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ÅRSMÖNSTRING 1:A MAJ FÖR BESÄTTNINGEN RYDBERGSGASTARNA

Samtliga Gastar med gäster kallas härmed till årsmönstring måndagen den 1:a maj 2017 kl 1200
på Kastellholmen i Stockholm vid briggen Tre Kronor af Stockholm, förtöjd vid Kolkajen på
Kastellholmen. Buss 65 från Centralen till Moderna museet/arkitekturmuseet eller till ändhållplatsen. Från söder går Djurgårdsfärjan från Slussen/Skeppsbron till Skeppsholmen.
Före lunchen håller Gastarna sitt formella årsmöte i Kolskjulet medan gästerna samlas för en
sherry. Den traditionella lunchen – silltallrik, inkokt lax med vitt vin/lättöl/vatten – intar vi ombord. Priset för lunchen är 400kr/person (kassan kan inte subventionera mer).
För deltagande i själva mönstringen på Skeppsholmen krävs ingen anmälan i förväg.
Den som vill vara med på lunchen måste
 Göra en bindande anmälan senast lördagen den 22 april till 3. Styrman Björn Ericson per e-post bjorn.ericson@briggentrekronor.se eller telefon 076-162 76 91.
 Och samtidigt betala in avgiften 400kr/person till Besättningens plusgirokonto
5 50 66-5. Glöm inte att skriva ändamål och eget och ev. gästs namn på talongen
Sten Gattberg
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Nya Jubelgastar
Vid årets mönstring befordras följande gast, som seglade år 1967 till Jubelgast.
Göran Pousette

Gladan

O

Finns Gast som seglat före 1967 och inte fått sitt Jubelgastmärke må han anmäla sig vid mönstringen

Kapten har ordet
Årsmönstringen den 1 maj hålls i år ombord i och vid briggen Tre Kronor af Stockholm som ligger förtöjd vid
kolkajen på Kastellholmen. Gastarna har fått en vänlig inbjudan att få genomföra vår traditionella ceremoni
ombord i briggen som vi tacksamt accepterar.
Skeppsorder har i 85 år varit länken som förenar Gastarna i Backlagen. Det är nu bestämt att den fortsätter som
papperstidskrift men att den i digital form på prov skickas ut till Gastar med e-postadress. Med fyra nummer per
år är det en prestation av Redaktören Sven Dagberg som biträder 2. Styrman att skapa medlemsbladet som Gastarna förhoppningsvis har glädje och nytta av.
Skeppsrådet har beslutat att Sydkustens Backlag hålls vilande och att Gastarna står kvar.
Det viktiga är att alla Gastar betalar mönstringsavgiften – före 30 april!
I ”För fulla segel” kan man läsa att krigsåret 1917, ytterligare ett krigsår, bara medgav segling i Stockholms
skärgård med Abraham Rydberg (II).
1947 är ett märkesår – på skonerterna Gladan och Falken hissas befälstecken och provseglingar genomförs.
1967 bjuder divisionschefen Jan Bring in tidigare fartygschefer till ett 20-årsjubileum. En samling rutinerade
herrar och officerare med förste fartygschefen Tore Hagström i spetsen seglar ut från Karlskrona. Det är med
stolthet Falken seglar förbi ett mindre lastfartyg!
1997 jubileumsseglar Rydbergsgastar från Karlskrona till Göteborg.
2007 ny jubileumssegling med Gastar, nu på Västkusten.
2017 – skonerterna kommer till Stockholm 8 -10 juni för att högtidlighålla sina 70 år av utbildningsseglingar!
Tall Ships´ Race seglas i år i två områden. En går in i Östersjön från Halmstad till finska Kotka medan den andra
är en Tall Ships Regatta över Atlanten.
Danande av skickliga sjömän (-kvinnor) är sällan mer påtaglig än vid dessa tillfällen liksom i de svenska seglande skolfartygen.
Gunilla, som seglar med fem elevomgångar, har varit på Jamaica och byter elever i Miami för att vara i hemmahamnen Öckerö till midsommar.
Älva seglar i farvattnen runt Kanarieöarna och avslutar utbildningen i hemmahamnen Stocksund i början av juni.
Falken har vinterseglat med marina och civila elever i de kanariska farvattnen medan Gladan fått årsöversyn på
Ö-varvet, Öckerö. I början av juni sammanstrålar de i Stockholm.
Väl mött till traditionell mönstring ombord briggen Tre Kronor af Stockholm
Sten Gattberg

KALENDARIUM
Ostkustens Backlag
Vestkustens Baklag

11 september
13 november
9 april

Manusstopp Skeppsorder nr 3/2017

25 augusti
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SKONERTERNA HYLLAS!

Hur det började

Vid Stockholms Örlogsvarv hissades 1947 befälstecknen på de då nybyggda skonerterna, först på
Gladan den 15 april och sedan på Falken den 23
september. Provseglingar genomfördes och skonerterna överlämnades till Flottan.

Skeppsgosseutbildning på segelfartyg bedrevs från
bildandet 1685 ända till Skeppsgossekåren upphörde 1939. Under 1930-talet seglade skeppsgossar
i fullriggaren af Chapman (byggd 1888 som
Dunboyne, inköpt av Transatlantic som G.D. Kennedy), fullriggarna Najaden (byggd 1897) och Jarramas (byggd 1900).
När det inte längre var rimligt att rusta af Chapman
1934, började man utreda hur fast anställda rekryter
skulle utbildas. ”Sjöförsvarets utbildningskommission” menade att sjömansutbildningen kunde bedrivas på land i Sjömansskolan. Till sin hjälp skulle
man ha Jarramas och Najaden, så länge de vara
användbara, åtminstone till ankars eller förtöjda, för
övningar i sjömaning och sjömanskap.
Chefen för marinen (CM), amiral Fabian Tamm,
var positiv till utbildning på segelfartyg och lämnade 1943 ett uppdrag till Marinförvaltningen
(KMF): ”Ni anmodas till Chefen för Marinen att
inkomma med typförslag och ungefärlig kostnadsberäkning för byggandet av ett skonerttacklat skolskepp med plats för omkring 40 elever”.

