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BESÄTTNINGEN 

RYDBERGSGASTARNA 

Ship’s orders for the Rydberg Crew 

Årg. 85 Redaktion         Ansvarig utgivare            September 
Nr 3 Linus Martinson                                  Sten Gattberg              2017 

                          Sven Dagberg 

KAPTEN HAR ORDET 

Rydbergsgastar! 

Efter årsmönstringen ombord i briggen Tre Kronor af Stockholm var det dags att åter trampa däck. 70-årsfirande 

Gladan och Falken låg förtöjda nära sjösättningsplatsen på Galärvarvet. Alla vänner av skonerterna gladdes åt 

det utomordentligt fina skick de hålls i av besättningen. Viktigast är dock att Marinchefen, konteramiral Jens 

Nykvist, ger dem sitt fulla stöd. 

Årsmönstring skedde med sedvanligt god uppslutning, i år för första gången ombord i briggen Tre Kronor af 

Stockholm, förtöjd vid Kolkajen på Kastellholmen. Briggen var nyrustad inför seglingssäsongen och var ”Ship 

shape and Bristol fashion” när Rydbergsflaggan hissades. Gastarna gjorde uppställning runt storluckan med våra 

gäster på däck som åhörare och medsjungande i visorna. Årsmötet hölls i Kolskjulet innan vi samlades ombord 

för den sedvanliga lunchen som i år serverades av briggens besättning. Till Mönstring var ordförande i Stiftelsen 

Tommy Adamsson med fru Eva och ordförande i Roslagens Sjöfartsmuseum Lars Nylén med fru Gun inbjudna 

att tillsammans med 38 Gastar med gäster låta sig väl smaka. 

Vid Årsmötet omvaldes samtliga i Befälet! Det underlättade för Valberedningen som består av Göran Granath 

och Jaan Hansson. 

Besättningen är stolt över att ha delat ut premier till eleverna Linna Sjökvist, på Gunilla och Tobias Lindell, på 

Älva. 
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HMS Gladan och s.v. Älva styr nu sydvart på sina utbildningsexpeditioner i Medelhavet och runt Kanarieöarna. 

Barkskeppet Gunilla seglar ut på Atlanten med sina elever. Ett bevis på att utbildning under segel fortfarande 

behövs, lockar och bedrivs. 

Sommaren går nu mot höst och därmed tid för att titta tillbaka på sommarens olika händelser – kanske även 

längre tillbakablickar när vi träffas vid Backlagen. 

REKRYTERA MERA! – uppmanas Gastarna göra. Nästa generation är efterfrågad!  

Låt minnena av segelfartygen hållas vid liv – slut upp till Backlagsträffarna!   

     Sten Gattberg 

Kalendarium 

Ostkustens Backlag            11 september 

Se vidare information nedan på sida 11. 

         13 november 

Vestkustens Backlag                     Planering pågår 

Manusstopp Skeppsorder nr 4/2017    3 november 

Årsmönstringen 

Årets mönstring den 1 maj skedde i strålande väder 

ombord på briggen Tre Kronor, förtöjd vid södra 

kajen på Kastellholmen i Stockholm. 21 gastar 
mötte upp, och med damer samt gäster, blev grup-

pen inalles 38 personer. Besättningen gjorde upp-

ställning på däck under trumpetfanfarer kl 1200 och 

efter att Rydbergsgastarnas flagga hade hissats 

gjorde Kapten mönstring samt hälsade alla väl-

komna. Signalen korum hissades varvid gastarna 

åhörde korum under ledning av vår Kaplan, tillika 

jubelgasten Christer Björck. 

Det därpå följande årsmötet hölls i det närbelägna 

Kolskjulet. Årsmötet omvalde hela Befälet och gav 

ansvarsfrihet till Befälet för året 2016.  Kapten 
redovisade Rydbergsgastarnas ekonomi, som gas-

tarna ansåg tillfredsställande med ett resultat för 

2016 på 4,100:- samt ett budgeterat +/- noll resultat 

för 2017. Vidare nämndes att Skeppsordern fr.o.m. 

nr 3/2017 på försök också skall distribueras med e-

post. 

Under det 20 minuters långa mötet i Kolskjulet 

samlades våra gäster bestående av Ordförande för 

Rydbergska stiftelsen Tommy Adamsson med fru 

Eva samt från Roslagens Sjöfartsmuseum Lars 

Nylén med fru Gun och gastarnas medföljande 

damer till förfriskningar ombord på briggen. 

Efter årsmötet samlades samtliga för traditionell 

lunch ombord på briggen Tre Kronor, där vi alla 

kunde njuta av uppskattad mat och dryck i briggens 

rymliga utrymmen på mellandäck. Briggens nyck-

elbesättning var till stor hjälp i samband med skaff-

ningen. Stämningen var hög med sedvanliga snaps-

sånger! Lars Nylén, med egen seglingserfarenhet 

med briggen, framförde gästernas tack. 

Håkan Granander 

Skonerterna firade sina 70 år 

Där låg de – Gladan och Falken – sida vid sida 
förtöjda vid Vasamuseets kaj. Bägge med stor 

flaggning som syntes från Strandvägen ända från 

Nybroplan. 

Kajplatsen var väl vald – helt nära den plats där de 

sjösattes 1946 på Stockholms Örlogsvarv. Dit 

strömmade skonertvänner till ”Open Ship” fredagen 

den 9 juni. Många glada återseenden och många 

”minns Du …?” över däck. Bland de uppvaktande 

märktes dottern till mariningenjören och skonerter-

nas konstruktör Tore Herlin, Sonja, just fyllda 100 

år.  

 

Sonja Herlin uppvaktad av  Thomas Falk, Karl Rongert 

och Jerker Schyllert. 

Av dem som seglat något av skonerternas första år 

syntes Rydbergsgastarna Sverker Westin, från Sjö-

värnsaspirant till flerfaldig fartygsläkare, och An-

ders Friberg, från elev till mångårig fartygschef. 
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Dagen därpå fylldes kajen av en stor skara förvän-

tansfulla som seglat skonert och anmält sig till 

Jubileumsseglingen. Där fanns de som seglat redan 

1948, de som seglat som Skeppare, de som tillhörde 

första kvinnliga besättningen, de som seglat som 

fartygschefer och många andra skonertvänner. 

 

Jan Bring, äldste FC i stormärsen 

I svaga vindar sattes segel och vi gled ut mot Värt-
an. Sakta ökade vinden, alla njöt i det soliga vädret 

och sällskapet av briggen Tre Kronor af Stockholm. 

