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KAPTEN HAR ORDET
Historia kan vara och är intressant. Segelfartyg är både historiska och nutida. Se bara på Marinens skonerter,
Gunilla, Älva och många som Vega, Constantia, Deodar, Astrid Finne, Svenska Kryssarklubbens Gratia, Gratitude och Atlantica.
Rydbergsgastarna närmar sig som kamratförening 90-årsdagen och svenska Flottan skall fira 500 år 2022. Hur
länge det funnits seglande handelsfartyg är höljt i dunkel – men sjöfarten är historisk! De som seglar och har
seglat har alltid något att berätta. Vilka historier kan då berättas? Se bara på vår egen ”För fulla segel” som skildrar skeppsredarens och grosshandlarens Abraham Rydberg insatser för sjöfart med nautisk och sjömansskapsutbildning. Den Praktiska Sjömansskolan började sin verksamhet 1849, fyra år efter donatorns död. Stiftelsens
elever bildade Besättningen Rydbergsgastarnas 1929 som också skildras i boken och var initiativtagare till utgivningen av boken.
Traditionsenligt samlas Rydbergsgastarna till Årsmönstring den 1 maj. En tradition vi gärna vill bevara. För att
föra traditionen vidare, krävs Gastarnas aktiva deltagande både att närvara vid Backlagen och hjälpa till med
rekrytering och – inte minst – medverka i Skeppsorder! Det är vid Besättningens Backlag som vi träffas för att
utbyta minnen, berätta hur det var och umgås i goda vänners lag. Så slut upp och berätta Din historia!
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Vi lite äldre vill gärna höra vad de lite yngre har upplevt. Det är här föryngringen behövs! I år vinterseglar Gunilla, Älva och Gladan på oceanerna för att utbilda blivande sjöbefäl i sjömanskap och navigering. Det är dessa
besättningar vi gärna vill ha kontakt med och rekrytera.
2:e Styrman Linus Martinsson lämnar Stockholm för en hög befattning i Uddevalla. Detta nummer blir därmed
det sista som han ansvarar för. Sven Dagberg har avlastat Linus men nu behövs en ny redaktör för Skeppsorder
så att Sven får den avlastning han gjort sig förtjänt av. Vem ställer upp? Hjälp oss att hålla i gång medlemsbladet som är vårt gemensamma kitt!
För att få Skeppsorder hemsänd skall, enligt vår Instruktion, mönstringsavgiften vara erlagd före den 1 maj aktuellt år. Det är inte roligt att mista Gastar men vi har inte råd att skicka ut Skeppsorder till icke betalande personer. Vi ser hellre att nya mönstrar i vår besättning – därför:
Varje Gast uppmanas att hjälpa Besättningen att få ytterligare – och yngre – Gastar att mönstra på Besättningen
Rydbergsgastarna.
Låt minnena av segelfartygen hållas vid liv – slut upp till Backlagsträffarna!
Sten Gattberg

Kalendarium
Ostkustens Backlag

enligt senare order

Vestkustens Backlag

19 november.

Backlaget gästas av Thore Hagman, professor vid World Maritime University i Malmö, som
skall prata om logistikproblem inom sjöfarten. "Kan båtarna bli för stora".
Manusstopp Skeppsorder nr 1/2018: 28 januari

Hemsidan söker handledare
En hemsida för Rydbergsgastarna har länge stått på önskelistan. Befälet studerar några alternativ och förstår
samtidigt att vi behöver en WEBBMASTER som dels kan lägga upp sidan och dels kan hålla den aktuell och
uppdaterad.
Vem av Gastarna vill hjälpa Besättningen – eller har tips om någon som kan bistå?
Kontakta Kapten eller 1:e Styrman
Sten Gattberg

Skeppsorders redaktion
När Linus Martinson snart flyttar och inte längre kan ansvara för Skeppsorder, så blir jag ensam på redaktionen
och behöver få hjälp. Det finns flera sätt att göra det:



Medverka med texter eller idéer.
Hjälpa till med att redigera tidningen. Det kan behövas någon som kan rycka in om något skulle hända
som gör att jag behöver en ersättare.