Det var amiral Fabian Tamm, Chef för marinen,
som efter beviljad framställan 1945 kunde ge Marinförvaltningen och marindirektör Tore Herlin i
uppdrag att rita och låta bygga två skonerter på
Stockholms Örlogsvarv.
Målsättningen med seglande skolfartyg var – och är
fortfarander – att ge elever kunskap i: sjömanskap,
gruppsammanhållning, förståelse för vädrets inverkan på fartyg och besättning, känslan för det egna
ansvaret och betydelsen av effektivt samarbete –
alltså sjömansutbildning på segelfartyg. Till detta
kommer att befälet ombord får praktik i navigering,
manöver, utbildning och befälsföring vilket kan
benämnas segelfartygsutbildning.

Den 1 december 1944 (under 2:a Världskriget!)
lämnade CM in ett förslag om byggandet av två
övningsskonerter till en kostnad av 1,3 miljoner
kronor. Redan den 12 januari 1945 bemyndigades
CM att beställa de två övningsskonerterna.
Uppdraget att rita fartygen gick till marindirektör
Tore Herlin som varit ansvarig för ett flertal ritningar till örlogsfartyg som jagarna Öland och
Uppland, minsvepare och mindre enheter i 1940talets flotta. Som segelbåtskonstruktör var Tore
Herlin mycket känd och uppskattad.

Besöker Stockholm i juni
Nu har fartygschefen på Gladan, Jerker Schyllert
tillika divisionschef, och fartygschefen på Falken,
Thomas Falk, valt att besöka Stockholm den 8 till
10 juni 2017 för att visa att fartygen är i mycket
gott skick inför 70-årsjubileet och kommande utbildningsår.

Kölen till den första skonerten sträcktes den 28 maj
1946 vid Stockholms Örlogsvarv och den andra
omedelbart efter den förstas sjösättning den 14
november 1946. Då hade Tore Herlin inte bara tagit
fram skrovritningar utan även riggritningar, där
löjtnant Björn Atterberg biträdde. De erhöll namnen
Gladan och Falken.

Program för dagarna i Stockholm presenteras under
våren.
Sten Gattberg
Tidigare fartygschef

Befälstecknet på Gladan hissades den 15 april 1947
och den 21 april inleddes provsegling med löjtnant
Tore Hagström som fartygschef varefter Gladan
levererades till Flottan den 2 juni 1947.

GLADAN och FALKEN — 70-åriga
utbildare

Falken sjösattes den 12 juni 1947 och befälstecknet
hissades den 23 september under befäl av kapten
Bertil Lagvall. Efter provsegling, levererades Falken den 1 oktober till Flottan.

Svenska marinens segelfartyg HM Skonert Gladan
och Falken kommer att hyllas under några dagar i
juni 2017 i Stockholm där de sjösattes vid Örlogsvarvet för 70 år sedan. Falken är hemkommen
från vinterns utbildningsexpedition runt Kanarieöarna och Gladan efter årsöversyn på Ö-varvet,
Öckerö.

Namnet Gladan har bara funnits på ett tidigare
örlogsfartyg, en brigg byggd 1857. Som lastförande
brigg deltog hon i en arktisk expedition bl. a. för att
hämta den s.k. Nordenskjöldska järnmeteoriten på
Discoön vid Grönlands västkust. Förflyttningen
från stranden och ombordtagandet av den omkring
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Rydbergsgastar börjar segla med

25 ton tunga stenen visade på ett sjömansarbete av
svåraste beskaffenhet.

Stiftelsen Abraham Rydberg bedrev sedan 1849
sjömansutbildning i egna seglande skolfartyg. 1952
gjordes den sista utbildningsseglingen med toppsegelskonaren Sunbeam. Stiftelsen såg sig om efter ett
alternativ och frågade CM om att få disponera en
skonert vintern 1952 – 1953 för segling i Medelhavet eller Västindien.
I Flottan fanns planer på att utnyttja skonerterna
även vintertid. Beslutet var därför inte svårt – Falken beordrades, med Björn Atterberg som fartygschef, att under vintern göra en förlängd provtur med
Rydbergselever ombord.
Erfarenheterna blev så goda att samarbetet med
Marinen fortsatte de kommande vintrarna. Sjökrigsskolans aspiranter seglade ner skonerterna till sydligare farvatten där de mötte Älvsnabben som hade
med sig Rydbergselever för utbyte.
Till sommaren 1956 kom en brittisk inbjudan till
kappsegling mellan seglande skolskepp – det som
skulle komma att kallas Tall Ships Race (TSR). Det
första startade i Torquay med mål i Lissabon. Falken, som bästa svenska fartyg, kom fyra, Gladan på
sjätte och Flying Clipper på sjunde plats.
HMS Falken från HMS Gladan 1967

För vintern 1956-57 planerades tre utlandsexpeditioner: Älvsnabben med aspiranter runt Sydamerika,
jagaren Halland med Cartagena som huvudmål och
skonerterna för en ny segling till Västindien med
Rydbergselever. Fartygen gav sig iväg enligt plan
men det oroliga utrikespolitiska läget med Suezkrisen och oroligheterna i Ungern, ledde till att
samtliga fartyg kallades hem. Med denna dramatik
avbröts samarbetet mellan Marinen och Stiftelsen
Abraham Rydberg för denna gång.

Namnet Falken har däremot gamla anor som förekommit på åtta örlogsfartyg. Redan i Gustav Vasas
flotta återfinns namnet Vita Falken. Det sjunde
fartyget med namnet Falken var skeppsgossebriggen byggd 1877.

Utbildning på segelfartyg
Utbildningen på skonerterna har pågått i snart 70
år! När Gladan och Falken tog över efter fullriggarna, var det många som ansåg att det moderna
sjökriget inte krävde utbildning under segel. Mot
dessa påståenden står allt vad som sammantaget ges
elever på segelfartyg: sjömanskap, gruppsammanhållning, förståelse för vädrets inverkan på fartyg
och besättning, känslan för det egna ansvaret och
betydelsen av effektivt samarbete – alltså sjömansutbildning på segelfartyg.