Men mest njöt vi av att återse många och berätta 

hur det egentligen var då vi seglade. Och visst var 

det hårdare, tuffare, skönare och allmänt bättre förr! 
Fartygscheferna Jerker Schyllert (FC i 12 år!) och 

Thomas Falk (FC i 5 år) med besättningar skall ha 

stort tack för det storslagna 70-årsfirandet. Ingen 

möda sparad och med den fast anställda besättning-

ens hjälp blev det väl genomförda och uppskattade 

jubileumsdagar.  
Vi ser redan fram mot nästa jubileum – kanske om 

fem år! 

Sten Gattberg 

 

Falken och Tre Kronor 

 
Björn Ljungman, Nils Bruzelius, Thomas Hasselberg, 

Sten Gattberg. 

Öckerö Seglande Gymnasie-
skola 

Torsdagen den 1 juni for vi, Michael Schollin och 
undertecknad, ut till Öckerö i Göteborgs vackra 

skärgård. Uppdraget var, att, som representanter för 

Rydbergsgastarna, medverka vid gymnasiets av-

gångsklassers firande. 

Vädret visade sig från sin bästa sida, solen sken, 

och temperaturmässigt verkade det faktiskt vara 

sommar. I vårt uppdrag ingick också att, som bruk-

ligt, överlämna en premie, bestående av en kikare, 

till en utvald elev. 

De officiella festligheterna började klockan 12, då 

elever, lärare och andra inbjudna bänkade sig i den 

ljusa Kyrksalen där det var uppdukat för lunch. 

Serveringspersonalen bestod av nästkommande års 

avgångsklass, som på detta sätt fick en insyn i hur 

det kommer att bli för dem nästa år. Maten som 

serverades bestod av en välsmakande kötträtt, och 

till efterrätt avnjöt vi glass med jordgubbar och 

vispgrädde. Sommarmat! 

Om man kunde påstå att stämningen tidigare varit 

på topp, så var det nog dags att revidera det. Gläd-

jen stod verkligen högt i tak! Efter några inledande 

ord av dagens konferencier satte det hela igång. 

Vi hade fått reda på att vårt framträdande skulle 

vara det näst sista, så vi bara satt och njöt av den 

underhållning som bjöds. Och nog blev vi under-

hållna! 

Det var ömsom lärare och ömsom elever som bjöd 

på de mest fantastiska föreställningar. Tyvärr hade 

vi som utomstående ibland lite svårt att hänga med i 

svängarna där båda parter använde de gångna åren 

som bas för de texter som framfördes. Och bifal-

let!!!! Det fanns ingen möjlighet att göra sig hörd 

over det öronbedövande bifall som avslutade varje 

framfört nummer. 
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Men mitt i allt detta stoj märkte man att det fanns 

en disciplin och respekt för andra, vilket, jag utgår 

ifrån, är ett resultat av seglingserfarenheten. Där är 

ju respekt, sammanhållning och disciplin ledord. 

Så till slut var det så vår tur att beträda podiet. Efter 

presentationen var det så Michaels tur att redogöra 

för Rydbergsgastarnas historia, och vad sällskapet 

står för. 

Han konstaterade, att det tyvärr är svårt med nyre-

kryteringen, men att detta å andra sidan är en verk-

lighet i de flesta ideella föreningar. Men han påpe-

kade att även de elever som nu går ut gymnasiet 

med åren blir äldre, och att det då kanske är mer 

lockande att ansluta sig till Rydbergsgastarna. Efter 
detta blev det min tur att fatta mikrofonen och kalla 

upp den elev som utsetts att ta emot Rydbergsgas-

tarnas premium 2017. Den lyckliga var en ung dam 

vid namn Linna Sjökvist. När hon reser sig upp 

exploderar salen återigen i jubel från ”församling-

en”. När Linna kommit upp på podiet och jag över-

räckt hennes premie, ställde jag henne frågan om 

hon hade för avsikt att fortsätta på sjömansbanan. 

Till min glädje svarade hon, utan att tveka, ja på 

den frågan. Så jag önskade henne lycka till från oss 

gastar. 

 

Linna Sjökvist och Karl Karlholm 

Efter att ha minglat lite grann efter föreställningens 

slut, påbörjade vi hemresan efter väl förrättat värv. 

Karl Karlholm 

Marina Läroverket 

Fredagen den 9 juni var det avslutning för Marina 
Läroverkets avslutningsklasser.  

Dagen började med en avslutningslunch utomhus i 

strålande sommarväder på skolans ö, Norra Idskär 

utanför Vaxholm. Då Rydbergsgastarnas represen-

tant tyvärr fått förhinder, så fick skolans rektor Per 

Lindberg uppdraget att överlämna Besättningen 

Rydbergsgastarnas kikarpremie. 

Mottagare av kikaren blev Tobias Lindell, som 
troligen tänker fortsätta till sjöss och söka till Sjö-

fartshögskolan i Kalmar. 

 

Lunchen på Norra Idskär 

Efter lunchen bordade man tre av skolans fartyg, 
tremastskonaren Älva, galeasen Belle Amie och 

taxibåten Tranholmen för att förflytta sig in till 

utspringet vid skolan i Stocksund 

Rektor Lindberg uttrycker sina känslor så här:  

”Varje gång jag står på bryggan och fartygen 

kommer in som 3 "bästa vänner" samtidigt och 
lägger till snyggt på varsin kant av bryggan, 

med eleverna hojtande och tjoande till varandra så 

går en rysning genom hela kroppen - det är sååå 

häftigt! ” 

Sven Dagberg 

Klavar till en knick 

I förra numret av Skeppsorder skrev Svante Hedin 

den 31 oktober att han ”gjorde klavar till en knick 

som ska bändas under”. Redaktionen vände sig till 

Besättningens riggspecialist Lasse Bergman för att 

få en förklaring. Svaret med vändande e-post var 

följande: 

Sven,  
"klavar till en knick":  Knick är åländsk slang för 

bram(stäng)stagsegel på stor- och kryssmast, möjli-

gen användes det också för mesanmastens översta 

stagsegel. Seglet på förbramstaget kallades jagare. 

En klave brukar vanligen vara det smide som sitter i 

seglets skothorn, ofta med tre ögon (ett för akterli-

ket, ett för underliket och ett för själva skotet) eller 

så bara en ring. Eller de smiden (vanligtvis ringar) 

som sitter i fall- respektive halshorn. Men i detta 

fall - eftersom han skriver "som skall bändas under" 

- tror jag Svante avsåg de (stag)litsor som löper på 

staget och håller fast seglet emot detta. Antingen 

var det nytillverkning av sådana eller uppriktning 

av gamla missformade, eller så menade han helt 

enkelt att han försåg litsorna med garn för att vara 

klara att användas då seglet skulle slås under. Fan 

vet vilket. 
Seglade med Svante som befälhavare en dag eller 

två i m/s Carmen mellan några kontinenthamnar, 

för drygt 40 år sedan. 