Redigeringen gör jag nu med hjälp av persondator med programmet Microsft Word 2010. När ett nytt nummer
av Skeppsorder är klart gör vi en pdf-fil som sänds till tryckeriet.
Till dess en ny redaktör har rekryterats så gäller följande för sådant som gäller Skeppsorder:
Adress: Sven Dagberg, Ölsta Backe 8 , 195 92 Märsta
Telefon: 070 346 94 74

E-post: svendagberg@telia.com
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också men vaknade förskräckt upp då en val frustade alldeles intill sidan. Förstäng lagade jag på f.m.
och det var ganska många hål. Tur att vi får en ny
förstäng till vi kommer ner i västan. Och så hade
jag den oturen att tappa min kniv. Nya focken skäres till idag. Storbramstaget är ansatt och färdigbendslat.
Harry Eriksson
Jag övar mig i all slags splejsning. Öfverström
köper Braunes grammofon. Kvällen fördriver jag
med fiolspel på backen.
Lördagen den 4 november
Svante Hedin

Pommern 1933-34 – Timpa klyver pulsådern

Passaden som det ej har varit mycket bevänt, har
tagit slut nu. På morgonen smälte jag talg för att
blanda i ordning rackfett, samt började att smörja
litet uppe i kryssriggen. "Riggargänget" skall nu
sätta upp ny bramråttsbardun i kryssriggen. Stiltje.
Däcket spolades på eftermiddagen. Vi voro ett par
stycken akter hos 1: ste styrman och bad om en pyts
vaskvatten. Vi fick det men han tyckte att det var
onödigt för det skulle bli regn i morgon spådde han.
Spelade grammofon på backen.

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 1 november
Svante Hedin
Hundvakten. Vinden har mojnat igen. Under f.m.
riggade jag upp knickfallet. Jag var fri hela 7 - 12
vakten. En av grabbarna fyllde 20 år och den tilldragelsen blev "blöt", så blöt att födelsedagsbarnet
hängde i knävecken över relingen halva natten.

Harry Eriksson
Det är bidevind brassat, men kursen kan hållas. Då
jag putsar mässing i navigationshytten, inleder
kapten ett samtal med mig. Det är första gången på
hela resan. De äro ytterst få som han har talat med
förutom mig.

Harry Eriksson
Värme och svett äro det icke brist på. En kryssknick
blir uppsatt. Jag har fått en massa otäcka blåsor på
ryggen av solhettan. Nattandet av däcket har underlättats, emedan saltvattenspumpen blivit satt i skick.
Margarinet är i flytande tillstand. Täckningen av
gråfärg i rummet är nu slutförd.

Söndagen den 5 november
Svante Hedin

Fredagen den 3 november

Kl. 5 på morgonen kom en häftig regnby som varade ett par timmar. Styrman spådde i alla fall ej så
galet. Vakten kom in och purrade ut frivakt och
dagsmannen för att hjälpa till med att bära vatten.
Jag och en annan grabb hade "turen" att ej vakna.
Vi skojade sedan med dem och sade att vi ej vågade
gå ut på däck för att det var sådan trängsel. Båtsman hade den oturen att få sin filt spolad ut genom
spygattet då han stoppade dit den för att hindra
vattnet att rinna ut. Regnbyn var oerhört kraftig,
fyra stora tankar fylldes på en halvtimma. Sedan
kom turen till kläder och filtar och sig själv ej att
förglömma. Under dagens lopp följde den ena
regnbyn efter den andra. Back i riggen var det gång
efter annan, varför brassvinscharna voro igång
nästan i ett kör. Babordsvakt hade brassat runt riggarna fem-sex gånger på eftermiddagsvakten. Vi
brassa en gång vid 8-tiden; det var allt på vår vakt.
Ibland kom det kraftiga "pustar". Kurs hela tiden.

Svante Hedin

Harry Eriksson

Sista rortörn på 12 - 4 vakten. Man blir väldigt trött
och sömnig i månsken. På utkiken både gick jag
och sov och stog och sov. Jag nickade till, till rors

I dag kommer det så efterlängtade regnet. Varje
man är ute på däck och samlar vatten. Alla däckstankar fyllas. Det blir allmän storvask. Man känner
sig som en ny människa, då man haft tillräckligt

