Skeppsorder för Besättningen Rydbergsgastarna. Nr 1/2017

Fyrmastbarken Abraham Rydberg (1929-1942)

SKEPPSORDER
FÖR

BESÄTTNINGEN
RYDBERGSGASTARNA
Ship’s orders for the Rydberg Crew

Årg. 85

Redaktion

Ansvarig utgivare

Februari

Nr 1

Linus Martinson

Sten Gattberg

2017

Sven Dagberg

KAPTEN HAR ORDET
Gastar!
Ni håller nu Skeppsorder nummer 1 av årgång 85 – ett litet jubileum! Den är lika viktig för
Gastarna som alla tidigare nummer – Skeppsorder är länken mellan Gastarna. Det är många
som genom åren skrivit i bladet. Under Backlagsträffarna hörs många sköna skildringar från
dem som var med när det verkligen hände något. Min egen erfarenhet är att ombord händer
det alltid något – låt oss alla få höra det! Skriv till Redaktören, vår 2:e Styrman.
För att inte missa något kommande nummer – betala mönstringsavgiften före 30 april!
Ett annat jubileum är att det i sommar är 70 år sedan Gladan och Falken gjorde sina provseglingar. Detta kommer att firas med bägge skonerterna i Stockholm 8 till 10 juni. Program är
under framtagande och vi får återkomma till det. Läs om de 50 första åren i Skonertboken
som kan köpas genom Slabbkistan.
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Våra ”uteseglare” utbildar blivande sjömän. För närvarande är Gunilla på väg till Santo Domingo i Dominikanska republiken, Älva seglar med Marina Läroverkets elever mellan de kanariska öarna och Falken har får en ny elevomgång i Las Palmas, också hon för seglingar
mellan de kanariska öarna. Alla tre vänder hemåt under våren för att avsluta sina expeditioner
under juni månad. Deras hemsidor är intressanta och de återfinns
www.ockerogymnasieskola.se/tsgunilla
www.marinalaroverket.se
http://blogg.forsvarsmakten.se/gladanochfalken
Backlag Ost meddelar genom sin Backlagsförman att de närmast kommande Backlagens dagar återfinns under rubriken ”Kalendarium”. Markera gärna dagarna så ni inte missar något!
Redaktören av Skeppsorder efterlyser en medarbetare för redigering och sättning av Skeppsorder. Kontakta Linus Martinsson!
Det finns många som seglat i våra seglande skolskepp som inte mönstrat i Besättningen Rydbergsgastarna. Gastar, se Er omkring i vänkretsen och Ni hittar säkert någon som är behöriga att ansöka om mönstring. Eller ta med personen som gäst till ett Backlag.
Låt minnena av segelfartygen hållas vid liv – slut upp till backlagsträffarna!
Sten Gattberg
Onsdagen den 18 oktober

Kalendarium
Årsmönstring i Stockholm

Svante Hedin
Vändning kl. 12. Vinden mojnade mer och mer.
Efter en regnby rymde vinden 4-5 streck så att vi
gingo kurs och ända lågo ett streck från vinden.
Mesan halades ut, kryss- och förmärs sträcktes. Vi
sade till babolingarna att nu när vi skaffat både vind
och kurs åt dem skall de också försöka behålla den.
Kaffe på sängen. Babordsvakten hade satt alla segel
utom brammarna (-över) mesantopp och jagaren,
vilka vi fick sträcka med detsamma vi kommo ut.
Sytt segel som vanligt. Margarinet slut och nu får vi
ej nytt förrän på lördag. Knyckte ett par kakor
medans kocken var ur byssan. Låringvind när vi
törnade till kl. 7. Då vi mönstrade stod vi och räknade fram och tillbaka samt lämnade av "alla"!
många gånger om och slutligen "alla på båda sidor"! Kurs StV1/4V. Fart 11 knop. Brassarna tajtades under tiden jag stog till rors. När jag kom därifrån ropade Braunie på mig och bad att jag skulle
hjälpa honom lägga fast fockbrassen. De andra hade
gått därifrån med samma och stoppknopen var i
vägen för att han skulle kunna lägga fast. Där hade
han stått omkr. 10 min.

1 maj

Ostkustens Backlag

20 mars

Manusstopp Skeppsorder nr 2/2017

17 mars

Pommern 1933-34 —
sjömannens paradis
I en artikelserie följer Skeppsorder Svante Hedin
och Harry Eriksson på resa ombord på Pommern
till Australien och hem 1933-34. I detta nr ändras
vädret till det bättre, men maten till det sämre.
1933, Köpenhamn – Port Victoria

Harry Eriksson
Stormen lägger sig. Det dröjer inte länge förrän vi
äter på för alla klutar. Donkeyrumstaket knackas,
borstas och mönjas. Skutan skjuter god fart.
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Torsdagen den 19 oktober

överens om. Förra resan, när Granith var skeppare,
kom han in i skansen oförhappandes. Bordet såg
ganska "ostädat" ut efter måltiden. Han sade något
om att det såg ut som ett svinhus därinne. En av
grabbarna svarade: "Ja, det är ju inget annat än
svinmat vi får heller". Granith gick! Madeira skall
vara tvärs nu. Kåldolmar till kvällsmat. Fem stycken satte jag i mig. Vi gingo väst om Madeira och
hade fyren tvärs kl. 10. Kursen ändrades ett kvarts
streck mera västvart. Under 8-12 vakten tillryggalade vi en sträcka av 35 miles vilket blir en medelhastighet av närmare 9 knop.