    Lasse B. 
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Pommern 1933-34 – Linjedop 
I en artikelserie följer Skeppsorder Svante Hedin 
och Harry Eriksson på resa ombord på Pommern till 

Australien och hem 1933-34. 

 

1933, Köpenhamn – Port Victoria 

Onsdagen den 8 november 

Svante Hedin 

Vinden hade mojnat något när vi kommo upp kl. 4, 
men friskade i litet mera mot vaktens slut. Jag var 

uppe och slog ifrån knicken, för den måste lagas på 

däck. Framåt går det för fulla dukar. Fast det är 

bidevind så gör vi väl omkring 8 knops fart. Det är 

ej tu tal om att det är Sydosten och hoppas den 

håller i sig så kanske vi passerar linjen om ett par 

dagar. Jag hjälpte till att laga knicken på eftermid-

dagen och vi snodde på så att vi skulle hinna få den 

färdig, vilket vi också fick. Styrman sade att nästa 

natt så blåser den väl sönder igen. Focken sprack på 

ett par ställen, varför den nocken som var trasig 

gigades. 

 

Harry Eriksson 

Brisen är frisk och byig. Rännstenarna målas. Vi 
äro några tjommar som plugga engelska så här på 

kvällskvisten. Öfverström och jag resonera om 

tiderna från skolåren. 

Torsdagen den 9 november 

Svante Hedin 

Regnbyar med åtföljande kraftig vind. Begin och 

storseglet som gigats föregående vakt skotades och 

halsades. Regnvatten samlades. Storknicken bändes 

på f.m. vakten. Jag lagade klädseln, som blivit sön-

derskavd av focken sedan lattan gått sönder. Lattan 

skarvades ihop och bändslades fast igen. "Säg mig 

en fröjd som varar beständigt"! På e.m. kom det 

många kraftiga byar och när de skulle hala ner den 
blåste den sönder fullständigt. Jag låg under backen 

och skulle sova, men eftersom grisarna också voro 

där samt höll sina röster igång blev det ej mycket av 

sömnen. Kraftiga byar avlöste varandra titt och tätt. 

Grisarna som ännu ej fått "bidevindsben" halkade 

omkull på däck och åkte långa stycken. Mesan 

"flaxade" sönder. Kryssbrammen firades för att det 

ej skulle bli för stor påfrestning enär det ej finns 

någon bramråttbardun uppe. Storknicken måste 

halas ner för den frestade för mycket på bram-

stången. Den var ej sträckt riktigt och slog ibland 

ganska bra. Ibland såg det riskabelt ut för bram-

stången sviktade ganska betänkligt. Styrman lade 

av fallet innan dom hade fått tag på nedhalaren och 

så var en och en halv dags arbete till spillo. Storm-

focken hade bänts under tidigare på dagen, annars 

hade det väl blivit arbete där också. Kl. 7 e.m. när 
vi törnade till höllo de på att bända under en annan 

mesan. Så fick man krypa upp på gaffeln och ligga 

där sur och genomb1öt en halvtimma, för regnade 

och blåste gjorde det. Mesan var färdigbänd vid 9-

tiden och sträcktes ut på bommen och på gaffeln. 

Därefter sträcktes kryssbrammen på endast tre man. 

Ja sådant är sjömanslivet! Som tur var hade jag ej 

någon törn. Vi bytte kläder, spelade grammofon 

samt gick efter tevatten i byssan. Och så kom vi att 

tala om god mat, våra älsklingsrätter m.m., och det 
är något som man ej skall tala om på en sådan här 

skuta 

Harry Eriksson 

Passadfocken blåser sönder på natten. På morgonen 
bända vi under stormfocken. Det är omväxlande 

klart och mulet med regnbyar. 

Fredagen den 10 november 

Svante Hedin 

Vinden är fortfarande god. Jag slog ifrån knicken 
på morgonvakten. Det kom en regnby och då kröp 

jag under marskorgen. Sov hela f.m. frivakten. 

Eftermiddagen använde jag till att rigga ner stor-

bramstängfall, nedhalare, skot och klavar; märka 

dem, samt stuva ner dem i piken, för de kommer ej 

till någon användning denna resan. Sedan hjälpte 

jag till att reparera focken. 

 

Harry Eriksson 

En ganska kraftig by sliter sönder mesanseglet, så 
att det blir endast liken och några trasor kvar. En 

annan mesan underbändes omedelbart. Regnvatten 

samlas. Kryssbrammen är firad för några timmar. 

Storknicken är "gone" på nytt. Trean narrar en 

jungman upp i riggen för att hålla utkik efter linjen. 

Lördagen den 11 november 

Svante Hedin 

Då vi törnade till på hundvakten skickades en av 
jungmännen upp i bramsalningen för att hålla utkik 

efter Linjen som skulle passeras mellan 1-2. Han 

visste lika bra som oss att inte linjen syntes men 

han var tvungen att gå upp i alla fall. Detta är tredj 

e gången jag passerar och record här ombord. Vin-

den har rymt mera nu så att det går bättre kurs. Vi 

har i år 41 dygn till linjen mot fjolårets 30 dygn 

(Abr. Rydb. hade 50 dygn). Jag hann med att smörja 
kryss och storriggen, för sedan spolades halvdäck. 

Eftermiddagen börjades med förberedelsen för 

dopet. Medicin och andra goda grejor lagades i 

ordning. Ett gammalt badkar plockades fram ur 

rummet och fylldes med vatten. "Klienternas" antal 

var fem; därav en matros. Matrosen som hämtades 

först; (de andra voro instängda i skansen) slapp 

lindrigast undan. Så mycket värre fingo de andra. 

De rakades ett par gånger och smordes in med en 

massa gammal färg över hela kroppen och kom 

sedan under doktorns "beskydd". Det var ej annat 

för dem än att svälja allt vad som bjöds för runt 

omkring stodo hjälpsamma poliser och stack dem i 

"akterspegeln" med harpuner bl.a. när de klarat 

doktorn åkte de "intet ont anande" på ryggen i bad-
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karet som stått övertäckt med en presenning bakom 

pallen. Ifrån badkaret gick vägen till en balja där de 

bereddes sitt bad. Under tiden hade steward dukat 

ett trevligt kaffebord på 3:e luckan med bullar och 

bröd och pepparkakor. Linjesupen bjöds och så 

fotograferades det. Efter en halvtimma började de 

döpta att anlända. Tur att vi hade samlat så mycket 

regnvatten att de kunde tvätta sig rena. Grammofo-
nen hämtades ut så det var riktigt angenämt. 