Från 1960-talet kom sommarseglingarna att följa en
väl inrutad rutin med elever från Örlogsskolan i
Karlskrona (befälselever), civila elever, aspiranter/kadetter från Sjökrigsskolan och avslutningsvis
nya befälselever. Skonerterna var vinterförlagda i
Karlskrona. Stundtals rustades bara en skonert.
Tvivlet på utbildningseffekten flammade då och då
upp men inte ett enda år inställdes utbildningsseglingarna!

Befälet förkovras i navigering, manöver, befälsföring, ledarskap och utbildning vilket kan benämnas
segelfartygsutbildning.

Skonerterna deltog framgångsrikt i många kappseglingar. Några höjdpunkter var 1968 när Gladan
vann för första gången. 1976 då Gladan deltog i
kappseglingen OP´ SAIL 76 med anledning av
USA:s 200 årsjubileum med Sten Gattberg som
fartygschef. Denna gång återupptogs samarbetet
mellan Marinen och Stiftelsen Abraham Rydberg
då Rydbergselever mönstrades in. Det hade då gått
mer än 20 år sedan en skonert senast seglat över
Atlanten. Sammanlagt kom Gladan på en andra
plats. Den sommaren seglade Falken med elever i
hemmafarvattnen.

Det är en rad olika elevkategorier som fått prova på
sjölivet ombord i skonerterna. De första somrarna
var det ”jungmän” från Sjömansskolan i Karlskrona
och officersaspiranter från Sjökrigsskolan. Befälselever, fast anställda ynglingar från Karlskrona Örlogsskolor, ersatte jungmännen. I rekryteringssyfte
erbjöds civila gymnasieelever segling under några
sommarveckor.
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Första kvinnliga besättningen

Så länge väder och vind påverkar fartyg, behövs
grundläggande förståelse för fartygs framförande!
På segelfartyg skapas förståelsen och Marinen bedriver utbildning på skonerterna för att skapa professionella sjömän! Gladans och Falkens ålder syns
inte vara något hinder för många års fortsatt utbildning av sjömän.

1982 mönstrade den första kvinnliga elevbesättningen i Gladan samtidigt som Falken hade manliga gymnasieelever. Det blev några lärorika veckor
inför en ny era i Flottan.
Med anledning av att det var 500 år sedan Christofer Columbus steg i land på de västindiska öarna,
arrangerades 1992 en kappsegling för all världens
seglande skolfartyg över Atlanten. Falken bemannades av civila elever vilka byttes i varannan hamn
under befäl av Ragnar Westblad. Totalt placerade
sig Falken på sjätte plats. Gladan seglade runt de
brittiska öarna och deltog i TSR Östersjön med
placering som tvåa.

LÄNGE LEVE SKONERTNA GLADAN OCH
FALKEN!
Sten Gattberg
Tidigare fartygschef

POMMERN 1933-34 – Bättre kan
man knappast få det

Boken ”Marinens skonerter – med Gladan och
Falken de första 50 åren” med Sverker Olow och
Sten Gattberg som författare och Per Renlund som
formgivare, kom ut 1997 med skildringar från de
gångna 50 åren. Samma år mönstrade ett antal garvade seglare tillhörande Besättningen Rydbergsgastarna för segling från Karlskrona till Göteborg. Det
var för många ett kärt återseende – även om hängkojerna var lite besvärliga att ta sig upp i. Flera av
gastarna hade varit med på seglingarna på 1950talet. Tio år senare var det dags igen för segling
med Rydbergsgastarna, då på västkusten.

I en artikelserie följer Skeppsorder Svante Hedin
och Harry Eriksson på resa ombord på Pommern
till Australien och hem 1933-34. I detta nr närmar
vi oss passaden och sjömännen klagar knappast
alls.
1933, Köpenhamn – Port Victoria
Onsdagen den 25 oktober
Svante Hedin
Stiltje och bidevind. Mellan kl. 4-5 då jag hade
rortörn, gick vi ett halvt streck från kursen. Kl. 6
kom det litet vind och brassade emot fyra streck.
När dagmännen purrades ut frågade dom mig om vi
hade vind. Jag svarade att vi hade mycket vind; inte
för att det blåste hårt men den var så vidsträckt.
Gröt till frukost. Två bramstag skall skiftas; stor
och kryssbramstagen. De har redan börjat rigga upp
ett provisoriskt stag. Jag hjälpte 3:an rigga ned det
gamla på eftermiddagen. Först höggo vi av bendslarna. Mera hunno vi ej före kaffe. Efter kaffe stagvände vi. För att det ej skulle bli för stor påfrestning
på kryssbramstången firades brammen. 1:ste styrman kom ut och sade till om att det skulle vara
dubbelwire, som skulle staga bramstången. Det var
inget annat att göra än att rigga upp ett block. Eftersom rån var firad, var det ganska besvärligt att
jobba däruppe. Vi voro ej klara med jobbet förrän
halv 7. Däcket nattades och bramrån sträcktes igen.

Nya rutiner
Utbildningen i Marinen fick under 1980-talet en ny
inriktning. Marinens Officershögskola ersatte Sjökrigsskolan. Kadetterna fick som tidigare utbildning
i sjömanskap och även ledarskap ombord i skonerterna. Från Kustartilleriet kom linje MIN för att få
motsvarande sjömanskapsutbildning.
Sedan början av 2000-talet övergick utbildningen
av officerare till Militärhögskolan. Med ny utbildningsgång bedrivs praktik delvis under vinterhalvåret vilket innebar en ny epok för skonerterna. Växelvis seglar en av skonerterna vintertid på sydligare
breddgrader. Förutom de marina eleverna, ges årligen civila elever från några av landets sjömansskolor praktisk utbildning ombord. Ett utmärkt sätt att
både bedriva utbildning och att sköta underhållet.
Förutom befälet, är nyckelbesättningen numera fast
anställda sjömän, vilket gör att utbildning av eleverna är av god kvalitet.

Harry Eriksson
Strax efter vaktskiftet klockan tolv möta vi en stor
steambåt. Avståndet mellan den och oss är endast
obetydligt. Vi styra icke kurs i dag.

Nyligen har ny ”Handbok Segelfartygstjänst” tagits
fram. I två delar återfinns orderterminologi, fartygskännedom och lektionsplaner. Allt skrivet med
flera års erfarenhet.