Svante Hedin
Jag hade första roder på 4-8 vakten. Låringsvind.
Trots margarinet var slut fick vi i alla fall så det
räckte till kaffet. Efter morgonkaffet halsade vi
underseglen och trimmade litet. Sedan bendslade
jag upp en ny hake på det förligaste vantet i kryssriggen, där halsar och skot skall läggas upp. Lappade segel till kl. 8. Denna f.m. har jag använt väl.
Först fotograferade jag litet och sedan "opererade"
Jörgensen bort litet av håret. Mina sura kläder, som
legat i blöt omkring en vecka äro nu vaskade och
nya äro lagda i blöt (för hur länge?). Vinden är
något på styrbords låring, så där lagom att alla segel
drar. Farten är omkr. 12 mil och vinden ser ut att
hålla i. Braunie visade mig en bild ur en tidning där
sådana där söta charmörer dansar och menade att de
skulle vara uppe på en av brammarna nere i
västvindarna och med akterlig sjö. Jag hjälpte
"dunkis" att hugga bort ett par plåtar över kabyssen.
För där skall läggas in nya. Gamla nitar sprängdes
också bort. Kocken skällde och svor därnere. Intet
är det direkt någon njutning att ha en hel plåtslagareverkstad över huvudet och då och då hoppa undan
för nitar som kommer visslande kring öronen. Efter
kaffet var jag nere och sydde segel. Eftersom det
har regnat om nätterna så kunde man vaska sig
grundligt vilket sannerligen behövdes. Rispudding
och "kabelgarn" till kvällsmat. På 12-4 vakten kom
en by så att vi voro uppe i 13 knop.

Harry Eriksson
Till frukost erhålla vi sekelgammalt illaluktande
buffelkött. Jag har smort fallvinscharna. Mina rena
byxor ha därmed blivit totalt nedsmorda. Vaskvattnet är slut.
Lördagen den 21 oktober
Svante Hedin
Bram- och märsfallen i kryssen har oljats. Jag hade
det fina jobbet att stå och fira en av "jungisarna".
Rortörn mellan 7-8. Fart 9-12 knop. Rårna skvärades upp litet. Frukosten bestod av "corner biff", rökt
korv, gröt och mjölk. Den maten kan man ej
"kicka" på. Gröten var bra lagad och mjölken bra
mixad. Vädret är härligt. Känns att vi äro i passaden. Här lågo vi förra året med "Abraham Rydberg"
i stiltje en 12-4 vakt och halade runt topparna 5
gånger. Jag har haft ute och vädrat mina sängkläder
samt rundvaskat kojen på förmiddagsfrivakten. I
byssan höllo de på med att göra i ordning stockfisk,
och det luktar död och pina. Vinden är akterlig så vi
har "glädje" av den vi också. Steward blev lurad på
utvikten idag. Till frukosten fick vi utvikten för
veckan: 1/8 kg socker per man samt en och en halv
box margarin. En av matroserna gick till steward
och sade att vi skulle få margarinet delat på alla
dagarna i veckan. Troligen hade han glömt bort att
vi förut på dagen fått utvikten för veckan för han
sände in en dagsranson. Däcket spolades på e.m. 89 knops fart. Kl. halv 5 brassades för "halv vind".
Passaden har ännu ej kommit. "Anton" (2:dre styrman) har både födelsedag och namnsdag idag. Han
skickade en halv flaska konjak till skansen.
Lindsten slapp betala sin skuld till Överström därför att han vann över den senare i fingerkrok. Vid
vaktavlösningen hurrade vi för 2:dre styrman.

Harry Eriksson
Brisen är förlig. Det är mycket angenämt att vistas
ute på däck. Kameraskotten äro talrikt förekommande. Mönjandet är slutfört på mellandäck. Gråfärgsmålningen vidtager. Redan nu är gnällandet
över käket i full gång. Det går inte an att få någonting utöver ransonerna.
Fredagen den 20 oktober
Svante Hedin
Törnfri på 12-4 vakten, men så var det manöver
istället. Tio min. före 1 två vissel. Rårna skulle
"squaras" upp litet till och mesan skulle halas ut på
gaffeln. Det tog en timma i anspråk. Men så skall
det ju slackas, halas tight, slackas, halas tight både i
lovart och lä i det oändliga. Innan jag gick ned och
började sy segel splitsade jag en stropp runt en
härra. En smäcker ända skall igenom den och till
gigtåget, för att hålla gigtåget borta från brassarna.
Vinden kan man ej klaga på. Farten har varierat
mellan 10-12 knop på f.m. Luften är nu så varm så
att man kan gå i singlet. Bättre än vad man har nu
kan man knappast önska sig. Maten är det enda man
kan klaga på. Till frukost var det buffelkött som
luktade allt annat an hälsosamt. Det är stewards och
ej kockens fel. Får vi dålig mat till julen så skall
steward också få sina julklappar, det har vi kommit

Harry Eriksson
Madeira har passerats. Detta märkes också på temperaturen. Jag får på min lott att skrubba skansen.
Söndagen den 22 oktober
Svante Hedin
Nästan stiltje. Härligt väder. "Squarade" upp i brassarna kl. 10. Vi börjar sedan skrämma jungmännen
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för linjedopet och talar bl.a. om kölhalning. Smågrisarna släpptes ut på däcket, samt blevo fotograferade. Jag har legat på backen och solat mig. Nordvästpassaden har kommit men det är en mysko svag
sådan. Ytterligare fyra dagmän har satts. Tur att
man får gå vakt, för bättre kan man ej ha det. God
mat till middag; efterrätt paj. Ett par grabbar har
varit i och badat. Törnfri på 7-12 vakten. Kvällen
har vi tillbringat i skansen och spelat kort. Ingen
vind. Fyrkant brassat.

nästan dikt. Förövremärsen, övre-, undrebram samt
undre märs har skiftats. När styrbordsvakten var på
däck gick det lugnt och bra, men så fort babordsvakten kom på däck blev det liv i luckan. Trean
skäller och svär och ber grabbarna hålla tjäften, och
grabbarna ber trean hålla tjäften. Bidevindbrassade
kl. 1. Braunie och jag knyckte en pyts vatten från
byssan i e.m. Solbrännan börjar kännas nu. En
steambåt passerade förbi kl. 12 på natten. Dagens
position 24°N.

Harry Eriksson
Det är det härligaste väder man kan tänka sig - icke
för hett utan precis lagom söndagsväder. Då jag står
till rors, får jag för första gången i mitt liv se massor av flygfiskar. Grisarna släppas ut på däck för att
erhålla motion. Det badas på utsidan på så sätt att
man håller sig fast i en ände och låter sig släpas
genom det varma vattnet. Man kojsar på däcksluckorna. Det har arrangerats så att det bliva nio dagmän. På babords vakt återstå fem man, som gå vakt,
och på styrbords vakt sex man.

