeyrummet lägges in. Mesanstäng som blåste
sönder i förra veckan har lappats idag. Det blev ej
något sova av på eftermiddagsfrivakten, för de
förde ett väldigt väsen på donkeytaket. En stor
tankbåt syntes vid horisonten. Vi hållo på att
sträcka förmärsen en e.m. och eftersom det tar lång

Svenska Amerikalinjens fartyg var "vällevnadshotell" med olika typer av underhållning, härlig mat
och dryck dygnet runt. Allt detta tog på pensionärernas krafter, då de inte ville missa någon
av aktiviteterna ombord. Faran var överhängande
att någon av de nöjeslystna resenärerna inte skulle
nå hemmahamnen, och därför var fartygens ky4
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lanläggning väl anpassad for att härbärgera avlidna passagerare.

Harrys anklar. Med den tyngden skulle han glida
stående mot havsbottnen.

Året var 1973 och Gripsholm skulle avgå från
New York på en 98 dagars söderhavskryss. En
svensk och en amerikansk läkare hade mönstrats
ombord for att övervaka hälsotillståndet hos både
passagerare och besättning. Den amerikanske
doktorn skulle bl.a. på ett diplomatiskt sätt kunna
säga till de mycket förmögna och ibland bortskämda passagerama att under några dagar "go on
the wagon" – hålla sig nyktra – för att undvika
alkoholförgiftning. Framför allt damerna avskydde
denna form av restriktion och protesterade högljutt.

Solen gick som beräknat upp kl. 5.50 några dagar
senare. Det var en ljum, molnfri morgon med smul
sjö. Samlade på akterdäck runt den avlidne, som
låg insvept i segelduk på relingsställningen, stod
änkan, den nu nyktre katolske prelaten, kryssningsdirektören, jag själv samt några från däcksmanskapet. Befälhavaren var varken morgonpigg eller
religiös så han hade avböjt medverkan. Fartygets
florist hade bundit en vacker krans med alster från
blomsterkylen. segeldukssäcken var täckt med
Kanadas flagga, som var fastnajad i relingen för
att inte gå förlorad. Timmerman Pekka hade en
timme tidigare, med assistans av den i kirurgi
kunnige svenske läkaren, stuckit segelnålen genom
den dödes näsa för att säkerställa att vi inte skulle
låta en skendöd angöra havet. Som överstyrman
tyckte jag mig ha tänkt på allt som hör till en riktig
sjömansbegravning.

Kraven på den svenske läkaren var bl.a. erfarenhet
av kirurgi. Han skulle kunna utföra blindtarmsoperationer ombord och även kontrollera passagerarnas hälsostatus. Ytterligare en uppgift var att kurera besättningen från könssjukdomar.
Även två präster, en katolsk och en protestantisk,
var mönstrade ombord. De andliga behoven måste
också tillgodoses! Det visade sig under resan,
att de två själasörjarna då och då blev litet på
lyran, varför jag som överstyrman fick i uppdrag att
kontrollera styrkan på nattvardsvinet. Döm om
min förvåning när jag fann att vinet var ren
whisky!

Prästen sade några väl valda ord och vi sjöng en
psalm enligt änkans önskemål. Klockan passerade
6.00 och jag gav signal till Pekka att höja relingsställningen, så att Harry kunde glida ner i
havet. Det var i denna sekund som jag förfärad
kom på att jag hade glömt en icke så oväsentlig
detalj. Under natten hade hytt- och kökspersonalen
samlat allt avfall på förtöjningsdäcket, beläget
precis under soldäck, där begravningssällskapet
befann sig. Detta var rutin, och lika rutinartat var
det för däcksmanskapet att klockan sex på morgonen dumpa soporna i havet och sedan spola av
däcket.

På denna söderhavskryss medföljde Harry, en ålderstigen kanadensare, som gjort sig en förmögenhet som bryggare. Han ledsagades av sin vackra,
30 år yngre hustru.
Ett besök på Galapagosöarna på morgonen och
ett synnerligen vått linjedop några timmar senare
blev alltför ansträngande for Harry. Sittande i en
vilstol på soldäck drabbades han av en massiv
hjärtinfarkt och alla försök att rädda honom var
förgäves.