 

Harry Eriksson 

Tidigt på morgonen passeras linjen. Det tradition-
ella dopet försiggår under lyckade omständigheter. 

Vi äro inalles fyra dopkandidater, däribland Öfver-
ström. Vi bliva tjärade i ansiktet. Vissa andra 

kroppsdelar få också sin kur. I adamsuniform, och 

därtill nertjärade, förete vi sannerligen en löjlig 

anblick. Efter det att vi blivit tjärade med pensel, 

tvingas vi att sätta oss ned i en balja fylld med tjär-

blandat vatten. Därpå neddoppas vi i ett med sjövat-

ten fyllt badkar. Vi serveras vedervärdiga pastiller 

och ett slags illasmakande dricka. Kameror knäppa 

och skrattsalvor ljuda. Efter slutförd vaskning, som 

är ytterst besvärlig, bjuder kapten på sup laget runt, 

varefter kaffe med tre sorters bröd intagas på treans 

lucka. 

Söndagen den 12 november 

Svante Hedin 

Här ombord göres ej något onödigt arbete om sön-

dagsmornarna. Endast svinburen spolas och vatten-

tankarna fylles. Svinen får förresten gå lösa ute på 
däck. Dom lär väl ej bli så vidare feta av det. Några 

av grabbarna har börjat måla sina kojer vilket jag 

också tänker göra. Utmärkt middag som utom "ka-

belgarn" och råskalade potatis bestog av to-

matsoppa samt till efterrätt brödpudding. Regnby-

arna har upphört nu, så att däck nattas varje kväll. 

 

Harry Eriksson 

Det är många som vaska och måla sina kojer. Poli-
sen somnade på sin post i natt. Försten är naturligt-

vis arg och håller ett fasligt hallå. Försten ger order 

om att matvattnet till hälften skall blandas med 

regnvatten. Det är inte något vidare trevligt att veta, 

hurusom svinen gått på däcket just före vattensam-

landet. 

Måndagen den 13 november 

Svante Hedin 

Jag har blivit toppgast i kryssriggen och har börjat 
med att laga klädslarna på skoten. Hade den oturen 

att täppa klädkylan överbord. Nu skall det väl bli ett 

rännande upp och ned ur riggen för det är mycket 

att göra. Braunie gav mig den första lektionen i 

Tyska och så fick jag läxa till övermorgon. Lapp-

skojs till kvällsmat. Grabbarna har ikväll fått sina 

dopattester av skepparn och de voro riktigt bra 

hopkomna. I kväll har jag fritörn och är fri ända till 

kl. 6 i morgon bittida. Vi styr bidevind men ligger 

bara ett halvt streck från kursen varför det har givits 

order om att seglen skola stå fulla. Farten är om-

kring 10 mil varför vi skall vara på ungefär 10° Syd 

i morgon. 

 

Harry Eriksson 

Vi ha bekommit våra dopattester. Min är lindrigt 
skriven jämförd med de andra jungmännens. 

Tisdagen den 14 november 

Svante Hedin 

Jag lagade klädseln färdig på skoten så nu är jag fri 
från det. På eftermiddagen bendslade jag fast le-

dare-litsor m.m. Det fick jag ej hålla på med länge 

för styrman kom och hämtade mig för att jag skulle 

sy på smärting på det nya mantåget till kobryggan. 

Pytt i panna till kvällsmat. 

 

Harry Eriksson 

Försten är sig icke riktigt lik den senaste tiden. Ena 
och åt än den andra ger han sina beska pikar. Jobb 

att måla motorbåten. 

Redigering: Linus Martinson 

 

Tre barkars resor 

Skeppsorders redaktion har fått tillgång till berättel-

ser från fem olika resor med svenska fyrmastade 
barkar mellan 1917 och 1935. Elsa Olander 1917-

1918 från Rangoon till Havanna, C B Pedersen (ex 

Elsa Olander) på vetetraden 1931-1932 och 1934-

1935 samt Abraham Rydberg 1931-1933. Kjell 

Wollter skrev dagbok från C B Pedersen 1931-1932 

och Tore Hagström från Abraham Rydberg 1931-

1933. Dessa dagböcker har förts varje dag under 

hela resorna.  

De flesta noteringarna i dagböckerna handlar om 

vardagslivet ombord ungefär som de från Pom-

merns resa 1933-34, som går som följetong i de 
senaste numren av Skeppsorder. Därför koncentre-

rar vi oss på mer dramatiska situationer som visar 

hur olika resorna kan bli och upplevas. 

Uppgifterna om Elsa Olander kommer i första hand 

från ett utdrag ur fartygets skeppsdagbok och upp-

gifter om sjökapten Christian Brandt, som övertog 

befälet efter Port Louis. 

Av en händelse råkade jag träffa sonen till en av 
eleverna på C B Pedersens dramatiska segling 

1934-1935, något som gjorde mig intresserad och 

fann att den passar in i den här berättelsen om mer 

eller mindre dramatiska resor. Underlag fann jag 

dels på nätet, dels i boken Främmande Sjöväg. 

Barken Elsa Olander 1917-1918 

Elsa Olander lämnade Rangoon söndagen den 2 
september 1917, dvs under första världskriget, med 
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en rislast till Havanna. Befälhavare var sjökapten 

Carl Petter Mattsson, Öregrund. Redan efter ett par 

timmar hoppade två av jungmännen överbord och 

försökte simmande ta sig iland. En av dem plocka-

des upp av en båt från bogserbåten, men den andre 

lyckades undkomma och plockades upp av en pas-

serande flodångare. Redan vid resans början var två 

jungmän sjuka. 

Hårda motiga vindar gjorde att resan gick segt. 

Dessutom började sjukdom härja ombord. ”Besätt-

ningen var tidvis sjuka men i allmänhet efter några 

dagars hvila återtogo de sin tjänst. Omkring den 20 

november voro en stor del av besättningen insjuk-

nade.”  

Den 27 november avled först en jungman och några 

timmar senare donkeymannen. Skeppsråd blev 

hållet under middagen varvid beslutades att söka 

nödhamn i Port Louis på Mauritius för att få läkar-

hjälp och medicin. Efter skeppsrådet begravdes de 

båda avlidna besättningsmännen. Den 28 november 

avled en matros, som begravdes samma dag. Den 

30 november ankrade man utanför Port Louis och 

en läkare kom ombord och undersökte besättning-

en. De sjukaste i besättningen fördes iland till sjuk-

huset. Det kom också folk från land för att göra fast 

seglen och för att ta upp ankaret. Den 1 december 

förtöjdes fartyget i Port Louis hamn och en stor del 

av befälet och besättningen togs in för vård på 

sjukhuset. Dagen därpå avled ytterligare en jung-

man på sjukhuset och begravdes iland i närvaro av 

svenske konsuln. 