Harry Eriksson
Skepparn förses med elva pytsar vatten for badning.
Vi få nöja oss med två liter per man. Passadsegeltillsättningen fortsätter. Vi jobba som besatta.
Krysövremärsen blir underbänd på tio minuter.
Däcket måste nattas varje kväll. Delfiner äro synliga vid bogen. Farten är litet för hård för att man
skall kunna fånga dem. Nog är ändå passaden ett
sjömannens paradis - om man fråntager det prosaiska med avseende på arbetet på dagarna. Man
njuter av att tänka på skillnaden mellan väderleken
här och på Åland. Kvällens samtalsämne behandlar
sjöolyckor. Jag har lyckats knycka lite vatten, så jag
kan vaska det nödvändigaste i klädväg.
Redigering: Linus Martinson

Måndagen den 23 oktober
Svante Hedin
Jag hade fritörn även på 4-8 vakten och sov därför
till kl. halv 6. Block och segelgöling riggades upp i
stortoppen. Passadseglen skulle bändas under. Seglen släpades upp på däck och garnades. Dagmännen
voro uppe i riggen och vakten på däck. Vi som har
frivakt ligger på backen och solar oss. Då och då
stjälper man över sig en pyts saltvatten och låter
solen torka. Farten är omkring 5-6 knop. Endast
övre- och undrebram samt övre märs i storriggen
skiftades idag. Det var klart när vi kom ut kl. 1 då
vi brassade rårna för platt akterlig vind. Första
gången på hela resan som vi gått för platt akterlig
vind. Stormseglen lades ihop och togs ned på mellandäck. Trasiga passadsegel kom upp istället och
vi startade med att laga en övre märs sydd 1915.
Lapp vid lapp på hela seglet. Men den var i alla fall
ej äldst. En bram var från anno 1913. Gamla duken
skymtade bara fram här och där. Till kaffet fick vi
en box "jam" varför fem bröloffar gick åt. Däcket
nattades mellan 5 - 6. Halvmåne. Ser ut som om det
skulle komma en liten pust i natt. Fick motboken
ikväll.

Gastronomi under segel
Pommernseglarna hade ”buffelkött” och ”kabelgarn” som inslag i skaffningen. Förklaringar hittar
man i litteraturen.
Ur "Sista seglatsen" av Eric Newby, Stockholm
1960, i översättning av Sven Jurell, från Australienseglingen med åländska barken Moshulu 1938-39:
"Köttet var inte befriat från ben och låg i tunnor
med saltlake. Kokt kallades det 'buffelkött', mosat
med potatis för 'lapskojs', en gammal berömd rätt
på sjön. Stuvat med potatis kallades det för 'kabelgarn' på grund av trådigheten. Kabelgarn var antingen gott eller otäckt och vi kom aldrig underfund
med varför den rätten var så nyckfull. Ibland sattes
buffelköttet in i ugnen en kort stund och uppenbarade sig som 'rostbiff'…”

Harry Eriksson
Tillsättningen av passadsegel vidtager. Vi erhålla
den första limejuice-flaskan.

”Kabelgarn” gick även under namnet ”Old ropes”.
Båda syftar på köttets sega likhet med gamla rep.
”Buffelkött” var den vanliga benämningen på nötkött till sjöss.

Tisdagen den 24 oktober

Om svårigheten att åstadkomma ätbar mat av det
konserverade salta köttet och fläsket skriver Harry
Hedenström i sin bok ”Runt Hornet som kock”.
Hans resa gick med ålandsbarken Ponape till Australien 1930-31.

Svante Hedin
Det ser ut att bli dålig passad. Farten var cirka 4 - 5
knop på 12-4 vakten. En del grabbar ligger och
sover på däck. Somliga har hängmattor och andra
ligger och sover i seglen. Solen skiner och det är
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Tore Hagström

Abraham Rydberg News

Elev i fyrmastbarken 1931-33

”Organ för s/v Abraham Rydberg
med omnejd”

Tore Hagström seglade som elev med Abraham
Rydberg den första seglingen till Australien 193132 och 1932-33. Under båda seglingarna förde han
en loggbok/dagbok. Under första seglingen medverkade han även i skeppstidningen Abraham Rydberg News (A.R.N). Tores dotter, Tollie, har överlämnat dessa skrifter till Rydbergsgastarna.
Tore Hagström var 17 år då han mönstrade på Abraham Rydberg sommaren 1931 med Sune Tamm
som befälhavare.. När han skriver i sina dagböcker
och i A.R.N. så skriver han välformulerat och med
prydlig handstil med bläckpenna utan plumpar. I
sina illustrationer i skeppstidningen visar han sig
också vara en duktig tecknare.
Tore hade gått till sjöss som 16-åring, så han hade
sjövana tidigare. Vad som hände de närmaste åren
efter tiden på skolskeppet är inte helt klart, men han
blev sjökapten och när kriget bröt ut var han befälhavare på motorseglaren Titti. År 1941 blev han
reservofficer i Flottan och 1944 blev han stamofficer. De närmaste åren har han tillhört befälet på
Jarramas, även där med Sune Tamm som befälhavare. Han vare engagerad i planeringen av Flottans
nya skonerter Gladan och Falken och var provtursbefälhavare på Gladan 1947-48. Sommaren 1952
finns han som kadettofficer på Kungliga Sjökrigsskolan, men innan dess har han hunnit med att segla
som befälhavare i Rydbergska Stiftelsens Sunbeam.