I samma ögonblick som relingsportarna öppnades
för att släppa ut avfallet höjdes brädan med Harrys
stoft i 45 graders vinkel. Änkan stod gråtande vid
relingen för att följa hans sista färd. Jag insåg att
en mindre katastrof var för handen, lade blixtsnabbt armen om den sörjande kvinnan och
tryckte hennes huvud mot min axel, samtidigt som
jag varligt förde henne bort från relingen. Min
enda tanke var att hon skulle ha ett vackert minne
av denna sjömansbegravning, inte se framför sig
sin älskade Harry stående i havet, omringad av
grapefrukt- och apelsinskal, sopsäckar, matrester
och kartonger. Alla bubblor från den såpade brädan
gjord inte saken bättre.

Den nyblivna änkan tog hans död med fattning,
och framförde så snart dödsfallet konstaterats sin
önskan att Harry skulle få en riktig sjömansbegravning. Detta var egentligen mot fartygets policy; regeln var att passagerare som avlidit under
en kryss fördes till kylanläggningen för att vid
hemkomsten begravas i vigd jord. Befälhavaren
beslöt dock att tillmötesgå änkans önskan, och
förberedelserna för en annorlunda begravning tog
sin början

Jag tror att jag lyckades! Två omständigheter
bidrog till detta: dels var änkans synskärpa försämrad p.g.a. de strida tårarna, dels lyckades jag
via min walkie-talkie få vakthavande styrman att
sakta gira styrbord, så att soporna försvann under
fartygets akter. Det dröjde inte mer än några sekunder, förrän Harry började sin resa ner mot havets djup, fortfarande med huvudet uppåt.

Jag själv utsågs av befälhavaren att ansvara för och
genomföra ceremonin. Timmerman Pekka beordrades att sy en lagom stor segeldukssvepning och
snickra ihop en ställning på babords reling med en
lutning som skulle underlätta Harrys färd ner i havet. För säkerhets skull ströks brädan med såpa för
att friktionen skulle bli så liten som möjligt.

Trots allt blev det en riktig sjömansbegravning!

Maskinchefen bidrog med kasserade lagerhalvor
från hjälpmaskinerna, som passade perfekt runt

Kjell Smitterberg
5
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THE FLYING MEMENTO
I åratal har vi inom Flying Clippers Riobesättning
fram och tillbaka pratat om att återse den gamla
damen i samband med 60-årsjubileet av vår avsegling i oktober 1956. Vi har haft svårt att komma till
skott så till slut gjorde några av oss slag i saken och
gick ut med ett upprop under parollen ”The Flying
Memento”, påminnelsen om Flying, om en ”sentimental journey” ner till Aten. Reaktionerna lät inte
vänta på sig men till slut var vi av olika anledningar
bara tre man kvar som reste. Det var Hans Suneson,
Conny Wallin och undertecknad.
Och vi kom att minnas!

*Natt över Akropolis

Enligt uppgift från våra tidigare, numera förlorade,
kontaktmän inom den grekiska marinen har allmänheten inte tillträde till fartyget där hon ligger i det
flytande marinmuseet i Palaio Faliro, en bit öster
om Pireus. Vi vände oss därför till svenska ambassaden i Aten med en anhållan om medverkan till
kontaktsökning för att få fram ett tillstånd att gå
ombord. Ambassadör Charlotte Wrangberg med
personal ställde upp på ett fantastiskt sätt. De ansökte om tillträde hos den grekiska marinstaben och
skötte sedan alla kontakter med museet för att förbereda vårt besök. Vi erhöll ett skriftligt tillstånd
från Grekiska Marinens Högkvarter, Protokoll- och
PR-enheten, undertecknat av en kommendör A.
Michelis, och försett med stämpel i huvudet. Inga
påvra grejor här inte.