Torsdagen den 26 oktober

Gladan och Falken har vidmakthållits och moderniserats på ett sådant sätt att de uppfyller civila krav
på oceansegling. Därför kan sjökadetterna ges
grundläggande praktik i astronomisk navigering
och manöver förutom sjömanskap och ledarskap.

Svante Hedin
Hela natten fick jag sova för jag hade ingen törn
och ingen manöver var det heller. Man känner sig
väldigt tung i huvudet när man sovit så mycket.
Passadfocken lappades på f.m. och jag hade den
5
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oturen att få liknålen i handen då jag likade. Nålen
slant och gick rakt igenom handsken och en centimeter in i handen. Blödde bra gjorde det och efteråt
värkte det ganska bra. Babordsvakten bände passadfocken, medan vi som hade frivakt låg och solade oss och tittade på. Underseglen gigades på 712 vakten. Bidevind (omkring syd).

Söndagen den 29 oktober
Svante Hedin
Anton är bra för han har ingen onödig manöver
varken om nätterna eller om söndagarna. Hela f.m.
låg jag och solbrände mig. En mängd kort togs.
Efter kaffe hoppade sex av oss ner i vattnet. Vi
hade slagit tampar om oss och "surfade" med båten
gick väl framåt med 4 à 5 knops fart. Helt ofarligt
för hajar var det dock inte, för om en halvtimma då
jag stog till rors strök en stor haj på omkr. 2 m. runt
låringen. Dagmannen hjälpte till att natta däcket så
det gick raskt undan.

Harry Eriksson
En annan fock bliver underbänd. Var och en börjar
anta en mörkare hudfärg.
Fredagen den 27 oktober
Svante Hedin
Vi gick kurs när vi kommo upp (SSV3/4V). Underseglen skotades och halsades, för det kom en vindkåre. Tydligen äro vi ännu inte inne i passaden, för
här kommer vinden från alla möjliga håll men för
det mesta är det dock stiltje. En och annan haj synes. Timmerman har idag smidit två hajkrokar. Det
börjar att se "ljusblått" ut nu. Vi ligga väl på ungefär 21°N. Passadmesan bändes på eftermiddagen.
Nu har dom börjat nita fast de nya plåtarna till kabysstaket. Som vanligt är det aldrig tyst där. Kåldolmar till kvällsmat.

Harry Eriksson
Passadvädret är så härligt som det överhuvudtaget
kan vara. Vi taga angenäma bad på utsidan. Då alla
kommit upp på däck efter badet, uppenbarar sig en
haj på samma ställe där vi just legat. Kapten och
Trean ståta i vita dresser. Var och en upphänger
sina landgångsriggar för luftning. Jag råkar i misstag få en pyts med vatten över mig. Detta är ju
också ett bidrag till underhållningen i enformigheten.

Harry Eriksson
Timpa och Herbert Karlsson förfärdiga var sin
hajkrok. Mesan skiftas jämte ett stagsegel. Fiskar
hålla till framför bogen, men ingen fångas. Däremot
håller stiltjen oss fången.

Svante Hedin
Vi har bänt under (passad) stor- och krysstäng. Nu
är kryssbramstäng klart och de har skiftat över för
att sätta upp nytt storbramstäng också. Ett "gäng"
nordcapare har hälsat på idag. Det blev ej något
sova av på frivakten; istället blev det på vakten. Då
jag hade polistörn låg jag uppe i en hängmatta på
backen och så fick utkiken sköta bägge delarna. En
ny förstäng skars till i dag.

Måndagen den 30 oktober

Lördagen den 28 oktober
Svante Hedin
Både styrman och grabbarna svoro när vi törnade
till kl. 12. Förra vakten hade gått med halv back i
riggen i över en timma och ändrat kursen i stället
för att brassa. Styrman hade sagt att det kunde styrbordsvakten göra för de äro en man mera. Han
blåste två vissel ett par minuter i 12, och tog över
mesanbommen. Först kl. 1 voro vi klara. Jag
smörjde topparna på förmiddagen. Kl. halv 1 mötte
vi en fransk lastbåt "Gazzon". Vi sågo den kl. 12
och den ändrade kursen och styrde rätt ned på oss,
hälsade med flaggan samt signalerade med flaggorna. Till kaffet fick vi "jam" och då gick nästan
hela stewards brödförråd åt. "Casper" skickades till
steward for att hämta smörpensel. Fritörn på 7 -12
varför jag sov hela natten. Ingen manöver.

Harry Eriksson
Det är fyrkant brassat och ett ständigt övertagande
av mesan. Strax efter middagen synas ett tiotal
valar. De komma helt nära skutan. I dag få vi för
första gången runda pannkakor till ärtsoppan i stället för de sedvanliga sk. pansarplåtarna eller elefantöronen. En limejuice-flaska blir länsad. Storoch krysstäng skiftas. Under morgonen kan vi otydligt se en lanterna. Det finnes plenty flygfisk.
Tisdagen den 31 oktober
Svante Hedin
Mors födelsedag. Nästan alla man sover på däck. På
morgonen gjorde jag klavar till en knick som skall
bändas under. En hammarhaj gjorde en visit idag
men den ville ej nappa. Steward bjöd på matsup till
middagen och till kaffet fick vi vetebröd och munkar. Jag har haft ett fint jobb i e.m. nämligen kapat
till och splitsat en mantel till kryssbramstäng. Splitsarna fick jag beröm för. Dagens position N14 °56',
fart 2 - 3 knop. Vinden är akterlig och brassarna har
ej rörts sedan på söndag. Endast mesanbommen och
stagseglen behöver skiftas över ibland. När jag hade

Harry Eriksson
Det är nästan stiltje. Curryn får stå orörd på bordet.
Underligt nog giver stuert Arthur Ekman oss lite
socker utöver ransonen. På nära håll möta vi en
fransk ångare vid namn SARYON. Det signaleras
mellan de båda båtarna.
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utkik på kvällen passade jag samtidigt på att rundvaska mig. Varje dag ligger jag och solbränner mig
så snart börjar jag bli litet brun. Bättre än vad man
har nu om dagarna kan man knappast få. Man tar
sin vakt och sina törnar samt ligger och sover för
resten. Jag har fått litet mera kött på mig nu än då
jag var på "Rydberg". Vinden friskade i litet bättre
på 7-12 vakten.