I Tore Hagströms efterlämnade papper fanns också
några nummer av Abraham Rydberg News (A.R.N)
vars redaktörer var 2:e styrman Einar Sjöström och
fartygsläkaren dr Arne Tallberg. Tore Hagström
lämnade flera bidrag och medverkade som illustratör.
Tidningen var skriven för hand och vi har fått nr 13 och 6 år 1931 och nr 1-2 år 1932. Den innehöll
dels nyheter från omvärlden och dels ofta humoristiska iakttagelser från livet ombord och från vistelsen i Wallaroo.
Omvärldsnyheterna innehöll en blandning av det
mesta såsom valutakurser, politik (oron i Spanien
och Tyskland och kriget Japan-Kina), sport (mest
boxningsresultat) och sjöfartsnytt.
Några exempel:
Ur nummer 1, den 14/10 1931:
PENNALISM I GRISBUREN
För att definitivt råda bot på missförhållandena i
grisburen torde, enligt vad redaktionen erfarit,
galten Putte snart följa Mary i spåren enl. beslut i
dagens konselj.
Ur nummer 2, Sydatlanten den 25/10 1931:
HEMIFRÅN
På denna sida kommer ni alltid att återfinna de
senaste svenska nyheterna

Tore Hagström på jubileumssegling med Gladan
1967
Han återgick sedan till civil verksamhet och seglade
som befälhavare i Flying Clipper och blev rektor
för Clipper Lines sjömansskola. Han avled 1974.
Sven Dagberg

Enligt vad våra radiokorrespondenter meddela ha
för dagen inga nyheter ingått från svenska radiostationer, varför vi nödgas draga den slutsatsen att
ingenting hänt.
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UR SÄLLSKAPSLIVET
Sällskapslivet ombord har under den gångna
veckan varit inställt på grund av otjänlig väderlek

tisk om man varnar dem som kommer från Sverige
att i Australien gå iland med allt för högt spända
förväntningar. Men skulle vid något tillfälle de
estetiska kraven icke fullt tillfredsställas eller skulle
— som verkligen ofta inträffar — den ungdomliga
våren hava övergått i långt framskriden sommar, så
må vi därav ej låta nedstämma oss själva och än
mindre andra! ’Be a sport and a gentleman!’ Tänk
om ni själva skulle bli bemötta efter utseende!!!!
Den som har initiativet för som regel hem vinsten i
livets alla skiften. Är artikeln ’Vi och Australien’
uttryck för en allmän åsikt bland Rydbergspojkarna
så kan man förespå ett glänsande Australienbesök.
Ett av de tilltalande dragen i artikeln är just dess
krav på inititativ och offensivanda vid planläggandet av ’Vikingarnas strandhugg’.

DET GICK SOM VI TRODDE
DEN ILLA GÖR--- HAN FAR
I pressläggningsögonblicket når oss ett meddelande
att grispennalisten Putte dragit till de sällare jaktmarkerna. Våra minnesgoda läsare torde erinra
sig, att vi förutsade detta i vårt förra nummer. Putte
torde icke ha förvärvat många vänner i sin hittillsvarande existens, men han är välkommen åter
under angenämare och mera aptitliga former.
DAGENS LEDARE
I nummer 6 den 22 november 1931 tar Kaptenen i
en lång Dagens Ledare till orda för att förbereda sin
besättning inför besöket i Australien. Några utdrag
kommer här.

Författaren önskar sig ej se oss komma i hamn som
trötta utsläpade män i sjönöd, vilka hoppas att
någon skall komma och taga hand om dem för att
giva dem vederkvickelse. Han önskar i stället se en
beslutsam inmarsch i staden av en beslutsam och
för alla sprudlande upptåg organiserad trupp företrädd av ett övat Jazzkapell. Han önskar väcka det
sovande Australien med stridsropet ’Play up the
band! Bring in the girls!”
Captain (dvs.Sune Tamm)

SOM GÄSTER I AUSTRALIEN
”I näst sista numret av ARN förekom under rubriken’Vi och Australien’ en insändare, som med fog
kan betraktas som uppseendeväckande. I sina humoristiskt gjorda formuleringar genomandas den
av en markerad uppfattning av en av ¨de mest förbisedda lagarna i umgängeslivet ——Våra skyldigheter såsom gäster, med avseende på den allmänna
trevnaden.
Man skulle kunna påstå att om det är en konst att
vara värd, så är det en minst lika stor konst att
bjudas som gäst! Otaliga äro de bjudningar, som
trots otroligt älskvärda värdfolk —blivit mördande
tråkiga bara därför att gästerna gått dit med på sin
allra högsta höjd en förhoppning att bliva roade.
Det är endast till barnbjudningar gästerna komma
för att låta roa sig, vuxet och hyfsat folk gå bort för
att roa sig tillsammans med andra under värdfolkets gästfria tak.
Vi nalkas ett av världens gästfriaste folk, men bland
ett folk vars läggning är vitt skild från vår. Deras
nöjen äro långt ifrån alltid våra och erfarenheten
har t.o.m ofta visat att den brittiska rasens sätt att
roa sig i sällskapslivet ofta synes oss skandinaver
väl barnsligt.
Vilja vi i en sådan situation göra oss riktigt löjliga
och impopulära, så hålla vi oss för goda för ’att
leka’ och ställa oss utanför det hela — liksom tyvärr många av våra föregångare bland det yngre
släktets australienfarare redan gjort.
Men vilja ni följa den citerade artikelförfattarens
maning, så handla enligt den anglosaxiska rasens
recept: ’Be a sport’ och falla in i den allmänna
glädjen eller också själva taga ledningen och hitta
på något annat, som kan roa både oss och de
andra.”
”Bland våra blivande värdar intresserar vi oss
naturligtvis särskilt för värdinnorna!! Äro de söta
och trevliga?!?!? —Det första är ju en smaksak.
Man behöver i alla fall inte vara överdrivet patrio-

Besättningen tycks ha hörsammat sin Kapten
Tecknat av Tore Hagström
Ett utdrag ur A.R.N. som känns högaktuellt
även för Skeppsorder.
för A.R.N. Några utdrag I nummer 2 finns under
rubriken ”ANMÄLAN! ” något som har samma
giltighet idag för Skeppsorder som den gången
kommer här:
”Den tidning, som nu föreligger, betrakta vi inte
som ett uppnått mål utan som ett medel att nå fram
till den verkliga ARN, där vi alla samarbeta till den
gemensamma trevnaden.”
”Vårt hopp är således att alla och en var, som har
upplevat något eller som i dikt eller prosa kan producera något, som han tror kan intressera eller
6
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glädja kamraterna, lämnar in detta till redaktionen,
f.v.b. till A.R.N:s spalter. Vi garantera anonymitetens bevarande, om så önskas.
Om var och en av oss bara slår oss till ro och väntar att A.R.N. som en stekt sparv skall flyga in i
munnen på honom om söndagarna, får han säkert
vänta i evighet, ty förutsättningarna för att A.R.N.
skall kunna existera är, att den inte blott är resultatet av någons eller några fås ansträngningar, utan
att den blir ett för alla gemensamt intresse.

nierna vid samma tid seglade hem ofantliga rikedomar till sina ägare, från Kina, Indien, de ostindiska öarna och länderna däromkring.