I Palaio Faliro.

Vi hade bokat ett hotell i Plaka, Atens motsvarighet
till Gamla Sta'n i Stockholm, beläget nedanför
Akropolis med restaurang/bar vid en terrass på
taket och med utsikt upp mot Akropolis men vi fick
bryderier med flyget. Medan vi diskuterade med
gubbarna under ett antal månader, gick vi då och då
in och kollade flygpriserna. Av någon outgrundlig
anledning steg de vid varje besök på flygsiten tills
de blev nästan oförskämda. Med vad vi upplevde
som skenande kostnader sökte vi bidrag på ett
oväntat ställe. Vi vände oss till Rydbergska Stiftelsen med en anhållan om resebidrag inom ramen för
§ 17 i stiftelsens reglemente och si, vi fick till vår
oförställda glädje, förvåning och tacksamhet vår
framställan beviljad mot att vi levererade en studierapport.

Fr.v. Hans Sunesson, Conny Wallin, Tom Sjöholm

För att se någorlunda representativa ut hade vi bestämt oss för att vara klädda i blå byxa, vit skjorta
och Rydbergsgastarnas fina keps med guldbrodyr. i
anlände i god tid till museet. Till vänster ligger
slagskeppet G Averof och längst till höger jagaren
Velos och i mitten – vi fick något i halsen – vårt
gamla älskade skepp. Enligt våra instruktioner
skulle vi anmäla oss hos befälhavaren på Velos men
en vakt vid Averof hade fått syn på oss och var
tydligen informerad om vår ankomst och gick oss
till mötes medan han talade med någon ombord i
sin mobil. Han hälsade oss välkomna och bad oss
vänta. Efter någon minut dök en kvinnlig officer i
vit uniform upp från Averof och presenterade sig
som lieutenant commander Aliki Kourkoulo. Vi var
en halvtimme för tidiga och hade tänkt använda den
tiden till att själva gå runt och titta och ta in anblicken av Flying Clipper men grekerna hade reagerat snabbt. Från de andra fartygen srömmade det
folk, både officerare och ”bassar” så att vi till slut
var omgivna av ett 15-tal personer, varav bl a
kommendören på Averof, Sotirios Charambopoulos
och befälhavaren på Velos, lieutenant commander
Dionysios Theodosis.

Så bar det iväg.
Nattlivet i Plaka är förvånansvärt fridsamt med
tanke på mängden människor som myllrar i de
vindlande gränderna, bouzoukimusiken från de
många restaurangerna och vinet som flödar. Efter
en ouzo, som man måste ta för att inte framstå som
turist, en god middag med dito vin blev det en nattdrink på taket på hotellet och, åh Gode Gud, det
upplysta Akropolis i blickfånget, det, gubbar, bara
det var värt resan. Den som inte upplevt detta har
inte varit i Aten.
6

Skeppsorder för Besättningen Rydbergsgastarna. Nr 4 2016

och ca 1,5 meter högre i aktern i frånvaro av maskin, vilket gör att hon ser framtung ut.

Fr.v.Örlogskapten Dionysios Theodosis, fänrik Dimitrios
Pittas, kommendör Charalambopoulos, Hans, örlogskapten Aliki Kourkoulou, Tom, underofficer Theodoros
Lioris och Conny
Rorkult och maskinkapp

Guldet glimmade runt oss där vi stod i våra blåa
byxor, vita skjortor och blåa kepsar. Men vi skämde
inte ut oss.

Inne i däckshuset är det ödsligt och tomt. Skepparens hytt, aktersalongen, byssan och pentryt bildar
en stor, tom lokal. På pentryts plats för om byssan
finns en inbyggd kommandobrygga halvvägs nedsänkt i pentryt. Exteriört ser den ut som en puckel
där den gamla bryggan på Sunbeams tid fanns. Den
har inga fönster i taket så det blir omöjligt att följa
segelställningen om hon en gång skulle komma
under segel igen. För om denna nedsänkta brygga
hittar man det som en gång var besättningsmässen.
Den är nu förlängd fram till fockmasten så teakkappen ner till kvarterschefs – och intendenturhytterna är borta.