ken att bärga åtminstone delar av lasten från Suecia.
När de överlevande från Suecia kom iland på North Ronaldsay togs de, enligt dokumenten och öbornas ännu
levande minnesbilder väl omhand. North Ronaldsay hade
vid denna tid kanske 400 invånare fördelade på ett 60-tal
familjer. Det var fattiga människor, som livnärde sig på
fiske, fårskötsel, magert jordbruk och kelp. Kelpen, en
bredbladig vildväxt, tång som växte rikligt i havet runt
ön, inte minst på och runt det famösa revet, Reefdyke,
skördades, torkades och såldes som gödningsmedel.
Öborna själva blev dock knappast rika på den i sig värdefulla kelpexporten. Den, liksom deras hus och magra
torvor och i princip de själva, ”ägdes” av öns herre,
Lairden, bofast på fastlandet.

Harry Eriksson
Stuert har sin namnsdag. Han kommer i egen hög
person till skansen och bjuder på måltidssup. Till
kaffet få vi förutom sockerluff var sin "munk".
Detta har inte hänt förut denna resa. Allt vatten går
åt till att dricka. Man kan vara glad om man lyckas
komma över någon kopp te till att tvåla in sig med.
Då det är så ont om vatten, blir följden finnar och
andra hudutslag. Två hajar visa sig, men de äro
mycket rädda och försiktiga av sig.
Redigering: Linus Martinson

Suecias skeppsbrott kom att innebära en period, låt vara
kortvarig, av välstånd för invånarna på North Ronaldsay.
Fartyget på revet bröts raskt ner – det tog tre dygn -och
stora delar av lasten, tyger och färgträ, sköljdes upp på
North Ronaldsay. Det såg ut som drivor av snö på öns
stränder. Drivorna av tyg gick högre än taken på öbornas
hus, enligt ett samtida vittnesbörd.

Den försvunna ostindiefararen

Bud om skeppsbrottet sändes till earlen av Morton, guvernör och amiral för Orkneyöarna, som i den egenskapen även innehade bärgningsrätten för fartyg som olyckades bland hans öar. Via denne gick bud till de svenska
fartygsägarna och befraktarna i Göteborg. Som i sin tur i
ett brev daterat i januari 1741 underrättade Kungl Majt
om katastrofen och bad att få hjälp av den svenska legationen i London att underhandla med Orkneys amiral om
att ta hand om besättningen och lasten.

Fortsättning av berättelsen i Skeppsorder nr 1/2017

North Ronaldsay idag, en vindpinad ö med ett fåtal invånare.

Suecia på samtida kopparstick

Hur vet vi nu allt detta?
En huvudkälla, förutom den kanske i sig lite osäkra
muntliga traditionen från North Ronaldsay, är skeppstimmermannen William Browns skriftliga redogörelse
för Suecias sista resa som finns i ostindiska kompaniets
arkiv i Göteborg. Även Suecias skeppslistor samt andra
handlingar som upprättades efter förlisningen finns bevarade. Även i skotska arkiv, Scottish Record Office, finns
brev och handlingar som upprättades av de skotska myndigheterna efter förlisningen och i samband med försö7

Öborna på North Ronaldsay kom på detta sätt att anlitas
för att samla upp och ta hand om den ilandflutna lasten
och sedermera att se till att den skeppades ut från ön för
att försäljas för vad man kunde få för den. Bland annat
tillvaratog öborna 18 969 - noga räknade - handdukar. En
av dem, 10 gånger 10 tum stor med invävt mönster, finns
bevarad i The Morton Papers, familjen Mortons arkiv i
Scottish Record Office i Edinburgh. Den uppgavs ännu i
mitten av 1970-talet ha kvar en svag jodlukt från kontakten med kelpen på revet…
Arbetet med bärgningen av lasten gav öborna en välkommen kassaförstärkning. Mest tjänade förmodligen
Orkneyamiralen, som via ombud skötte bärgningen och
som pågick under lång tid. Förutom öborna lär Morton
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ha haft 100 man i arbete på ön, med att rädda vad som
räddas kunde från vraket.
Öborna på North Ronaldsay anlitades även i samband
med senare försök att lokalisera och lyfta upp fartygets
värdefulla kanoner. Något som dock aldrig lyckades.
Och med tiden lämnades Suecia åt sitt öde.
Lyckligtvis, åtminstone för befraktarna, hade Suecia varit
till 90 procent försäkrad, i den engelska firman Halse &
Hansbury. Och det blev försäkringsgivarna som fick ta
den stora smällen av katastrofen.
Något mildrades väl slaget av att 200 000 meter tyg –
och de 18 969 handdukarna – skeppades till Göteborg
med ett skotskt fartyg, Mary of Dumbarton - och där
varorna, i mars 1742, såldes på auktion. Auktionen inbringade 46 941 daler silvermynt varav 19 558 dal smt
gick bort för bärgning och frakt.

mande vatten.
Det verkade omöjligt.
Rex Cowan for till Skottland och grävde i de skotska
arkiven.
Det verkade fortfarande som en omöjlig uppgift.
Men han fortsatte till North Ronaldsay och tog sig en titt.
Det såg inte mera möjligt ut då han kom dit.
Men om, säg om, det skulle gå att hitta Suecia? En sak
var säker. Ingen annan hade varit där och rotat i vraket
sen det förliste. Och ingen annan hade, såvitt Cowan
kände till, tagit sig an ett skeppsvrak från 1700-talet på
en så utsatt plats…
Rex Cowan beslöt sig för att göra ett försök.