Alltså! Sätt igång och skriv, rita och dikta, så att vi
verkligen kan få fart på tidningen! Har ni en god
idé, ett uppslag, så tala om det för oss. I värsta fall
skola vi hjälpas åt att få form på det.”
Redigering: Sven Dagberg

Snart seglade de första svenska ostindiefararna ut
på den långa resan till länderna i öster.

Svenskarna, inte så goda sjöfarare, satsade kapitalet
i det kompani som nu bildades. Skottarna, med
erfarenhet av långa handelsresor, levererade knowhow till det gemensamma företaget.
Ledande namn i företaget var från svensk sida Henrik Sahlstedt och från skotsk Colin Campbell.

På utresan var de svenska ostindiefararna lastade
med timmer, tjära, tågvirke, järn, bly, kvicksilver
och, framför allt, myntat silver.
En del såldes på vägen, annat – silvret – användes i
Kina och Indien för att köpa last för hemresan; som
kinesiskt te, silke och andra tyger, kryddor, porslin,
färgämnen och – ibland – rent guld. Exotiska varor
som gav befraktarna enorma profiter.

Den försvunna ostindiefararen

Mycket av godset skickades - efter auktion i Göteborg - sedan vidare ut i Europa, men en hel del
stannade förstås även på den svenska hemmamarknaden. Särskilt gällde det porslin som, om det inte
blev var mans egendom, så i vart fall i stor utsträckning hamnade på borgerlighetens middagsbord. Kanske kan man med en lätt överdrift säga att
det ostindiska porslinet hade något av en ”IKEAstämpel” över sig, innan IKEA var påtänkt…
Första svenska ostindiefararen 1731
Det första svenska ostindieskeppet som skickades
iväg på den långa resan - och som återkom till
hemmahamnen - hette Fredericus Rex Sueciae.
Det anlöpte Göteborg i augusti 1733.
När lasten från Fredericus Rex var såld kunde aktieägarna belåtet konstatera att de gjort sig en nätt
vinst på 40 procent på satsat kapital. Svenske
kungen, som själv satsat en slant till resan och tjänat igen den med råge, såg till att Fredericus kapten
Georg Herman Trolle adlades till af Trolle. Colin
Campbell, kompaniets initiativtagare, som själv var
med på denna resa menade dock att den blev en
framgång trots Trolle, som han tyckte var en klåpare till kapten…

En novemberdag för 277 år sedan, år 1740, förliste
den svenska ostindiefararen Suecia i en rykande
storm på ett rev vid Orkneyöarna norr om Skottland.

Det svenska ostindiska kompaniet, trots den initiala
framgången, kom aldrig att bli en tillnärmelsevis så
omfattande och långlivad affär som de holländska,
eller engelska, motsvarigheterna. De kompanierna
seglade genom åren med tusentals fartyg och kompanierna upprättade handelsstationer och fort. De
hade egna arméer, som genom erövringar lade
grunden Englands till kolonialvälde i Indien och
Nederländernas i Ostindien, det nuvarande Indonesien.

En av de få som överlevde var fartygets timmerman, skotten William Brown. I ett brev till det
svenska ostindiska kompaniet i Göteborg berättade
Brown om skeppsbrottet.
Genom bl a hans ögonvittnesrapport kan förlisningen och även händelserna fram till dess, under det
som skulle bli Suecias sista resa, rekonstrueras.
Det svenska ostindiska kompaniet hade grundats år
1731 av skotska och svenska köpmän i Göteborg
som, avundsamt kan man förmoda, hade iakttagit
hur de holländska och engelska ostindiska kompa7
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Medan till exempel holländarna kunde ha 200 fartyg samtidigt ute på haven så ägde svenskarna aldrig vid något tillfälle mer än åtta skepp.

konkurrent om den lukrativa ostindiehandeln, och
man var därför inte hågad att utan mycket tvingande skäl släppa in de svenska fartygen i sina hamnar.

Det svenska ostindiska kompaniet skickade genom
åren – det upphörde 1813 – ut sammanlagt 133
fartyg. Varav de flesta återvände hem igen, efter
mer eller mindre profitabla handelsresor. Åtta av de
svenska ostindiefararna återsåg dock aldrig sin
hemmahamn

Det var till och med så att böcker och handlingar
om de svenska ostindiefararnas resor, som kunde
avslöjat hur handeln gått till, försiktigtvis brändes
sedan lasten försålts på auktion i Göteborg. En stor
del av godset som de svenska skeppen tog hem
skeppades nämligen vidare till konkurrentländerna,
trots att det var förbjudet enligt dessa länders lagar,
eftersom de ville skydda sin egen ostindiehandel…

Resan till Kina och Indien var lång och besvärlig.
Många faror hotade: stormar, skeppsbrott, sjukdomar och pirater för att nämna några.

Suecias färdväg?

Ett av de skepp som inte klarade det var Suecia. Ett
annat var Götheborg, som år 1745 snöpligt slutade
sin resa på grundet Hunnebådan strax utan för Göteborg, på väg in i hamn med full last efter två års
bortavaro.

Antagligen gick Suecias färd ut över Nordsjön och
ner i Atlanten öster om de brittiska öarna direkt och
utan stopp till Cadiz i Spanien.
Där sålde man det gods som medfördes på utresan järn- och trävaror, tjära och tågvirke mm. I Cadiz
försåg man sig med myntat silver, i form av piastrar, som utgjorde gängse betalningsmedel i fjärran
östern.

En förlisning som i modern tid resulterat i det uppmärksammade replikbygget av detta skepp, nya
”Götheborg”.
Men medan ”Götheborgs” last av dyrbart ostindiskt
porslin till stora delar – det handlar om hundratals
pjäser - bärgats, bevarats och ställts ut på museum,
så har de fåtaliga rester som omsider bärgats från
Suecia, och som omfångsmässigt fick plats i en
större skokartong, gått ett okänt öde till mötes.
Mera om detta senare…

Färden från Cadiz bör ha lagts förbi Kanarieöarna
och sedan i en båge över mot Sydamerikas östkust
– detta vet vi eftersom det var enda möjligheten på
grund av hur vindarna blåser över Atlanten och att
alla gjorde så - innan man satte kurs mot Afrika och
Goda Hoppsudden. Möjligen kan Suecia ha tagit in
vatten och förnyat proviantförråden i Kapstaden.
Det hände att en del svenska ostindiefarare gjorde
så, andra seglade Afrika förbi.