Torsdagen den 2 november
Svante Hedin
Pa 4 - 8 vakten bendslade jag fast två ledarlitsor till
knickfallet, för att fallet skulle skära klart. Halva
e.m. använde jag till att laga innerklyvaren och
sedan sydde jag på nya märsen i rummet. Kåldolmar till kvällen. En av grabbarna skar av en blodåder i tummen så att han måste gå till kapten och få
det omlagt. Då jag stog till rors på eftermiddagen
såg jag ett slagsmål mellan hajar.
Harry Eriksson
Det målas helt med gråfärg på mellandäck.
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med vatten att rundvaska sig med. Vädret är byigt.
Det blir back i riggarna, varför vi vända. Det är ett
styvt arbete att manövrera skutan, då det är så få
man på vakt.

fartyg med dubbla bramsegel. Den undre bramråns
rack var fast i märsstångens eselhuvud och fick sin
stöttning av denna bardun. På engelska kallas den
vanligen topmast cap backstay, på tyska Stengetopppardune (med tre p enligt Middendorf).

Måndagen den 6 november

Motsvarande bardun (eller barduner) till undermastens eselhuvud (där undre märsrån var rackad)
kallas ibland (undre) eselhuvudbardun och ibland
(undre) eselhuvudvant, och ibland länsbardun.
Skillnaden mellan vant och bardun på en underrigg
är ju hårfin och kan nog inte definieras klart. Enligt
Lloyd's Registers byggnadsregler skulle ett fartyg
som Pommern ha antingen 6 undervant och 1 undre
eselhuvudbardun, eller 5 undervant och 2 undre
eselhuvudbarduner. Pommern har 5+2.”

Svante Hedin
Andra vakten hade fortsatt med att brassa. Mellan
kl. 6-8 höll jag på med att göra klavar till storknicken. Regnade hela f.m. men på eftermiddagen var
det uppehåll fast litet grått. Skot och fall till knicken
splejsades och knicken bändes under. Jag gjorde en
ny stropp till blocket till gaffelgärden.
Harry Eriksson
Även i dag äro vi i tillfälle att samla lite regnvatten.
Det är ett ständigt brassande på natten.

Lasse B.

Tisdagen den 7 november

Ostkustens Backlag

Svante Hedin
Stiltje på natten. Månsken. Det var bara att ha rodret dikt styrbord, för hon lydde ej roder. Timmerman kapade idag pulsådern i vänstra armen med ett
stämjärn. Stämjärnet slant och gjorde en djup skåra
nere vid handleden. Handen är fullkomligt okänslig
och han kan säkert ej göra något på 3 a 4 veckor.
Under f.m. riggade jag upp fall, skot och nedhalare
till storbramstäng. Vändning kl. halv 12. Kanske
det är sydostpassaden nu, och då kanske man kan få
sova om nätterna igen. Det är väldigt byigt. Storknicken sprack i en sådan by. Vid 10-tiden kom en
by så vi voro uppe i 13-14 mil.

På Galärvarvet
Ett annorlunda och mycket trevligt backlag fick
Ostkustens rydbergsgastar delta i den 11 september.
Vi träffades vid den 102-åriga isbrytaren Sankt
Erik, väl förtöjd nära Vasamuseet. I salongen ombord fick vi bekanta oss med detta fartyg tack vare
ett intressant föredrag och en svart-vit film gav
djupare information om galärvarvsområdets historia
under ett par hundra år.
Ulf Wahlström och Åke Nilsson från Sällskapet
Galärerna visade sig vara värdefulla guider med

Harry Eriksson
Timpa klyver pulsådern med ett stämjärn. Kapten
syr ihop ådern och förbinder såret. Storknicken,
som underbändes under morgonen, blåser sönder på
kvällen vid en by. Vindriktningen är på eftermiddagen regelbunden (SO). Kanske vi befinna oss i
början av sydostpassaden?
Redigering: Linus Martinson

Bramråttbardun?
I följetongen om Pommern i förra numret nämner
Svante Hedin att ”skulle bli för stor påfrestning
enär det ej finnes någon bramråttbardun uppe”.
Återigen fick Lasse Bergman rycka in för att förklara vad det handlar om. Här är hans svar.