Några av de överlevande från förlisningen var inte nöjda
med den behandling och den kompensation de erhållit av
Suecias ägare – mat, kläder, hemresa till Göteborg och
10 daler silvermynt – utan ville ha mer. Detta enligt en
gemensam skrivelse till Göteborgs rådhusrätt, ingiven 5
maj 1741, av 18 av sjömännen från Suecia. Kompaniet
svarade att ansvaret låg hos de – nu beklagligtvis avlidna
– kaptenerna och att kompaniet på grund av förlisningen
för övrigt inte hade råd med mera.
Hur det till slut gick med detta är okänt.
Denna dokumentation grävdes fram i början på 1970talet av den förre Londonadvokaten Rex Cowan. Cowan
hade blivit less på juristlivet, lagt kubb och paraply på
hyllan och sadlat om - till marinarkeolog och vrakletare.
Att han kom att intressera sig för den svenska ostindiefararen Suecia var en ren sinkadus.
Cowans första ”vrakfynd” var ett 1600-talsskepp som
förlist vid Scillyöarna vid Englands sydkust, Hollandia.
När Cowan och hans dykarteam till slut, efter lång tid
och många besvärligheter, lokaliserat skeppet, visade det
sig vara något av en vrakdykares dröm. Man gjorde ett
ordentligt ”klipp”, med bl a tusentals väl bevarade silvermynt och andra 1600-talsföremål, som – sedan staten
tagit sitt – såldes på auktion i London.
Frågan var nu vad man skulle göra härnäst?
Cowan erinrade sig att en svensk dykare, som ingick i
Hollandiateamet, berättat att en av hans anfäder varit
kapten på en svensk ostindiefarare, som förlist.
Tänkt och gjort. Cowan for till Göteborg för att göra det
som alla vrakdykarexpeditioner börjar med, nämligen att
gräva fram fakta ur arkiven. I detta fall det svenska
ostindiska kompaniets.
-Men jag hittade ingenting om det skeppet som jag troddde fanns där, berättar Cowan. Däremot hittade jag
Suecia.
Suecia såg ut att vara en formidabel utmaning. Något att
bita i.
En vrakplats långt ute i Nordsjön. I stormpiskat ström8

Rex Cowan, till vänster, och dykarbasen Brian Ranner.

När Rex Cowan 1975 kom till North Ronaldsay för sin
första expedition (det skulle bli nio till!), sponsrad av
Royal Air Force (!), var det ändå med tämligen stora
förväntningar. Suecia, eller det som vågor, vindar och
tidens tand, lämnat efter sig borde, med lite tur kunna ge
marinarkeologer och historiker en hel del upplysningar
om livet och villkoren ombord på ett svenskt fartyg från
1700-talet.
Men först gällde det att hitta skeppet. Reefdyke ligger,
beroende på tidvattnet, på mellan 7 och 9 meters djup
och 1-2 kilometer ut från North Ronaldsay.
-Vi hade valt att fara till North Ronaldsay i slutet av juli.
Det är den tid på året då vädret, statistiskt, är bäst. Men
har man otur kan ändå många dykdagar gå förlorade på
grund av storm och dimma.
Cowans expedition hade tur. Med vädret. Men man hittade inte skeppet.
-Det visade sig att hela revet var täckt av kelp, en flera
meter hög skog av tång. Botten var helt dold av en mörkgrön vajande massa. Till det kom strömmen, som för det
mesta forsade fram med 5-6 knop. För att alls kunna
dyka måste vi avvakta slacken, alltså de tidpunkter då
tidvattnet växlade riktning och blev relativt stillastående
under ett tag.
Dagarna gick. Och man började misströsta.
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världsvaluta.

Kanonen från Svecia mäts in på fyndplatsen och förbereds för
bärgning

Men så – på expeditionens näst sista dag – vände turen.
Man fann en kanon. Och dagen därpå 15 gamla järnkanoner till! ( Man skulle till slut lokalisera inte mindre än
28 kanoner, förmodligen alla som medförts av fartyget).

Några av fynden – mynt, en passare, ett bläckhorn, på
Svecias besättningslista.

-Därmed visste vi att vi hittat en vrakplats från 1700talet. Men var det Suecia?

Man hittade även ett sigill, en passare av mässing, porslinsskärvor, delar av riggen, några små glaserade ”tegelstenar”, sannolikt från en eldstad, tackor av järn, förmodligen från skeppets ballast, en hel del färgträ - och så
handtaget till en mejsel – kanske från William Browns
timmermanskista.

Så kom en av dykarna upp igen. I handen hade han en bit
dye-wood. Färgträ, som enligt dokumenten utgjort en
stor del av Suecias last!

Förutom alltså ett stort antal kanoner och kanonkulor till
dem, varav de flesta, sedan de mätts in på marinarkeologernas vrakkartor, lämnades där de låg.

Det var – nästan – bevis nog. Men inte riktigt.

-Det råder ingen brist på gamla järnkanoner på världens
museer, kommenterar Rex Cowan. Dessutom kan man
inte ta upp dem med mindre än att de genomgår en kostsam renoveringsprocess, för att inte falla sönder. En av
kanonerna släpade vi dock in till hamnen i North Ronaldsay och la den där i vattnet, så att den kan ses från
piren, för den som vill.

Den slutgiltiga bekräftelsen kom, men inte förrän året
efter, 1976, i samband med nästa Sueciaexpedition.
Man fann då en guldknapp med det svenska ostindiska
kompaniets emblem på.
Den knappen är det enda guldföremål som hittas på
Suecias vrakplats. Drömmen om en hel kista med guld –
som enligt öbornas muntliga tradition skulle ha funnits
ombord på skeppet – får sannolikt betraktas som en
skröna…
I sammanlagt nio säsonger, sista gången var 1985, pågick
utgrävningarna på Reefdyke efter fynd från Suecia, innan
man till slut gav upp. De fynd som gjordes var magra –
och för den som vill tro att vrakjakt är lika med skattjakt
förmodligen en besvikelse.
De fynd som trots allt gjordes satt hårt åt och hittades när
man grävde och spettade sig ner i förstenade bottensediment och sand- och lerfickor mellan klipporna. Andra
fynd kom fram när man – inte utan möda - lyfte och
flyttade på de tunga järnkanonerna eller på stora lösa
stenar på revet.
Förutom nämnda guldknapp bärgade man ett antal småmynt, alla utom ett som var svenskt, av portugisiskt ursprung.
-Suecia gjorde på hemresan ett uppehåll på Sao Thomé,
då portugisiskt och ett av mynten visade sig vara myntat
1693 i portugisiska Afrika, berättar Rex Cowan. De övriga mynten, alla i små valörer, på 10 eller 20 reis, var
myntade 1735 och bar inskriptionen ” Pecunia Totum
Circumuit Orbem”. Vilket betyder ”pengar cirkulerar
jorden runt ”. Portugisiska pengar var på den tiden en
9