Suecia, som byggdes på varvet Terra Nova i Stockholm och sjösattes 1736 var på 280 läster, motsvarande ca 600 ton, hade en längd av 127 fot och en
bredd på 31 fot. Fartyget hade tre master och var
bestyckat med kanoner av järn, sannolikt 28 stycken, de flesta sex- och åttapundare.

Efter det gick färden med monsunvindarna över
Indiska Oceanen. Och slutligen anlände Suecia till
det lilla svenska faktoriet, alltså handelsstationen,
som upprättats i Kanton i Kina.

Suecias första resa blev lyckad

Där fick nu de överordnade superkargörerna börja
göra rätt för sig genom att handla och köpslå och se
till att fylla lastrummen på Suecia. Uppenbarligen
blev det lite utrymme över så från Kanton gick
färden till Bankebazar i Bengalen på den indiska
västkusten för komplettering av lasten.

1737-1738 företog Suecia sin första, lyckade, resa
ToR till Kanton i Kina, där det svenska ostindiska
kompaniet upprättat en handelsstation. Kapten var
den då bara 23-årige Johan Laurentz Rattenborg.
I januari 1739 lämnade fartyget åter svenska vatten
för en ny handelsresa till Ostindien, ånyo med Rattenborg som befälhavare. Superkargörer på Suecia
var John Fothringham, Walter Dornier, Alexander
Cumming, John L´Oriol och Sebastian Tham. Superkargörerna, alltså handelsmännen, som själva
hade del i resan eller representerade höga herrar
som hade det, stod i rang över kaptenen, som hade
att åtlyda deras skriftligt utfärdade föreskrifter.
Givetvis var det dock kaptenens sak att ansvara för
själva seglandet.

Äntligen, till sommaren 1740 var Suecia klar för
hemfärd. Med varje kubikcentimeter av lastrummen
fyllda med varor. Te och porslin. Tyger, som silke,
muslin och linne, i stora balar, bland annat tiotusentals handdukar. Stora mängder, 4000 maunds, med
salpeter avsett för krutframställning. ( Maund är ett
gammalt indiskt viktmått, en maund motsvarade vid
denna tid ungefär 37,3 kilo och 4000 maund är
således ungefär 150 ton). Hälften så mycket, 2000
maunds, 75 ton, av lasten utgjordes av indisk dyewood, en numera utrotad mangroveart, även kallad
red-wood, som kokad med alkohol användes för att
färga textilier vackert violetta.

Exakt hur Suecias färdrutt till Kina såg ut är lite
oklart.
Det svenska ostindiska kompaniet betraktades av de
dominerande stormakterna, främst England och
Holland, som en låt vara liten, men ändå irriterande

Därtill fanns 500 kistor ombord, innehållande privata handelsvaror och som tillhörde kaptenen, be8
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sättningen och passagerarna. De innehöll, kan man
förmoda, allehanda exotiska dyrbarheter, som
kryddor, snäckskal, pärlemor, kinesiska tekoppar
eller vad man nu kunde haft råd att köpa eller byta
till sig.

Bevarade handlingar antyder svåra motsättningar
mellan befäl och manskap och till och med att det
kan ha rått myteristämning ombord.
När Suecia dubblerade längs den västafrikanska
kusten tog vattnet slut ombord och man fick anlöpa
ön Sao Thomé utanför Guinea för att fylla på förråden.

Varje man ombord hade rätt att för egen handel
hemföra ett visst antal kilo varor, mest kaptenen,
officerarna och de medföljande handelsmännen.
Men även meniga matroser och till och med
skeppsgossarna hade rätt till några kilo för egen del.

I mitten på november 1740 hade Suecia kommit så
långt upp i Atlanten att man girade ostvart, norr om
de brittiska öarna, för att sen ta ett sista lilla ”skutt”
över Nordsjön till Göteborg.

Suecia var därför, kan man kanske säga, att likna
vid en välsorterad, seglande diversebutik. Dock
värd avsevärt mera, samtida uppskattningar av
lastens värde pendlar mellan 250 000 och 500 000
pund. En beräkning i svenskt mynt säger 1 520 000
daler silvermynt. I vilketdera fallet var det en avsevärd summa med dåtidens mått mätt.

Kapten Agell la kursen mellan North Ronaldsay,
den nordligaste av Orkneyöarna och Fair Isle, den
sydligaste av Shetlandsöarna.
Mellan de öarna var det ett betryggande säkerhetsavstånd. På sex svenska mil. Öppet vatten och utan
grund eller andra faror, även om strömmar och
tidvatten kunde vara besvärliga.

Till det kom förstås och värdet av själva fartyget,
som anges till 120 000 daler silvermynt.

Men så kom stormen. Och mörkret. Och osäkerheten.

Trubbel när hemresan började!
Kapten Rattenborg hade under uppehållet i Bengalen insjuknat i feber och dog i september 1739, 26
år gammal. Även hans lille son, Johan Wilhelm,
som var med på resan insjuknade och avled.
Suecias sekundkapten, förste styrmannen Lanziell
Agell (som i efterlämnade handlingar även får heta
Dyrick Aget och Diedrich Ayet), fick ta över som
befälhavare, medan en av fartygets passagerare,
som var navigationskunnig, blev förstestyrman.
Då Suecia skulle lätta ankar, blev det bråk med den
lokale härskaren, nawaben.

Suecia gick på fel sida av North Ronaldsay. In i
sundet mellan denna ö och ön Sandaye.

Nawaben ville ha skadestånd av svenskarna, eftersom en besättningsman på Suecia skjutit ihjäl en
av nawabens undersåtar. Den dödade mannen hade
försökt bryta sig in i ett skjul tillhörigt svenskarna
för att stjäla av de varor som höll på att tas ombord
på skeppet.