Ulf Wahlström guidar Gastarna på Galärvarvet

”Ordet bramråttbardun vet jag inte heller om jag
sett tidigare, men kan inte tänka mig annat än att
det är den bardun som går från däck till märsstångens eselhuvud. Rotten, eller råtten, är väl mer specifikt överdelen av en undermast eller stång, mellan
salningen och eselhuvudet, men uttrycket används
ofta lite slarvigt för den överlappande delen varvid
då även stångens undre del räknas in. Aktuell bardun förekom huvudsakligen (eller kanske enbart?) på

Det var här som skonerterna HMS Gladan och
Falken byggdes. Gladan kölsträcktes 28 maj 1946
och blev färdigbyggd 21 april 1947. Hon levererades till beställaren 2 juni 1947, Falken några månader senare.

mycket god kunskap om områdets marina verkstäder, förråd, varv för nybyggnad och reparation,
trossbodar och anläggningar för minsveparunderhåll samt förtöjningsplatser för större marina fartyg.
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Backlagsmötet avslutades med att middag avnjöts
på restaurang Sjöcaféet nära Djurgårdsbron.
Kjell Smitterberg
Sällskapet Galärerna är en varvshistorisk kamratförening för bevarandet av den marina varvsepoken
i Stockholms län. Medlemmar är personer som
arbetar eller arbetat vid marinens varv i länet.
Galärvarvet började byggas i början av 1700-talet
som en följd av att ryska galärflottan lyckades
tränga in mot Stockholm och nådde ända fram till
Baggensstäket, innan de besegrades 1719. Kungl.
Maj:t beslutade då att förstärka försvaret och på
Djurgården uppfördes galärskjul där skärgårdsflottans galärer och deras utrustning förvarades klara
för snabb sjösättning och bemanning. När varvet
var som störst fanns det 60 sådana skjul, varav idag
bara två finns kvar.
Området är nu en park där varvets docka upptas av
regalskeppet Vasa och Vasamuseet.

Inge Wernersson och Kjell Smitterberg på Tre Kronors
däck

Som befälhavare tjänstgjorde kapten Allan Palmer
från Åland med en mycket aktiv och disciplinerad
besättning, bestående av unga flickor och pojkar.
Det vackra fartyget, den samtrimmade besättningen
och den härliga naturupplevelsen gav oss gastar en
minnesvärd dag i ytterskärgården. För allt detta vill
vi varmt tacka!

De två kvarvarande galärskljulen

Kjell Smitterberg
Sven Dagberg

Örn- och sälsafari med brigg

Omkörd av Peking i Engelska
Kanalen

Den 10 oktober kunde intresserade Rydbergsgastar
embarkera briggen Tre Kronor af Stockholm för att
följa med på en seglats från Stavsnäs ut i ytterskärgården.

De flesta av oss känner väl till åtminstone någon av
de stora P-Lines fartygen och tyvärr är det inte
många av dem som får möjligheten att korsa några
hav längre. Själv arbetar jag på Clipperskeppet Stad
Amsterdam, ett fartyg som seglas av otroligt kunniga och professionella entusiaster. Men även kaptenen på ett så vackert fartyg som vårt, kan inte låta
bli att spana på andra fartyg runt om i världen och
då vi i somras lämnade Medelhavet nämnde han lite
försiktigt att nu var Peking lastad på ett specialfartyg och skulle snart fraktas till Hamburg för restaurering.

En härlig nordvästlig vind nådde en styrka på 17
m/sek och gav briggen en fart av 8,5 knop. Målet
för seglatsen var Själberget, hemvist för ett trettiotal
sälar. Alla uppskattade dock inte vår ankomst utan
lämnade de kala klipporna för havet, när briggen
sakta seglade förbi.
Förutom god samvaro kunde gastarna njuta av
kaffepauser och välsmakande lunch, och de som
önskade aktivera sig fick hjälpa till att sätta segel.

Någon dag senare hade han räknat på det, med
Pekings ETA och vårt eget schema så fanns det en
chans, om än liten att vi skulle befinna oss i Eng5
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elska Kanalen ungefär samtidigt. Visst kunde det
vara coolt om vi möttes? Snart hade stora delar av
besättningen börjat följa Pekings resa och vi höll
alla tummarna. Vissa dagar seglade vi lite för långsamt för att hinna och andra, som så ofta är ett problem med Stad Amsterdam, så gick det alldeles för
fort. Hur som helst så ligger vi till slut i Engelska
Kanalen och länsar med god fart och hela besättningen vet att nu är det nära. Ett tag ser det ut som
att de ska passera oss mitt i natten, men så seglar vi
snabbare igen och nu är det nära. Då försvinner
sikten och vi ser inte långt alls. Vi kan dessutom på
AIS se att de ser ut att välja den norra farleden och
vi ligger själva i den södra. Men så ändrar de plötsligt kurs och kommer närmre samtidigt som sikten
klarnar något, besättning purras och alla står spänt
och stirrar ut i den fortfarande rätt dåliga sikten och
plötsligt skymtar vi i i fjärran ett stort fraktfartyg
med några små stumpar till master som sticker upp.