Efter presentation och välkomsthälsningar gick vi
mot Flying. Vår för tidiga ankomst gjorde att några
bassar i hast fick springa uppför landgången för att
sätta flaggen. Vår keps gjorde att vi kunde salutera
flaggen när vi gick ombord med en proper honnör.

Här ligger hon

Det första man ser som gammal Flyinggast är att
hela akterhuset som Einar Hansen lät bygga med
brygga, navhytt, telegrafhytt, lektionsrum och nedgång till akterhytterna är borta. Det finns ej heller
någon ratt akteröver utan den gamla, tidigare nedstuvade, rorkulten sitter nu direkt på roderstocken.
Det gamla fina maskinskylightet i teak ligger över
ett hål i poopdäcket där nedgången till akterhytterna
fanns på Sunbeams tid. Eftersom allt trävirke,
däcksplank, nagelbänkar, ledstänger och lejdare är
borta ser maskinkappen malplacerad ut. På maskinkappens gamla plats finns nu en nedgångskapp
och skylight i stål. I däckshusets akterkant fanns
förr en salong där ”gäster trakterades med punsch
och cigarr” som numera är försvunnen. Den är helt
integrerad i däckshuset som således förlängts och
svetsats ihop i akterkanten. En blick ner i maskinkappen visar bara ett tomt utrymme, ingen maskin.
Eftersom hon är fullständigt urblåst inombords
ligger hon ca 1 meter högre på vattnet än normalt

Hyttdäck från stormasten föröver

Strax för om den nedsänkta bryggan leder en
svängd ståltrappa ner till hyttdäcket.
Allt är som tidigare sagts urblåst. Föröver, ungefär
där nedgången till sails fanns, finns nu ett manhål,
f ö det enda hål som finns ner till det tidigare hålskeppet med segelkoj, tankar, kylrum och kabelgatt.
Skall hålskeppet inredas en gång framöver får man
således riva upp däcken igen. Akteröver hade maskinskottet, så vitt Conny kunde bedöma, flyttats en
bit förut.
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grekiska marinstaben inte lämnat nämnvärd information till museet. Vi fick dock reda på att man
kostnadsberäknat en renovering till segelbart skick
till ca 100 mkr.
Man hoppades att EU skulle ställa upp med medel.
Man kan bara konstatera att det inte kommer att ske
i vår tid.
Naturligtvis var det svårt att återse henne, förödd
som hon är men inte så svårt som vi befarat. Hennes skrovlinjer är intakta likaså den stolta hållningen på hennes master. Det går fortfarande att se den
skönhet vi alla som seglat i henne bär inom oss.

Nedgång till segelkojen

Hon var väl värd resan.
Efter visningen inbjöds vi på kaffe i officerssalongen på Averof. Salongen gick inte av för hackor
med mahogny, skinnfåtöljer, glasade vitrinskåp och
piano. Som jag sade till kommendören: Det var
andra förhållanden när man krigade förr. Averof var
byggd i Italien i början av 1900-talet och hade
framgångsrikt kämpat i alla krig sedan dess. Kommendören höll med. Han hade tjänstgjort som befälhavare ombord nu några år och jag frågade om
han inte längtade till sjöss men ångrade att jag ställt
frågan när jag såg hans blick. Den blev sorgsen och
han svarade ”Yes” med en suck. Den grekiska flottan lider under ett värre ekonomiskt tryck än den
svenska så man får var glad åt att ha en kommendering hur den än ser ut.