Sjöförklaring hölls den 7 februari 1918 inför 

svenske konsuln.  För att komplettera besättningen 

lyckades man förhandla med kaptenen på S/S Som-

men från Göteborg att få hans förste styrman, sjö-

kaptenen Christian Brandt att överta befälet. En del 

av den gamla besättningen mönstrade på igen och 

manskap från Sommen och från Mauritius. Efter 

komplettering av besättningen i Kapstaden anlände 

fartyget till Havanna i juni 1918. 

Barken C B Pedersen 1931-1932 

Resan är väl beskriven i skeppsdagbok förd av 

befälseleven Kjell Wollter. Befälhavare var kapten 

Hjalmar Dahlström. 

Besättningen bestod totalt av 36 man varav 24 ele-
ver. 

C B Pedersen lämnade Göteborg den 6 november 

1931 och mötte tidigt hårt väder i Nordsjön. Den 5 

februari 1932 ankrade man vid Port Lincoln i Au-

stralien efter 92 dygn till sjöss, men fick efter ett 

par dagar order att gå till Port Viktoria för lastning. 

Dagboken från den delen av resan liknar mycket det 

som berättats i andra liknande dagböcker. Sedan 
börjar det hända saker och här följer ett urval av 

noteringar. 

 

En sida ur Kjell Wollters dagbok 

Då Kjell Wollter och hans kompisar första gången 

fick tillfälle att gå iland, så låg fartyget långt ute 

bakom en holme medan man lossade barlasten. För 

att komma in till ”sta’n” fick de ro i två timmar. 

”Det var en riktig ’Wild West’ by vi kom till. Endast 

en stor ohyggligt bred väg eller gata och så tvåvå-

ningskåkar strödda med vårdslös hand runt om-
kring. Inalles var det väl tjugo hus.” Hur som helst 

kunde man både handla, gå på bio och på dans 

innan styrman varskodde att det var dags att ro 

ombord. Men det var lättare sagt än gjort, för det 

hade blåst upp en styv kultje stick i stäv. De rodde 

för brinnande livet, men efter en timme fick de ge 

upp och återvända till sta’n och hitta någonstans att 

övernatta. Hotellet var tomt och tyst men dörrarna 

var öppna. Kjell och två kompisar tog sig in i hotel-

lets kök där de sov på några bord i sällskap med 

kackerlackorna.  

På morgonen hade det mojnat så pass att de vågade 

ett försök att komma ut. De fick ro i fyra timmar 

och sedan var det bara att fortsätta att lämpa barlast. 

Hemresan startar 

Den 17 mars lättades ankare och hemresan med 

vetelast via Kap Horn startade.  

Så snart man kryssat sig ut ur Spencer Gulf så möt-

tes man av hård storm och råkade ut för det första 

rigghaveriet. Borgkättingen till den 3 ton tunga 

beginrån gick så att rån blev hängande i topplän-

torna. Det blev ett tufft jobb att i det hårda vädret 

rigga upp den igen. Första försöket att ta sig ut 

genom Bass Strait misslyckades på grund av att 

vinden vände stick i stäv, men efter att ha legat 

”pall” ett halvt dygn lyckades det.  
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Kursen sattes mot Kap Horn och Antipodöarna 

passerades den 1 april och vinden friskade i ordent-

ligt.  

Den 5 april skriver Kjell Wollter: 

”Det stora sjöslaget”. En dag som jag aldrig 

glömmer. För idag fick jag veta vad en segelskuta 

verkligen är. Vinden friskade mer och mer på för-

middagen och snart hade vi storm. Det varskoddes 

att bägge vakterna skulle taga underbrammarna vid 

vaktombytet. Kl ½1 blev dock frivakten kallad på 
däck. Fyra man skickades upp på förunderbram 

och resten började giga och gårda seglet. Det blev 

dock aldrig gjort, ty det tog i att blåsa ohyggligt på 

några minuter och det var orkan. Haglet piskade så 

att det kändes som tusen knivhugg i ansiktet och på 

händerna. Och så med ens rämnade focken och 

blåste i småflisor så att bara likena var kvar. Tra-

sorna smällde som pistolskott. Och ändå var det ett 

alldeles nytt segel. Vi började giga upp resterna då 

någon skrek: ”Kryssunderbram har gått”. Genast 

sprungo vi några man akteröver för att försöka 

bärga den. Jag hade nätt och jämt kommit fram till 

midskeppsskanstaket, då jag hörde något brak 

bakom mig. När jag vände mig om fick jag se stor-

märsrårna ramla ihop som ett korthus. ”Nu går vi 
åt helsike” var min första tanke. Sedan fick jag inte 

tid att tänka mer ty händelserna kommo slag i slag, 

fortare än man hinner berätta det. Vi gårdade upp 

resterna efter kryss- och stor-underbrammarna. 

Och så kommenderades det: ”Upp och gör fast!” 

Jag och tre andra pojkar äntrade upp på stortoppen 

förbi det gapande tomrummet efter märsarna och 

upp på bramrån. Ingen kan föreställa sig hur det 

blåste! Masten skälvde och knakade och vilket 

ögonblick som helst kunde bramrån följa efter 

märsrårna. Men det var bara att bita ihop tänderna 

och hugga i så att blodet kom fram under naglarna. 

Och bärgat blev det i flygande fläng. Sedan ner i 

däck igen. – ”Klart att ta kryssövermärs.” Just då 

kom en väldig hagelby. Ingen vågade stå i närheten 

av masten utan alla samlades på poopen. Skeppa-

ren och en man stod till rors. Jag ljuger inte om jag 
säger att vågorna gingo 20 meter höga med 

fräsande bränningar på topparna. Skutan var allde-

les försvunnen under vattenmassorna, som kastade 

den som ett nötskal. Det var spännande minuter. Vi 

väntade vilket ögonblick som helst att riggen skulle 

gå – och sedan adjö med C.B.Pedersen och oss. 

Ingen sade ett ord. Man hörde bara orkanens tjut 

och bränningarnas slag över skutan. Jag har aldrig 

känt mig så liten som då inför naturens raseri. Byn 

lättade något och vi togo övermärsen i ett huj. Alle 

man gjorde sitt allra bästa det kan jag försäkra. 

Orkanen hade bara tagit ett andetag och nu klämde 

den i för fullt igen! Endast 3 segel av 29 voro nu 

satta och dom skulle stå tills dom blåste ur likena. 

Under hela tiden hade ett par man varit sysselsatta 

med att hälla ut stormolja för att dämpa kraftsjöar-

na. Men det gjorde ingen märkbar nytta.  