Peking åter mot Hamburg

Kanske inte så som vi är vana att se segelfartyg,
men det kändes ändå stort att ha sett Peking på en
del av hennes resa från New York till Hamburg, en
resa som troligen blir hennes sista av den längden.
Vi ser nu fram emot att om några år få se en restaurerad Peking, vem vet, kanske ses vi igen någon
gång framöver.

Peking har sedan 1974 legat stationärt vid South
Street Seaport Museum i New York. Under senare
år har museet dock drabbats av flera motgångar.
Attentatet mot World Trade Center den 11 september 2001 medförde att turistströmmen till södra
Manhattan avtog. Orkanen Sandy i oktober 2012
drabbade museet hårt. Man beslutade då att göra sig
av med Peking. Eftersom det fanns intresse från
staden Hamburg att överta fartyget, så beslutade
man sig så småningom för att skänka staden fartyget.

Som Matilda berättat ovan mötte den holländska
fullriggaren Stad Amsterdam den fyrmastade barken Peking, som var på väg från New York mot sin
nygamla hemmahamn Hamburg. Hamburg är också
den stad där Peking löpte av stapeln år 1911.
I motsats till Stad Amsterdam så förde Peking inga
segel utan förflyttades i lastrummet i specialfartyget, Heavy Load Carrier, Combi Dock III.
Det kommer dock att ta några år innan Peking
kommer fram till Hamburg. Först ska hon renoveras
för många miljoner euro vid Peters Werft i Wewelsfleth innanför Brunsbüttel. Skrovet är tydligen så
hårt rostangripet att Combi Dock III måste ta det
extra lugnt under transporten för att inte påfrestningarna skulle bli för stora. Resan tog hela 11
dagar.

Matilda Dagberg

Planen är att Peking skall ligga som museifartyg
och kännemärke för ett nytt Deutsches Hafenmuseum som ska byggas i Hamburg.
Tysklands Bundestag har beviljat 120 miljoner euro
för uppbyggnaden, varav 26 miljoner för transport
och restaurering av Peking. Personal- och driftkostnader ska staden Hamburg stå för.
Sven Dagberg

Nautilus till havets botten
I skeppstidningen A:R:N från fyrmastbarken Abraham Rydbergs segling till Australien 1931 finns en
notis i november om att expeditionsubåten Nautilus
blev sänkt i Bergensfjorden i Norge.
De enda Nautilus som jag kände till var kapten
Nemos ubåt från Jules Vernes roman och den amerikanska atomubåten som var den första att färdas
under nordpolsisen 1958.
Vad handlade det om? Jo, med hjälp av Wikipedia
har jag funnit att det också var en ubåt som gjorde
ett försök att gå under isen till Nordpolen.

Peking på väg in i Combi Dock IIIs lastrum. Foto:
Stiftung Hamburg Maritim

Sir George Hubert Wilkins
Han som använde ubåten Nautilus för en expedition
i Arktis var den australiske äventyraren och upp6
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täcktsresanden Sir George Hubert Wilkins. Han
hade planerat att ta sig under isen till Nordpolen för
att där ha ett dramatiskt rendezvous med det tyska
luftskeppet Graf Zeppelin.

Under resan norrut genom packisen genomförde
man planerade undersökningar, men ubåten var illa
utrustad för att klara kylan. Den hade ingen isolering och inget värmesystem. Färskvattensystemet
frös och skrovet började uppvisa mindre läckor.

Hubert Wilkins föddes 1888 på en fårfarm i South
Australia. Han tog sig så småningom till London
och försökte utbilda sig till pilot, men klarade inte
den obligatoriska examen, ”men vem behöver papper på flygkunskap om man klarar av det”. Han
lärde sig också flyga vätgasballong och insåg möjligheterna att dokumentera stora områden med en
kamera. Hans kunskaper som fotograf gav honom
tillträde till ett par expeditioner till Arktis.