Vad hände sedan med fynden, sådana de nu var, från den
återfunna ostindiefararen?
1985 hamnade fynden från den återfunna ostindiefararen
i en monter på sjöfartsmuseet i Malmö.
Men Sueciamontern togs bort i mitten på 1990-talet, då
sjöfartsmuseet ändrade inriktning på sin visningsverksamhet.
Och vad som sen hände med kvarlevorna från Suecia har
inte gått att utröna.
Av Lars Dahllöf/text
Foto: Gösta Blomquist, Rex Cowan

Resebrev HMS Falken 170206
Känslor kan vara väldigt svårt att beskriva med ord, då
det ofta känns väldigt tunt och fattigt när man väl tror att
man har skrivit klart. Jag ska göra mitt yttersta för att
prova att beskriva en utav de mest fantastiska känslor
som finns. Känslan av att inte vilja befinna sig någon
annanstans på jordklotet än där man är just nu. Efter
ännu en natt till sjöss med vaktpass så sitter jag kvar vid
matbordet efter frukosten och skriver av mig lite. Vi
kastade loss igår efter lunch från Santa Cruz Teneriffa,
med relativt god vind för att ta oss tillbaka till Las Palmas. Det märks att vi har varit ombord nu i lite över en
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vecka, alla börjar komma in i någon form av rytm
och samspel som får fartyget att kännas mycket
mindre och större på samma gång. Det känns
mindre, eftersom det inte längre känns som det är
en miljon olika tampar att dra i, större på det sätt att
alla har kommit in i hur man både rör sig och jobbar ombord, så alla är inte på samma ställe. Den
sjösjuka som drabbade oss nya i besättningen under
vårt första dygn till sjöss har blivit mindre märkbar
för de allra flesta som drabbades första gången,
även om vi på morgonkvisten har haft ett riktigt
tung gung.

skeppsredare var det dock mer angeläget att de
anställda var nyktert, pålitligt och dugligt, d.v.s.
yrkeskunnigt sjöfolk. Detta påminner undertecknad
om rektor Axel Strömbergs välkomsttal vid starten
av styrmansutbildningen i Stockholm 1957: ”Mitt
arbete här på skolan är bl.a. att inte examinera elever med svaghet för alkohol och med hög frånvaro
på lektionerna.”
För att ge en allsidig utbildning hade sjöbefälsskolan självklart tillgång till övningsfartyg, t.ex.
F.H. Kockum. Som ersättare för henne köpte
skeppsredare Einar Hansen 1955 toppsegelskonaren
Sunbeam av Rydbergska stiftelsen. Hon döptes om
till Flying Clipper och kom att användas som seglande yrkesskola för 24 elever tills hon tio år senare
såldes vidare.

Som jag inledde med så känns det jag har skrivit
när jag läser igenom det, väldigt tunt och fattigt.
Det är omöjligt att sätta ord på de upplevelserna jag
har haft denna vecka ombord. Allt från oförglömliga soluppgångar till sjöss när man sitter uppe i
masten och spanar efter andra fartyg, till delfiner
som leker vid fören på fartyget. Känner mig otroligt
tacksam och privilegierad som har fått den möjligheten att vara just här där jag är, och ingen annanstans

Malmö Sjöbefälsskola hade flera internationella
kontakter. Redan läsåret 1967 – 68 reste rektor
Torsten Holm och lektor Sölve Arvedson till London för att med FN-organet IMCO diskutera möjligheten att lägga ett sjöfartsuniversitet i Malmö för
internationellt rekryterade elever och med utbildning i bl.a. säkerhet och miljö, ett initiativ till det
som senare blev World Maritime University i
Malmö. De viktigaste kurserna här blev studiet av
de stora olyckor som drabbade sjöfarten 1970 –
1990, då flera OBO- och tankfartyg exploderade
eller förliste, t.ex. Berge Istra (1975), Berge Vanga
(1979), m/t Amoco Cadiz (1978) och m/t Exxon
Valdez (1989). Som en följd av de många olyckorna tillkom The Oil Pollution Act of 1990, som
stipulerade flera genomgripande förändringar, bl.a.
krav på dubbelskrov för tankfartyg och tankredarnas utökade ansvar vid oljespill.

Jag skulle kunna sitta här i flera dagar och skriva
om saker vi har upplevt. Men plikten kallar, nu ska
jag kila upp och hjälpa till med dagens aktiviteter. I
eftermiddag är det examinationer som gäller.
Tack för mig!
Hellström

MALMÖ
SJÖBEFÄLSSKOLA 1842 – 1982

I boken möter läsaren många profiler vid Malmö
Sjöbefälsskola, både lärare och elever. En av dessa
är sjöingenjör Lars-Gunnar Bengtsson som på ett
fängslande sätt berättar hur han i unga år avstod
från att bli jordbrukare och i stället valde teknisk
inriktning inom svensk sjöfart. Efter yrkesskola på
varv och till sjöss seglade han som maskinchef i
många svenska rederier. Han ingick även i Sjöfartsverkets delegation i samarbetet med FN-organet
IMO vid bildandet av SOLAS och FPC (Fire Protection Committee). Bengtsson blev också vald till
ordförande i maskinbefälsförbundet.

Besättningen Rydbergsgastarna har nyligen som
gåva mottagit boken ”Malmö Sjöbefälsskola 1842 –
1982” av dess författare Johan Horck. Boken är
tillägnad Sölve Arvedson, skolans siste rektor innan
den lades ned. Detta verk är ett synnerligen välkommet bidrag till svensk sjöfartshistoria och ger
även inträngande porträtt av skolans lärare och
rektorer som ofta också hade tjänstgjort i landets
övriga sjöbefälsskolor, som dem i Stockholm,
Härnösand, Kalmar och Göteborg.
Av bokens historiska genomgång kan följande
punkter förtjäna att återges. Redan 1658 inrättades
en styrmansskola i Stockholm, vilket blev ett märkesår för navigationsutbildningen i Sverige. Men
det var först efter Karl XII:s död som den sjöburna
handeln tog riktig fart, och större krav på professionell hantering av fartygen ställdes därmed. Utbildning till sjöbefäl kom sedan att bedrivas på flera
orter: Kungsbacka, Visby, Karlskrona, Norrköping
och Vasa.