En tung järnstång som hör till stumpracken på 

storen hade brutits av och fallit tvärs igenom stor-

luckan. Hålet måste tätas, och timmerman och 

andrestyrman gingo ner med segelduk, brädlapp 

och spik. Det kom ett brott och andrestyrman 

gjorde ett jätteskutt upp på skanstaket. Sedan såg 

man bara den vita bränningen i en hel minut och 

när vattnet sjunkit undan såg man timmerman, 
halvdränkt krampaktigt fasthållande sig vid järn-

stången. Det var inte många som trott att de skulle 

få se honom mer. Hålet blev dock tätat.  Stormär-

sarna hade knäckt storrån och hängde nu på denna 

och storstängstaget, hotfullt svajande och kunde 

komma i däck när som helst. Vi hade ett livsfarligt 

jobb med att rida dem in till vanterna så gott sig 

göra lät. Ingen middag har vi fått. Klockan är nu 11 

och vi fingo törna in och få litet salt kaffe. ”Sjö-

berg” hade nämligen varit i byssan och hälsat på 

också. Dörren till midskeppsskansen var otät så 

våra pinaler skvalpade omkring med ett par ton 

vatten. Det var till att ösa ”stöddi hal”. Vakten fick 

hålla sig stand by i skolsalen utom dem som läm-

pade olja. Skepparen och andrestyrman stod till 

rors. Övermärsen på fören blåste ur likena, utan att 

något försök gjordes till att bärga den. Nu var bara 

för- och krysstumparna kvar. Så gick hela natten på 
Guds försyn. Vi befinner oss på 50 grader syd. 

Kurs: länsande undan 

Vind:  W orkan 40 m/sek, 

Väder: Regn och hagel. Barometern stod på ”Im-

port” dvs 722 mm. 

6 april 

Vinden har mojnat men det går mycket grov sjö. 

Rårna hänger fortfarande i samma ställning, På 

fören äro alla segel förutom stumpen och röjeln 

spolierade. På storen finns bara röjeln och över-

bram kvar men på kryssen är alla segel i behåll. Vi 

skola gå i nödhamn för reparation, vart vet vi inte. 

Antagligen blir det Balboa och sedan via Panama-

kanalen. Det blir i alla fall inte kap Horn med 

denna riggen. Jobb med att röja upp på däck efter 

gårdagen 

Väder: Regn 

Kurs: NNO 

Vind: W 

 

Seglingen fortsatte med varierande lättare vindar 

och nya cykloner. Den 17 april fick man kontakt 

med Göteborg på radio för första gången på 14 

dagar. Segelmakaren, 63 år gammal, hade varit sjuk 

i ett par veckor och man hade inte lyckats få kon-

takt med omvärlden för någon hjälp och nu blev 

han medvetslös 

20 april 
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”I natt kl 2 dog segelmakare Martin Sjöblom, och i 

dag kl 10 begravde vi honom. Timmerman gjorde 

en bår och Lind, en av pojkarna som nu ska bli 

segelmakare, sydde kistan av segelduk, som de 

sedan sydde in liket i och lade en tyngd vid fötterna. 

Alla man riggade om sig i sina mögliga uniformer 

och samlades på poopen, där båren med kistan stod 

överhöljd med en splitterny svensk flagga. Flaggan 
på gaffelnocken var hissad på halv stång. Så kom-

menderades: ”Brassa back på kryssen!” 

C.B.Pedersen föll av och vinden fyllde seglen och 

sedan låg den stilla, sakta gungande på dyningen. 

Det var strålande solsken. Oceanens oändliga vat-

tenyta var bakgrunden till tavlan. Alla stodo med 

blottade huvuden. Kaptenen läste upp ritualen. Den 

annars hårde mannens röst blev tjock och han fick 

tårar i ögonen där han stod vid båren och läste upp 

”Av jord är du kommen. Jord skall åter varda. 

Jesus Kristus skall uppväcka dig på den yttersta 

dagen”. 

Det hade varit en barndomsvän till honom och 

segelmakaren hade lärt kaptenen de första lärospå-

nen i sjömansyrket. 

Båren lyftes upp och kistan gled sakta ner över 

relingen. Kapten läste Fader Vår och Välsignelsen. 

Sedan var det tyst en minut. Stundens allvar fyllde 

allas sinnen. Så ljöd det ”Brassa fullt på kryssen”. 

Några minuter därefter hade skutan skjutit fart 

igen. Resan fortsatte hemåt. 

—Men en man av besättningen saknades, han hade 

börjat en annan resa – den sista –mot Stilla Ocea-

nens okända djup. Hans grav är 360 mil syd om 

Påskön.” 

26 april 

”Första dagen sedan Port Wic, som det är torrt på 

däck. Har plockat bort surrningarna som höllo 

relingarna och öppnat skansdörrarna så nu slipper 

vi kliva genom kappen. Börjar rigga ner alla lösa 

grejor på de förolyckade rårna. Öppnade luckorna 

för att vädra och torka vetet. Under den första 

orkanen då riggen ramponerades föll en bit av 

stumpracken genom 2:a luckan och sjön gick rakt 

in. Nu hade veten ruttnat och brände så att den var 

så het att man inte kunde hålla handen i den och 

det luktade död och pina. Vi hade ett jäkla jobb 

med att hiva upp och dumpa ruttna vetesäckar och 

lägga angripna på tork. Råttorna börjar bli för 

närgångna, f.n. leva de visst på landgångsskor. De 
har nästan ätit upp tre par, visserligen inte mina 

men, peppar, peppar. Däremot gilla de min jam 

mycket bra. 

 

27 april 

Tog ner stumprån och lade den på skanstaket. Nu 

först när vi med mycket besvär fått kolossen ner, 

kan man föreställa sig vad skada den skulle ha 

gjort om den kommit i däck under stormen. Så 

mycket värre då tre sådana. De hade absolut rivit 

upp däcket och kanske slagit hål i skeppssidan. I 

den grova sjö som gick då hade det sannolikt varit 

detsamma som undergång. 

Efter dessa noteringar fortsatte seglatsen ganska 

händelselöst mot Balboa i växlande väder. Många 

fick jobba som segelmakare för att försöka åter-

ställa segelgarderoben.” Ingen skillnad på dagarna, 

knackar rost, mönjar, vaskar vitfärg och målar. 

Skutan börjar se riktigt snygg ut på däck nu. Allt på 

däck skall vara fint tills vi kommer till Panama”. 

På kvällen den 24 maj kastade man ankar utanför 

Balboa efter 115 dygn till sjöss från Port Victoria. 