I slutet av augusti hade man nått 82°N, vilket var
det nordligaste något fartyg lyckats ta sig för egen
maskin. Då man förberedde sig att fortsätta under
isen upptäckte Wilkins att ubåtens dykroder hade
förlorats. Han misstänkte att någon i besättningen
hade saboterat dem och var besluten att göra vad
han kunde utan hjälp av dykroder. Han kände även
press från Randolph Hearst att fortsätta med expeditionen.

År 1928, ett år efter Charles Lindbergs flygning
över Atlanten gjord Hubert Wilkins tillsammans
med piloten Carl Ben Eielson en 20 timmar lång
transarktisk flygning från Point Barrow i Alaska till
Spetsbergen. En bragd på sin tid!

Ubåtens kapten trimmade ner ubåtens för och genom att ramma ett isflak tvingade han ner den i uläge och den blev därmed den första att operera
under polarisen. Den okonventionella metoden att
dyka medförde dock betydande skador på ubåtens
överbyggnad. Hon var utan radiokontakt i flera
dagar och man misstänkte att hon gått förlorad. I
själva verket hade hon gått en kort sträcka under
isen innan hon kom upp i en polynia (hål i isen).
Det tog flera dagar att reparera den illa skadade
radion.

Nautilusexpeditionen
År 1930 började Wilkins tillsammans med en förmögen kollega arbeta med en idé att en ubåt skulle
vara en idealisk plattform för en vetenskaplig expedition i Arktis. För att genomföra det krävdes dock
mer finansiering och tidningskungen Randolph
Hearst ställde upp på villkor att han fick exklusiva
rättigheter till historien, men även några andra finansiärer bidrog.

Vetenskapsmännen ombord fortsatte dock sitt arbete och deras rön publicerades i vetenskapliga
tidskrifter. Nautilus återvände till Spetsbergen i
september med värdefulla data och med hela besättningen oskadd. Randolph Hearst ansåg däremot
att expeditionen var ett misslyckande och vägrade
att betala för den.

Amerikanska flottan skulle just ta en gammal ubåt
USS O-12 ur tjänst och expeditionen fick hyra den
för 1 dollar om året. Den var byggd 1918 och väl
använd.

Nautilus återlämnades till amerikanska flottan, men
var i så dåligt skick att det blev beslutat att sänka
henne i Byfjorden utanför Bergen. Norska dykare
hittade vraket där år 1981 på 347 meters djup.

Wilkins döpte om henne till Nautilus efter kapten
Nemos ubåt i Jules Vernes roman En världsomsegling under havet. Den utrustades bland annat med
en specialkonstruerad borr för att borra genom 4
meter packis för att kunna ventilera ubåten. Ubåten
hade ett deplacement i ytläge på 499 ton, var 53 m
lång och 5 m bred och byggd för att tåla dykning
till 61 m djup. Den hade kapacitet att härbärgera 20
man i 5 dygn.

Sir George Hubert Wilkins hedrades 1959 av besättningen på ubåten USS Skate, som spred hans
aska vid Nordpolen. USS Skate var den första ubåt
som lyckades ta sig upp till ytan vid Nordpolen..
Sven Dagberg

Besättningen under expeditionen var 18 man varav
några var veteraner från amerikanska flottan under
första världskriget.
Innan avfärden från New York gjorde man provdykningar och övningar i Hudson River och utförde
en del modifieringar av båten. Den 4 juni 1931 gav
man sig ut på Atlanten. Man råkade ut för en häftig
storm och ganska snart lade styrbords maskin av
och därefter också babords. När också batterierna
var tomma så blev man tvungna att sända SOS.
Slagskeppet USS Wyoming kom till undsättning och
bogserade Nautilus till Irland. Efter reparation i
England gav man sig iväg mot Norge den 28 juni
för att hämta den vetenskapliga delen av besättningen. På vägen dit råkade man ut för en ny storm
som orsakade nya skador på ubåten.

Nautilus. Foto: Chris73/Wikimedia commons
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Skonerternas stapelbädd

nämnda byggnaderna har alltså byggts ovanpå flera
av sliparna. Och idag är det bara Junibacken som
finns kvar.

Vid rundvandringen på Galärvarvet frågade jag
guiden Ulf Wahlström om platsen för slipen där
skonerterna sjösattes. Då fanns inget svar, men Ulf
gav sig inte.