Stora Salongen

På fördäcket finns en ruskig ”plåtlåda” på tvären
som skall vara nedgångskapp en gång i tiden får
man antaga. Backen är sig lik, dock att skylightet
ner till skansen är borta. Fällanordningarna till
ankarna är också borta. Märkligt nog finns det ej
heller någon skeppsklocka. Skansen var tillbommad
med kedja och hänglås till vilken nyckel uppenbarligen saknades för dit blev det inget tillträde.
I riggen finns alla vant och stag på plats så den
stående riggen föreföll intakt. I den löpande riggen
saknas allt utom skottaljorna till gaffelseglen. Uppe
i förmasten saknas Jacobslejdare och märsrutan.
Hon donerades 1995 till kulturdepartementet som
omedelbart överlät henne till det flytande marina
museet i Palaio Faliro. Tanken var att hon skulle
renoveras och då återgå till Sunbeams utseende
men på grund av den finansiella krisen i Grekland
fick planerna revideras. Man beslöt då att

Averofs salong

Örlogskapten Aliki Kourkoulo som fungerat som
tolk under vårt möte berättade att hon var gammal
olympisk mästare i segling så när vi informerat om
vår gamla fina förening Rydbergsgastarna undrade
hon lite skämtsamt om hon inte kunde bli medlem.
”När du seglat henne”, svarade jag och pekade ut
genom ventilen.

1. säkerställa att fartyget var och förblev vattentätt
2. utföra ett (minsta möjliga) arbete för att göra
henne fungerande vid kaj
3. i möjligaste mån uppgradera (läs återställa
till Sunbeam) hennes utseende.
Vi vet hur det gick. Skärbrännarna på Salamis
gjorde sitt hänsynslösa jobb. De representanter för
museifartygen vi hade omkring oss visste förvånande lite om henne så de lyssnade nästan ivrigt till
vad vi hade att berätta. Uppenbarligen hade den
8
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Ostkustens Backlag samlades på nytt den 24
oktober. 18 Gastar hade hörsammat kallelsen men
både Anders Friberg eller ”inhopparen” Björn Ericson hade fått förhinder. Under glatt samspråk med
en och annan historia löpte kvällen undan. Många
uppskattade att Ulf Edman, Jubelgast och vd för
Drottning Victorias Örlogshem, berättade om den
historiska plats Örlogshemmet är byggt på. Här
fanns tidigare Sveriges största dramatiska teater,
Svenska Teatern, som totalförstördes i branden
1925. Långt tidigare fanns här örlogsvarvet
Skeppsgården där skeppet Vasa byggdes 1628 och
stapelbäddens lutning om 8° syns fortfarande i
Teatergatans lutning mot Nybroviken!/

När du seglat henne

Efter en rundvandring på Averof tog vi farväl i
salongen. Kommendören överlämnade varsin bok
om Averof med dedikation om vårt möte samt annan informationsmaterial. Som tack överlämnade vi
ett inramat foto av Flying tagit under en livbåtsmanöver i stiltjebältet vid ekvatorn på vår rioresa, på
baksidan etiketterat ”DAYS OF GLORY” Flying
Clipper in the Doldrums 1956.
Hans Suneson, Conny Wallin, Tom Sjöholm
Flying Clippers Riobesättning

Sten Gattberg

Redarna målade hans lastlinje
på skorstenarna…
Plimsollare blev på 1800-talet benämningen på
icke sjövärdiga och överlastade fartyg med giriga
och hänsynslösa ägare som helst såg – och ibland
såg till – att de sjönk med man och allt, så att de
kunde inkassera försäkringsersättningen på last och
fartyg.

Ostkustens backlag
Höstens första sammankomst blev den 19 september i Drottning Victorias Örlogshem. Efter en
god middag med sedvanlig god stämning kom
backlagsförmannen Pelles seglarkompis C-G Daniels och berättade om sin segling sommaren 2011
med sin S/Y Najma längs skotska och irländska
västkusten och därifrån via Orkneyöarna och Shetlandsöarna till avslutning i Norge.

Den som, orättvist så det förslår, kan man tycka,
fick låna ut sitt namn till denna föga hedervärda
fartygsbeteckning, var den brittiske parlamentsledamoten Samuel Plimsoll (1824-98) som under
1800-talets andra hälft drev en enveten kampanj för
att få bort de flytande likkistorna (eng. coffin ships)
från världshaven.