Sjökapten Torsten Rönndahl ger en intressant skildring av sin tid i Sjöbefälsskolan med lärarna Rolf
Hasselgren i navigation och Hans Rosengren, en
färgstark och duktig lärare som undertecknad
många år senare träffade på Kalmar Sjöfartsmuseum. Rosengren gav då en kunnig och entusiasmerande genomgång av innehållet i ”Kinakaptenen”
Oscar Olins sjömanskista. Efter 57 års segling i
Fjärran Östern, framför allt i Kina och Japan, anlände den legendariske gamle sjömannen 1928 till
Kalmar för att njuta sitt otium.

År 1831 bildades Sjömannasällskapet för att främja
utbildning och, väl att märka, stödja vetenskaplig
bildning inom sjömansyrket. För 1800-talets

En annan profil är sjökapten Peter Skog, examinerad från Malmöskolan 1972. I boken berättar han
10
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om sina år i det välkända, isförstärkta kryssningsfartyget m/s Lindblad Explorer: allt från isnavigering i Antarktis till segling uppför Amazonas till
Iquitos i Peru.

Ingo

På 70-talet lämnade telegrafisterna handelsflottan
men i stället gjorde en ny kategori entré inom sjöfarten: de kvinnliga befälen. En av dessa är Karin
Lundberg som tog sin sjökaptensexamen i Malmö
1982. Sedan dess har antalet kvinnliga däcksbefäl
ökat markant, medan det är betydligt mer sällsynt
med kvinnliga maskinbefäl.

Gratitude

Tremastskonaren Ingo från Göteborg tänker delta i
de båda sista etapperna från Åbo till Szczecin.

Kryssarklubbens gaffelketch Gratitude är anmäld
till första etappen Halmstad - Kotka.

Ostkustens Backlag

Sjöbefälsskolorna i Malmö och Stockholm lades
båda ned 1982 och den i Härnösand tre år senare.
För den som är intresserad av svensk sjöfartshistoria under 1800- och 1900-talet är ”Malmö sjöbefälsskola 1842 – 1982” en guldgruva och den rekommenderas varmt.
Kjell Smitterberg

Måndagen den 20 mars hade backlagsförman Pelle
Brandt kallat till sammankomst i nyrustade lokaler i
Drottning Victorias örlogshem.
Ett tjugotal Gastar konfronterades där av en Sverker
Westin i högform, som kallade till skaffning med
vederbörlig hornsignal (”kom till kocken får du
mat…”).

Briggen Tre Kronor af Stockholm

När sedan skaffningen var klar, erforderligt antal
nubbevisor ur sånghäftet blivit framförda och borden blivit avröjda så tog Sverker till orda och underhöll med berättelser och sköna bilder från olika
seglingar med skonerterna Även briggen Tre Kronor och ostindiefararen Götheborg dök opp i bilderna, samt många av de fartyg som besökte Stockholm under Tall Ships Race 2007.

Briggen är anmäld att delta i alla etapperna och
håller på att rekrytera ungdomar till besättningarna.
Klart är att Marina Läroverket kommer att vara
med.

Om ostindiefararen fick vi under kvällen höra att
det beslutats att hon ska stanna kvar i Göteborg som
flytande turistattraktion. Det är tydligen slut på nya
långa seglatser.

Vega av Gamleby
Den vackra tremastade toppsegelskonaren Vega är
en flitig deltagare i Tall Ships Race sedan 2013.
Hon tog hem totalsegern i North Sea Tall Ships
Regatta 2016 och avser att segla alla etapper i Tall
Ships Race i Östersjön sommaren 2017.

Som avrundning på kvällen tog Sverker åter fram
sitt horn och gav oss en repetitionskurs om de viktigaste hornsignalerna.
Sven Dagberg

TALL SHIPS RACE 2017
I tävlingen, som går mellan hamnarna Halmstad,
Kotka, Åbo, och Klaipeda till sluthamnen i Szczecin är några svenska fartyg anmälda.

Vega byggdes 1909 i Viken. 1985 hade hon seglat
färdigt och låg som vrak för upphuggning i Stockholm. Då fick Egil Bergström i Gamleby syn på
henne och bestämde sig för att ge henne ett nytt liv.
2008 var det så dags för jungfrusegling med den
nyrustade Vega. Numera ser man henne ofta i
Stockholm, där man etablerat ett samarbete med
Skeppsholmens Folkhögskola.
Vega är 39,25 m lång och för ca 600 m2 segel med
tre råsegel på fockmasten.
Constantia
Tvåmastade skonaren Constantia från Stockholm
har också varit med i många Tall Ships Race. I årets
tävling planerar hon att delta i de två första etapperna Halmstad – Kotka – Åbo.

Skeppsorder digitalt
Skeppsrådet har beslutat att från nr 3 av Skeppsorder även skicka ut den i digital form till Gastar med
e-postadress. Den beräknas då utkomma cirka en
vecka tidigare än papperstidningen. Utvärdering av
detta distributionssätt kommer att göras om ett år.
Kaptenen
11
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FLAGGAN I TOPP
April
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
Juli
1 Lars Wärnlöf
2 Bo Hansevi
3 Stig E:son Pellas
26 Karl Selander
Augusti
1 Bengt Kihlbom
17 Anders Isberg
September
14 Björn Ahlander
29 Sam Clason
Oktober
10 Bo Wahrolén
11 Sven Dagberg
12 Lennart Stenberg

Aktuella priser i slabbkistan

80
70

V
V

75
70
75
50
75
95
80

O
V
O
O
O
S
S

75
80

O
O

85
65
85
80

V
O
O
O

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.

65
70

S
O

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

70
80

V
O

80
85
75

O
O
O

Aktuella uppgifter om Befälet
Kapten
1:e Styrman
2:e Styrman

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

3:e Styrman

NY HEMSIDA, NY EPOST

Kock

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

Matros

Båtsman

Lättmatros

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

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

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

Tryckt hos Haninge Kommuntryck
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