Den 4 juni var rårna och allt det andra lagat och 

man gick genom kanalen upp till Gatunsjön ”för att 

rigga upp rårna själva, ty det dög dom inte till i 

Balboa” och den 8 juni fortsatte man resan hem till 

Sverige. Kjell Wollter avslutar sin dagbok på föl-

jande sätt: 

”Det är inte så bra skrivet, men det bör ihågkom-
mas att det är skrivet av en sömnig pojke på hund-

vakterna, oftast under ett fruktansvärt slinger, med 

stormen tjutande i tackel och tåg och i väntan att i 

vilket ögonblick som helst bli kallad på däck av 

styrmannens visselpipa. Det är annat än att sitta i 

en bekväm fåtölj med en cigarr i munnen och en 

brasa som hemtrevligt värmer upp rummet. Då kan 

man nog få ihop bra historier, men det som står i 

denna bok är inga fantasier utan verklighet vart 

enda ord. Och kanske ni som läser detta, och inte 

varit med om det själva inte tar det så naturligt som 

jag, utan tycker att ”verkligheten ofta är underba-

rare än dikten”. Vem vet!” 

Barken Abraham Rydberg 1931-

1932 

Tore Hagström förde noggrann dagbok från seg-

lingen Göteborg - Wallaroo – London och var med-

arbetare i skeppstidningen Abraham Rydberg News, 
som presenterats i Skeppsorder nr 1/2017.  

Abraham Rydberg lämnade Göteborg den 30 au-

gusti 1931 med 40 elever, Sune Tamm som befäl-

havare och Sten G. Hallström som 1:e styrman.  

Totalt 52 man i besättningen. 

I motsats till C B Pedersens segling blev Abraham 
Rydbergs resa ganska odramatisk. Tore Hagströms 

dagboksanteckningar börjar vanligen med rapporten 

”finfint väder”, ”vackert väder” eller något i den 

stilen. Visserligen gick det åt några segel, men det 

var inte fråga om några dramatiska stormar. 

Utresan till Wallaroo tog 94 dygn och hemresan till 

London 121 dygn. På hemresan hade man dock 

gjort ett par uppehåll på grund av sjukdomsfall, 

först tre dagar vid Freemantle och sedan två dagar 

vid Kapstaden.  
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Den 26 april fick man ett radiomeddelande om ”att 

Pedersen vänt vid Hornet och är på väg till Balboa. 

Positionen idag hade dom å S30 W100. Skepparn 

antar att de lidit haveri och därför fått vända.” 

Barken C B Pedersen 1934-1935 

I augusti 1934 lastade fyrmastbarken C B Pedersen 

hyvlat trävirke i buntar under däck i Skönvik vid 

Sundsvall för Australien. Fartygets befälhavare var 

sedan många år kapten Hjalmar Dahlström. 

I september seglade hon till Göteborg för slutlig 
destination innan hon avgick till Melbourne. Först 

kom hon dock inte längre än till Skagen där hon i 

dimma kolliderade med en lastbåt och besättningen 

gjorde sig klara att överge skeppet. De lyckades 

dock hålla henne flytande och hon bogserades till-

baka till Göteborg för reparation och sjöförklaring. 

I mitten av oktober kunde man fortsätta resan och 

seglade söderut genom Engelska Kanalen. Väster 

om Ouessant råkade man ut för mycket hårt väder 
och det tog dem hela fyra veckor att korsa Biscaya- 

bukten. Här tvingades de för andra gången göra sig 

klara att överge fartyget, men lyckades med ett 

svårt skadat roder ta sig in till Ferrol i Spanien. På 

julaftonen var reparationen klar och resan kunde 

fortsätta.  

Den 30 januari passerade man linjen med sedvan-

liga dopceremonier, dokumenterat med eleven 

Bengt Lehres dopattest undertecknad av den legen-

dariske kaptenen Hjalmar Dahlström 

 

 

Runt Godahoppsudden och vidare till Australien 
gick seglingen med bra fart, men när man var bara 

några sjömil från målet så blåste en sydostlig storm 

upp och höll på att driva fartyget mot klipporna vid 

Cape Otway. För tredje gången blev man tvungen 

att göra livbåtarna klara, men man lyckades med en 

lätt bottenkänning precis runda udden.  

Efter 198 dagars seglats nådde man slutligen desti-
nationshamnen Port Philip. Man kom därmed för 

sent för vetesäsongen och försökte förgäves under 

två månader i hamn hitta en last för hemresan. 

Passagerare och ballast i stället för vete 

När hoppet om ny last gäckades och några i besätt-
ningen började umgås med tanken att överge sjö-

manslivet och bosätta sig i Australien, beslutade 

kaptenen att det var dags att segla hem i ballast, och 

kapten Dahlström tillkännagav att C B Pedersen 

skulle ta med passagerare till Europa via Kap Horn. 

Åtta passagerare nappade på erbjudandet och om-

bord improviserade man fram hyttplatser till dem, 

något som gick ut över befälet som fick tränga ihop 

sig. Efter ett par dagar till sjöss uppenbarade sig 

dessutom en fripassagerare, en hemlängtande ung 

engelska. Hon fick jobba som biträde till steward 

och gjorde sig snabbt populär ombord med sin 
humor och talanger som städare, sömmerska och 

sångerska. 

En av passagerarna var den australiske journalisten 

Warren Bednall, som skrev en bok om resan med 

titeln Strange Searoad. Boken har senare översatts 

till svenska och bearbetats av sjökaptenen Gustaf 

Holmquist som var med i besättningen som elev. 

Den svenska boken har titeln Främmande Sjöväg. 

Torres Sund i stället för Kap Horn 

Ganska snart efter avseglingen fick man hårt väder, 

som snart bedarrade men ersattes av stadiga syd-

ostvindar som enligt väderrapporterna skulle hålla i 

sig. Kaptenen kallade då samman ett möte med 

styrmännen och fattade ett beslut att ändra resan. 

Sedan kallade han samman ”oss tillfälligt an-

ställda” d.v.s. passagerarna och berättade att om 

det dåliga vädret fortsatte skulle det ta veckor, 

kanske månader att runda Kap Horn och i alla hän-

delser var han inte beredd att ta risken. Han skulle 
prova att gå igenom Torres Sund och segla västerut 

via Godahoppsudden. 

Torres Sund är en väg med en labyrint av rev och 

öar, som vanligtvis undveks av segelfartyg. Under 

vägen genom sundet blev man tvungen att ankra 

flera gånger för att anpassa sig till vindar och dags-

ljus. 

Badkarsseglaren 

Bland eleverna fanns Bertil Hjelmström från Gävle. 