S/Y Najma är en Olle Enderline-ritad Najad 34.

I Storbritannien hade man vid denna tid med tilltagande oro sett på hur allt fler skepp gick under på
grund av att de var för tungt lastade och fartygen
var i för dåligt skick. 1836 tillsatte brittiska parlamentet en kommitté som skulle utreda vad skeppsbrotten berodde på. Det resulterade att man 1850
lagstiftade om en särskilt avdelning för handelssjöfarten, Marine Department, inom the Board of
Trade, motsvarande ungefär vårt Kommerskollegium, med uppgift att se till att lagar och förordningar om bemanning, besättningskompetens och
säkerhet till sjöss efterlevdes.

C-G kompletterade sin berättelse med fina bilder
från det vilda landskapet med karga öar och branta
stränder. Med tanke på att det handlade mycket om
Skottland medförde han en flaska god skotsk
whisky som han generöst lät gå bordet runt. På de
karga öarna vid Europas utkant mot Atlanten finns
många tecken på en tidig bebyggelse med bland
annat befästningar och Stonehengeliknande stora
stenpelare.
En del dramatiska situationer inträffade under seglingen på grund av hårt väder. Han blev av med
ankaret och tvingades under flera timmar kryssa
runt för motor inne i en trång och grund vik medan
stormen uppnådde orkanstyrka. Plottet från de timmarna såg ut som ett trassligt nystan.

Sen hände inte så mycket mer. Den nya marina
tillsynsavdelningen ville eller vågade inte gå i närkamp med de mäktiga och inflytelserika redare och
ägare som befraktade den handelsflotta på vars
kölar det brittiska världsimperiets välstånd berodde…

Någon hjälp från den närbelägna sjöräddningsstationen kunde han inte få. De vågade nämligen inte
gå ut i det hårda vädret.

In kom Samuel Plimsoll, parlamentsledamot från
Derby, en kolhandlare från London som gjort konkurs. 1868 valdes han in i underhuset som liberal. I
underhuset gjorde han sig känd för sin kamp mot
icke sjövärdiga fartyg.

När stormen lagt sig lyckades han med hjälp av en
ung frivillig dykare bärga sitt förlorade ankare.
Sven Dagberg
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lägre densitet (bärighet) än saltvatten, får det lastas
till i överkant på linjen F. Avståndet mellan dessa
linjer, kallas FWA, Fresh Water Allowance, och
står för skillnaden i djupgående på grund av skillnaden i densitet mellan saltvatten och sötvatten.

Bokstäverna i lastkoden har följande
TF
Tropiskt sötvatten
F
Sötvatten
T
Tropiskt
S
Sommar
i
W
Winter
i
WNA
Vinter i Nordatlanten

Samuel Plimsoll.

Plimsoll höll tal, skrev motioner och gav 1872 ut
boken Våra sjömän (Our Seamen), om farorna som
hotade sjömännen på de undermåliga skeppen.
Boken och hans anföranden chockade redarna som,
utan att lyckas, försökte tysta honom genom att dra
honom inför rätta för hans, som de tyckte, förgripliga påståenden.
Plimsolls krav var att alla fartyg skulle förses med
en markering på skrovet, som visade hur djupt det
kunde lastas utan riska för att det skulle sjunka.
En kunglig kommission tillsattes och kommissionens rapport resulterade 1875 i ett lagförslag som
drogs tillbaka när parlamentet hotade att rösta ner
det. Plimsoll blev rasande och gjorde skandal genom att kalla underhusets ledamöter för skurkar och
hötta med knytnäven mot talmannen.

betydelse:

havsvatten
havsvatten
havsvatten

Skillnaden i densitet mellan varmt och kallt saltvatten är för liten för att det ska inverka på ett fartygs
lastkapacitet. Lastmärkena F, T, W och WNA har
endast att göra med ökade krav på ett fartygs fribord pga vädersituationen i olika delar av världen.
WNA används på fartyg under 100 m längd.
Även fartygets klassningssällskap anges i
plimsollmärket med DN för Det Norske Veritas, SF
för Statens fartygsinspektion, SV för sjöfartsverket,
LR för Lloyds Register of Shipping och GL för
Germanischer Lloyd.
Av Lars Dahllöf
Källa: Wikipedia

Plimsoll fick be om ursäkt, men gav sig inte.
Gång på gång tog han upp den bristande säkerheten
till sjöss i upprörda anföranden i parlamentets underhus.