Där det finns ett fruktansvärt tidvatten. Och ett lika
fruktansvärt undervattensrev, Reefdyke.
Och i stark sydvästlig vind gick Suecia den 18
november 1740 rakt mot bränningarna över Reefdyke.

För att understryka att han menade allvar riktade
nawaben sina kanoner mot Suecia.

I ett försök att förhindra katastrofen lät kapten
Agell ankarna gå. Men förgäves. Trossarna brast
och Suecia gick med långsidan före upp på grundet.

Den nye kaptenen Agell vägrade att betala. Men
vågade å andra sidan inte lätta ankar inför kanonhotet.

Då morgonen grydde kunde svenskarna bara konstatera att Suecia ohjälpligt satt fast. För att minska
den yta som vind och vågor bröt mot lät kapten
Agell besättningen kapa masterna. Men mer kunde
inte göras.

Det uppstod ett dödläge, som varade till dess att
svenskarna lyckade lägga beslag på ett av nawabens
fartyg. Inför hotet att det skulle sänkas lät nawaben
Suecia avsegla.

I fjärran kunde de skeppsbrutna se North Ronaldsays låga strandlinje. Där fanns människor,
kanske räddningen. Men från ön, där skeppsbrottet
och Suecias belägenhet observerats kunde man
inget göra. Öborna hade inga båtar som räckte till
för en räddningsaktion i den svåra stormen.
De skeppsbrutna på Suecia måste försöka klara sig
själva och lämna det dödsdömda skeppet innan det

Resan hemåt över Indiska Oceanen gick långsamt.
Suecia drabbades ömsom av stormar och ömsom av
stiltje. Feber och sjukdom slog hårt mot besättningen. När man slutligen åter passerade Goda Hoppsudden hade ett 40-tal av ursprungligen 150 personer
ombord avlidit. Några sjömän hade dessutom passat
på att rymma i Indien.
9
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Hur vet vi nu allt detta?
Det visar sig i nästa nummer av Skeppsorder. Där
fortsätter historien med försöken att lokalisera vraket av Suecia.

bröts sönder.
Först att lämna fartyget var en grupp på ett 30-tal
besättningsmän. De lyckades sjösätta skeppsbåten
och gav sig av i den, som det verkar utan tanke på
att de lämnade fartygets befäl och passagerare kvar
på vraket.

Märlprimen

Skeppsbåten lyckades dock inte nå North Ronaldsay utan sveptes av stormen och tidvattnet förbi
ön norrut. Till slut lyckades besättningsmännen ta
sig i land på Fair Isle, där öborna tog hand om de
skeppsbrutna. En av dem som räddade sig på det
sättet var 15-årige Lavinius Olbers, som senare
själv skulle bli kapten i den svenska ostindieflottan.
Och för övrigt överleva ännu två skeppsbrott på de
sammanlagt 11 resor han så småningom kom att
göra med svenska ostindiefarare.
Ombord på det grundstötta fartyget sammanfogade
de kvarvarande, ledda av Suecias skotske timmerman, William Brown, en flotte av rundhult, timmer
och tågvirke. Ombord på flotten lastade man, enligt
en muntlig tradition som än idag lever hos öborna
på North Ronaldsay, en kista med guld! Oklart är
hur det var med denna kista, troligt är väl kanske
ändå att man försökte rädda med sig en del av de
värdeföremål som fanns i kistorna ombord.

Ingrid Ogren överlämnar märlprim i pockenholz till
Matilda Dagberg
Sjömannen Martin Nyblom var Rydbergsgast ombord i fyrmastbarken Abraham Rydberg vinterseglingen till och från Australien 1937-38.

Mera säkert är att fartygets officerare och passagerare satsade på flotten för sin räddning. De tog sig
ombord på den i de fräsande sjöarna och stötte
ifrån.

Vid hemkomsten fick han ta emot Rydbergsmedaljen. Efter Martins död fick hans syster Beata Irstad,
överta alla hans inventarier och bland annat aktuell
märlprim.

Ett drygt tiotal besättningsmän, bland dem timmermannen, lämnades på Suecia.

Ingrid Ogrens dotter Carol är god vän och umgås
med Beata Irstads barn. När så Beata gick bort 2010
tillfrågades Carol vad denna märlprim hade för
funktion. Carols mor Ingrid, som i många år seglat
till sjöss hos Myrsten Slite, Engströmsrederiet i
Göteborg m/s Helena, Siljaline etc. lotsade frågan
vidare till undertecknad, som förklarade användandet av detta verktyg som är ovärderligt vid splitsning av grövre tågvirke, samt , samt lovade att hitta
en lämplig sjöman som mottagare av denna ”dyrgrip”.

Till en början såg det ut som det skulle gå. Flotten
drev i rätt riktning, mot den relativt skyddade Linkletviken på ön. Men så fångades flotten upp av en
stark ström, som drev den mot klipporna. Där kapsejsade den. Alla de ombordvarande försvann i
vågorna. Ingen lyckades komma levande iland.
Ändå måste det ha varit nära. Enligt öbornas muntliga tradition kunde man från North Ronaldsay se
hur solen glittrade i officerarnas guldknappar där på
flotten.

Valet föll på Rydbergsgasten Matilda Dagberg, som
trots sin ungdom har en gedigen erfarenhet av segelfartyg. Matildas stora intresse för segling började vid 10-12 års ålder och hon har hunnit med att
praktisera i segelfartyg som briggen Tre Kronor,
Shamrock, Christian Radich, Älva, danska Jens
Krogh och Georg Stage, där hon förutom seglingserfarenhet lärde sig behärska det danska språket.

Kvar på Suecia fanns nu 14 personer. En av dem,
skeppsprästen, band fast sig vid den avkapade foten
av stormasten för att inte sköljas ut i havet av vågorna.
De övriga 13, bland dem alltså skeppstimmermannen William Brown, byggde nu ännu en flotte. Och
lyckades med den helbrägda ta sig iland på North
Ronaldsay.