Hans familj hade varit sjöfolk i 150 år. Hans far var 

sjökapten och ville att sonen också skulle bli det 

och därför blev han elev i C B Pedersen. När han 

slutade skolan hemma i Sverige hade han läst böck-
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er om livet i Australien och det fick honom att 

längta dit. 

När fartyget låg för ankar vid Torres Sund en mörk 
natt i augusti blev längtan för stark och Bertil pas-

sade på att rymma med hjälp av kaptenens gamla 

träbadkar. Det stod oanvänt i lastrummet efter att ha 

blivit utbytt. När hans flykt upptäcktes på morgo-

nen tog kapten Dahlström med sig 10 man i en 

livbåt och sökte igenom den närmaste ön, men 

Bertil hade lyckats ta sig längre bort till Stephens 

Island och sedan fått hjälp att ta sig till Thursday 

Island där polisen tog hand om honom för att han 

otillåtet tagit sig iland i Australien.  

Han skickades med en passagerarbåt till svenske 
konsuln i Sydney och under resan fick han flera 

erbjudanden om jobb bland annat från en farmare i 

Nya Zeeland. Det skrevs en hel del i australiska 

tidningar om ”the bath-tub sailor” och han blev en 

populär person. 

Immigrationslagarna i Nya Zeeland var mindre 

strikta, framför allt när det gällde sjömän, och i 

oktober reste han till Auckland som besättningsman 

i en större segeljakt, Morewa, som köpts av stadens 

borgmästare.  

 

 

Bertil bosatte sig och bildade familj i Nya Zeeland. 

Tillsammans med sin fru, Tess, och deras två första 

barn provade han på att bo i Gävle och Stockholm 

1946-48, men hemlängtan blev för svår. Han avled 

67 år gammal år 1979. 

Det var nog ganska uppenbart att han inte ensam 

klarat ut att förbereda sin flykt. Badkaret hade tyd-

ligen utrustats med segel och med en fotogendunk 

som utriggare. Kaptenen blev nog lite misstänksam, 

men fick nog inte reda på allt. 

Den 1 november efter fem månader förtöjde C B 

Pedersen i Göteborg. Det var kapten Dahlströms 

sista resa som befälhavare i C B Pedersen. 

Boken Strange Searoad 

Warren Bednall beskriver livet ombord ur passage-

rarnas synvinkel, men med flera iakttagelser beträf-

fande besättningens villkor, problem och glädjeäm-

nen. Hans dagböcker och korrespondens, bland 

annat med kapten Dahlström om hans kontroversi-

ella bok finns i National Library of Australia. Kap-

tenen var nog inte helt lycklig över hur han beskri-

vits i boken.  

Rymlingen hör av sig 

När C B Pedersen kom till Göteborg och posten 

kom ombord fanns där ett brev med goda nyheter 

från badkarsseglaren. 

Han har sedan haft kontakt med några av sina 
skeppskamrater, bland andra Bengt Lehre, och 

försökt locka dem till Nya Zeeland. 

Enligt Bengt Lehres son hade Bertil skrivit brev 

från Nya Zeeland för att locka Bengt att också emi-

grera dit. Han nappade dock inte på det utan stan-

nade hemma i Sverige. 

Sven Dagberg 

Ostkustens Backlag 

Måndag den 11 september kl 1645 

Samling vid isbrytaren Sankt Erik för rundvandring 

och Backlag 

Vidare instruktioner kommer i Backlagsförmannens 
kallelse.
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FLAGGAN I TOPP 
September 
14 Björn Ahlander 70 V 

Oktober 
10 Bo Wahrolén 80 O 

11 Sven Dagberg 85 O 

12 Lennart Stenberg 75 O  

November 
 3 Christer Björck 80 O 

 3 Gunnar Stenström 75 V 

December  
18 Per Folmer 80 V 

22 Joakim Weyde 75 O 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANMÄL ADRESSÄNDRING!  
Glöm inte bort att meddela adressändring när Du 

flyttar. Besättningens postadress finner Du i rutan 

här intill. 

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

kommer att bli www.rydbergsgastarna.se . 

Vi har också en ny e-postadress: 

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

adressen kommer successivt att fasas ut. 

E-POSTADRESSER 

Med e-post kan vi minska portokostnaden och 

backlagsförmännens arbete med att skicka ut kallel-

ser och andra meddelanden till Gastarna. 

Anmäl/uppdatera därför Din e-postadress med 

ett mejl till info@rydbergsgastarna.se 

 

 

        Tryckt hos Haninge Kommuntryck 

 

Aktuella priser i slabbkistan 

Keps med brodyr  180:- 
Snapsglas    90:- 

Standert          160:- 

Bordsflagga 18x18 cm 125:- 

Blazermärke  100:- 
Rydbergsknappen  100:- 

Manschettknappar 125:- 

Rydbergsslipsen   specialpris   60:- 

Slipshållare       60:- 
Vykort fyrmastbarken     5:- /st 

Vykort skonert med kuvert   10:- /st 

Dekal, självhäftande (10 st för 90:-)  10:- 

Boken ”Sjöstycken” 250:- 
Boken ”Flying Clippers Loggbok” 200:- 

Allt kan köpas vid Backlagsträffarna eller från kansliet. 

Beställning från kansliet sker genom att sätta in 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. 

Aktuella uppgifter om Befälet 
Kapten Sten Gattberg           08-20 33 28 

 sten@famgattberg.se 

1:e Styrman Bo Johansson       070-558 33 61 
 bobibobi@bredband.net 

2:e Styrman Linus Martinson       0708-76 45 76 

 linus.k.martinson@gmail.com 

3:e Styrman Björn Ericson             076-162 76 91 
bjorn.ericson@briggentrekronor.se 

Båtsman Håkan Granander        070-1303038 

                             hakan@granander.net 

Kock  Claes Planthaber          070-532 48 20 
                             claes.planthaber@gmail.com. 

Matros Lars U:son Lundberg  070-540 59 00 

 lars.lundberg@usonmarketing.eu 

Lättmatros Peter Ålund                  073-539 3245 
 peter.alund1@gmail.com 

Backlagsförmän: 

  Ostkusten Pelle Brandt                 08-753 09 18 
 pelle@pellebrandt.se 

  Sydkusten Guy Rosvall         042-738 93 

 rosvallguy@gmail.com 
Vestkusten Ola Manhed         031-93 28 62    

olacmanhed@hotmail.com 

Besättningens adresser 

Allmän postadress                      Teatergatan 3 
                                                    111 48  Stockholm 

e-post                    info@rydbergsgastarna.se                   

Hemsida www.rydbergsgastarna.se  (på gång) 

Ekonomi, fakturor             c/o Björn Ericson 

                       Norrtullsgatan 65 B, 113 45  Stock
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