Knut Eklund

1876 kröntes han strid för sjösäkerhet med, åtminstone viss, framgång, genom att parlamentet
röstade igenom The Merchant Shipping Act. I den
föreskrevs att linjer skulle målas på fartygen för att
markera
hur
djupt
de
fick
lastas.
Olyckligtvis hade lagstiftarna glömt (?) att föreskriva var på fartygen som lastlinjen skulle målas.
Redarna var inte snara att utnyttja den fadäsen, så
man målade lastlinjerna lite som man tyckte. I
några fall på skorstenen…

Rydbergselev 1938-39
Knut Eklund seglade med fyrmastbarken som elev
den sista resan till Australien 1938-39.

Inte förrän 1890 rättades detta till då Board of
Trade utfärdade föreskrifter om hur lastlinjerna
skulle markeras på skrovet av fartygen, som
Plimsoll krävt.
Plimsolls lastlinjemarkering har efterhand införts i
de flesta andra länder och antogs 1930 som internationell konvention av 54 stater.
Plimsollmärket är en uppmärkning av ett fartygs
lastkapacitet, som markerar maximal nedlastning
(egentligen minsta fribord) i förhållande till vattnets
densitet och olika årstider.

Att den erfarenheten betytt mycket för honom syns
tydligt i hans bostad i Saltsjöbaden. Marinmålningar och modeller av segelfartyg pryder väggar och
bokhyllor.

Ett fartyg får i saltvatten lastas till dess vattennivån
ligger i överkant på linjen genom plimsollmärket
eller i överkant på linjen S. I sötvatten, som har
10
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Det är mycket som ändrats till sjöss sedan Knut
seglade, inte minst vad gäller mathållning och proviantering. Färskvattnet var ju hårt ransonerat ombord under resan. Angeläget alltså att se till att
tankarna var väl fyllda inför hemresan. Sättet att
bunkra nytt i Wallaroo var att man fyllde en livbåt
med färskvatten och drog ut den till fartyget och
öste upp vattnet i vattentankarna.

avslutning i Mystic Seaport där hon fått sin vinterhamn.
Resan är rikligt beskriven på Internet med många
bilder och filmer. Eftersom hon hade följebåt, så
finns det många filmer från seglingen, där man kan
se hur skeppet beter sig i storm. Att det var tufft för
besättningen framgår tydligt, men man ser också
hur elegant hon rör sig i sjön.

Knut hade tänkt läsa vidare till sjökapten, men det
föll på att hans synskärpa inte ansågs tillräcklig.
Eftersom han inte lockades av att fortsätta till sjöss
i maskin, så blev hans fortsatta karriär på land. Han
lockades inte heller av att göra lumpen i Karlskrona, så som smålänning valde han i stället infanteriet i Eksjö. Under beredskapen under kriget fick
han bland annat vara med att eskortera de tyska
permittenttransporterna genom Sverige.

Man hade modern navigationsutrustning med på
resan, men medvetna om att elektronik och saltvatten inte är bästa kompisar hade man för säkerhets
skull med sig vikingatida navigationshjälpmedel.
Skeppsorder har ännu inte fått möjlighet att höra
om Björns egna erfarenheter från resan, och vi har
därför fått nöja oss med att hämta materialet från
nätet.
Sven Dagberg

Soldat i Finland 1942
När Finland på nytt drogs in i fortsättningskriget
mot Ryssland anslöt sig Knut till Svenska Frivilligkåren och deltog 1942 i striderna i Karelen. Han
klarade sig helskinnad från det äventyret och har
sent omsider belönats med förtjänstmedalj.