Matilda har studerat vid Marina Läroverket och
marknadsföring vid universitetet med avslutade
studier där 2016, samt erhöll för några år sedan
Besättningen Rydbergsgastarnas premium. Hon har
deltagit i flera Tall Ships Race genom åren och är
nu engagerad i årets race med start i Halmstad i juli
2017.
Kjell Smitterberg

Den olycklige skeppsprästen sågs dock aldrig mera
till.
Av Lars Dahllöf/text
Foto: Gösta Blomquist, Rex Cowan
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Tall Ships race 2017
Halmstad är värdhamn för starten av årets Tall
Ships Race med en stor folkfest på kajerna den 30
juni till 3 juli.

Malmö

Sjöbefälsskola 1842-1982

Från Halmstad går Race 1 till Kotka. Från Kotka till
Åbo är det en sällskapssegling Cruise in Company.
Nästa tävlingsetapp, Race 2 går till Klaipeda och
Race 3 därifrån till sluthamnen i Szczecin där man
avslutar den 5-8 augusti.

Rydbergsgasten Jan Horck, Falken 1963, har skrivit
en bok om Malmö Sjöbefälsskolas historia från
start till nedläggning.
Jan Horck är sjökapten, navigationslärare och fil.dr.
och var lärare på sjöbefälsskolan 1980-82 och har
varit fakultetsmedlem i World Maritime University.
Hans avhandlingar handlade om säkerhetsproblemen på grund av svårigheterna med kommunikation
mellan medlemmarna i blandade besättningar med
olika språk, kultur och utbildning.

Hittills är 78 fartyg anmälda till tävlingen varav
fem svenska, bland andra briggen Tre Kronor af
Stockholm och skonaren Vega av Gamleby som
deltar i alla etapperna. I några av etapperna deltar
även Constantia, Gratitude och Ingo

Boken om sjöbefälsskolans historia har recenserats
i Sjöfartstidningen, Länspumpen och Båtologen.
Skeppsorders redaktion har nyligen fått tillgång till
boken och måste därför vänta med en recension till
nästa nummer.

Rendez-vous 2017 Tall Ships
Regatta
Regattan, som startar i Torbay den 19 april och går
i 5 tävlingsetapper över Atlanten via bland andra
Sines i Portugal, Bermuda, Boston, olika hamnar i
Kanada och Halifax till målet i Le Havre den 31
augusti.

Boken omfattar 527 sidor och är rikligt illustrerad.
Den kan köpas direkt av författaren, Jan Horck.
070-588 75 76 , jan.horck@telia.com.
Boken kostar 220 kr

Regattan anordnas för att celebrera 150-årsjubileet
av the Canadian Confederation som etablerades den
1 juli 1867. Då förenades de brittiska kolonierna i
Canada, Nova Scotia och New Brunswick i en
Dominion of Canada.

Ostkustens backlag
Hur förstå Mellanöstern?

Ett fyrtiotal fartyg är anmälda att delta i ett eller
flera av deltävlingarna, dock ännu inga svenska.

Vid sammankomsten den 23 januari visade vår
Båtsman, Håkan Granander, upp sina djupa kunskaper i mellanösterns historia.

Georg Stage på långsegling.

Kort referat av föredraget:

I år får Georg Stages elever ta flyget till Teneriffa
den 1 april för att mönstra på där istället för som i
vanliga fall i Köpenhamn.

För att förstå Mellanöstern måste man framför allt
förstå dess värdegrund. Den har flera beståndsdelar
varvid Håkan koncentrerade sig på den, enligt Håkan, viktigaste nämligen områdets religion och
historia. Folk i Mellan Östern är med våra mått mätt
djupt religiösa människor oberoende om man är
muslim, jude eller kristen. Genom att följa den
religiösa historieutvecklingen påvisade därmed
Håkan bl.a. uppkomsten av politisk islam. Områdets komplexitet påvisades också genom den politiska uppdelning som skedde efter första världskriget.
Båtsmans intressanta föredrag ledde till flera frågor
och kommentarer från Gastar med egna erfarenheter från olika länder i området.
En mycket intressant afton i Backlaget!
Sven Dagberg

Från Teneriffa går sedan seglingen till Fredriksted i
den gamla danska kolonin St Croix,. Därefter besöks Havanna, Miami, Bermuda, Azorerna, St.
Malo och Hamburg innan man den 22 juli kommer
hem till Köpenhamn. För eleverna väntar där verkstadsskola mm. innan examen och avslutning den
25 augusti.
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Aktuella priser i slabbkistan

FLAGGAN I TOPP
Februari
13 Arne Keller
15 Staffan Ålund
Mars
10 Kjell Smitterberg
24 Erik Lätt
April
11 Per Jansson
13 Lars Forsberg
24 Göran Ohlsson
Maj
4 Harald Abramson
13 Madeleine Arnell
19 Anders Lambert
22 Torkel Spindler
25 Lars U:son Lundberg
28 Rolf Andersson
31 Guy Rosvall
Juni
5 Bo Johansson
17 Lars Thorell

65
75

O
O

80
85

O
O

60
80
70

O
V
V

75
70
75
50
75
95
80

O
V
O
O
O
S
S

75
80

Keps med brodyr
180:Snapsglas
90:Standert
160:Bordsflagga 18x18 cm
125:Blazermärke
100:Rydbergsknappen
100:Manschettknappar
125:Rydbergsslipsen specialpris
60:Slipshållare
60:Vykort fyrmastbarken
5:- /st
Vykort skonert med kuvert
10:- /st
Dekal, självhäftande (10 st för 90:-) 10:Boken ”Sjöstycken”
250:Boken ”Flying Clippers Loggbok” 200:Allt kan köpas vid Backlagsträffarna eller från kansliet.
Beställning från kansliet sker genom att sätta in betalning
på Besättningen Rydbergsgastarnas Plusgirokonto
5 50 66 -5 och skriva Din beställning på talongen. Till
priset för beställda artiklar ska Du lägga 50:- för porto
och emballage. Det går också bra att betala mot faktura.
Bårtäcke (blått) med Besättningens emblem finns för
utlåning. Kontakta 1:e Styrman.

O
O

ANMÄL ADRESSÄNDRING!

Aktuella uppgifter om Befälet

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

Kapten
1:e Styrman

NY HEMSIDA, NY EPOST

2:e Styrman

En ny hemsida är under uppbyggnad. Adressen
kommer att bli www.rydbergsgastarna.se .

3:e Styrman

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

Båtsman
Kock

E-POSTADRESSER

Matros

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

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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