Tall Ships Regatta 2016
I slutet av sommaren kom North Sea Tall Ships
Regatta till Göteborg. I strålande solsken samlades
ett stort antal fartyg i hamnen efter att ha deltagit i
racet mellan Blyth och Göteborg.

Till den Svenska frivilligkåren anmälde sig 12 705
(varav 727 norrmän), 8 260 antogs. Av dessa stupade 33, omkring 50 sårades genom direkta stridshandlingar och över 130 frostskadades.(enligt
Wikipedia)

Vega var enda svenska fartyg att delta i racet. I sina
röda mössor kunde man se besättningen på långt
håll när de gick i crew-parade och det gick inte att
missa dem bland andra pirater och sjöjungfrur som
gick i paraden. Som grädden på moset gjorde de oss
dessutom stolta genom att kamma hem vinsten för
seglatsen.

Eftersom Knut inte fick bli sjökapten utbildade han
sig istället till byggnadsingenjör och kom att arbeta
med Fortifikationsverkets anläggningar.
Sven Dagberg

De många besökarna i hamnen kunde under helgen
även se bland annat Gladan, Westvind och Ingo
samt ett antal internationella fartyg så som Cristian
Radich och Lord Nelson. Den här typen av event
anordnas av STI (Sail Training International) i
samarbete med värdhamnarna och jag och många
andra vill gratulera Göteborg till ett fantastiskt evenemang!

Vikingaskeppare i västerled
Björn Ahlander befälhavare i Draken Harald
Hårfagre.
Draken Harald Hårfagre som sjösattes sommaren
2012 är ett 25 sessa långskepp, dvs med 25 par
åror. Seglet är på ca 300 m2 och skeppet är 35 m
långt, 8 m brett och med 2,5 m djupgående. På
Internet kan man få mycket information om bygget
och om skeppets resor.

Själv fanns jag på plats för att via STI informera
allmänheten om det fantastiska äventyr det är att
segla med ett av dessa fartyg, förklara vad det är,
vad vi gör och att alla är välkomna. Detta gav mig
möjligheten att träffa en massa förhoppningsvis nya
rekryter, men även träffa dem som precis varit ute
på sitt första äventyr och några som jag hade förmånen att lära känna under sommarens seglatser.
Bland annat kom en holländare jag kände sedan
tidigare fram till mig för att stolt demonstrera de
fraser som han lärt sig av de svenska medseglarna.
Det är när jag ser hur vänskaper formas på tvärs av
ålder, kön och nationalitet som jag tydligt känner
att det arbete som läggs ner på dessa event verkligen ger något tillbaka.
Matilda Dagberg

Första åren seglade man i norska farvatten för att
lära sig hantera henne, men 2014 vågade man sig ut
på öppna havet och gjorde en resa till Skottland.
Befälhavare var då Björn Ahlander,
Björn Ahlander, som är Gast i Vestkustens Backlag, är känd som riggmästare för Ostindiefararen
Götheborg mm. och var också med vid ombyggnaden av T/S Gunilla till tremastbark.
Björn blev också befälhavare på årets långsegling,
Expedition Amerika 2016,som gick från Haugesund
via Island och Grönland till Kanada och USA med
11
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FLAGGAN I TOPP

Aktuella priser i slabbkistan

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.

November
11 Adrian Ström
December
18 Christer Fredholm
28 Bo Lindquist
Januari 2017
3 Lennart Malmström
26 Nina Hillgren
28 John Nilsson
31 Göran Pousette
Februari
15 Staffan Ålund
Mars
8 Björn A.Andersson
10 Kjell Olof Smitterberg

60

O

90
70

S
V

80
50
80
70

S
O
S
O

75

O

85
80

O
O

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

Aktuella uppgifter om Befälet
Kapten

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

1:e Styrman
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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