Gladan kölsträcktes den 28 maj och löpte av stapeln 14 november 1946. Omedelbart därefter kölsträcktes Falken och sjösattes den 12 juni 1947.
Befälstecken hissades på Gladan den 15 april 1947
och på Falken den 23 september samma år. De bär
sina 70 år med heder!

Med hjälp av bilderna i Skonertboken och en skiss
över Galärvarvet från 1925, har Ulf identifierat
platsen. På bilderna ser man minsveparhallen, som
idag är Junibacken, och plåt- och rörverkstäderna.
Däremellan sjösattes skonerterna på en slip byggd
på de gamla galärsliparna. Gaveln på Nordiska
museet hjälper också till att hitta platsen.

Sten Gattberg
Pilen i undre delen av bilden visar var skonerterna
sjösattes. För att se hur området ser ut idag kan man
gå till Stockholms Sjögårds hemsida där det finns
detaljkartor över bl.a. Galärvarvet.

På skissen syns inga av byggnaderna eftersom de
inte byggdes förrän i samband med utbyggnaden av
varvet vid och efter krigsutbrottet 1939. De spår
som syns på skissen är sliparna för galärerna. De

Planritning över Galärvarvet, som det såg ut 1925
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Modell av Galärvarvet under 2:a världskriget.
Modellen står i Galärparken. De två kvarvarande galärskjulen står för om pansarskeppet.
Byggnaden i övre högra hörnet är Nordiska Museet

Rapport från HMS Gladan den 7 november
Gladan ankrade i dag två dagar tidigare än beräknat, utanför Funchal. De fem dygnen har seglats i ”portugisiska
nordan” med kulingstyrka. Segelsättningen har mest varit stormstor, gaffelfock och bredfock – en klok segelsättning i hård undanvind.
Ur resebrev från HMS Gladan 171107 av poeterna 242 Flygar och 232 Molin
Vinden är god, precis som besättningens mod.
Med kurs 190 på vår kompass, slipper besättningen dra tunga lass.
Snart lägger vi till i hamn, hoppas portugiserna tar emot oss med öppen famn.
Vi kommer befinna oss på Madeira i nästan en vecka, sedan för det med nöje räcka.
Lanzarotte blir därefter nästa stopp, hoppas besättningen får sig ett och annat allemans dopp.
På HMS Gladan är humöret glatt, så länge rorgängaren håller fast i sin ratt.
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Bilder från backlagsträffen på Galärvarvet och Örn- och sälsafarin med
Tre Kronor af Stockholm

Isbrytaren Sankt Erik

Sankt Erik byggdes 1915 på Finnboda varv i Stockholm som Isbrytaren II för Stockholms stad och var då landets första havsisbrytare. Hon bröt is fram till 1977, framför allt i Stockholms skärgård, men också under hårda
vintrar i Östersjön för Sjöfartsverket. Hon omdöptes till Sankt Erik efter en större renovering 1958, då hon också
byggdes om från kol- till oljeeldning.
Sedan 1980 är Sankt Erik ett museifartyg som vårdas av Sjöhistoriska museet. Det ligger förtöjt
vid Galärvarvet utanför Vasamuseet, och tas i drift endast vid särskilda tillfällen. Fartyget drivs av
två ångmaskiner på 2.800 respektive 1.200 hästkrafter och hade, då hon var i yrkesmässig drift, en besättning på
30 personer. Sankt Erik har varit startfartyg ute vid Sandhamn för de senaste Tall Ships Race som startat från
Stockholm.

Skeppsorders tf redaktör Sven Dagberg och Galärguiden Ulf Wahlström på Sankt Eriks däck
Samling på isbrytaren Sankt Eriks däck. Fr. v Ostkustens Backlagsförman Pelle Brandt och Besättningens kapten Sten Gattberg
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Inge Wernersson och Kjell Smitterberg
Lasse Bergman på Örn-och sälsafari med briggen
Tre Kronor af Stockholm

Där borta ligger sälarna!

Allan Palmer. Kapten på briggen Tre Kronor
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FLAGGAN I TOPP
December
18 Per Folmer
22 Joakim Weyde
Januari
2 Stephan Gyllenhammar
18 Diedrik Taube
25 Thore Söderqvist
Februari
2 Karl Bendt
11 Erling Rasmusson
13 Lars Wihman
16 Sture Nachtweij
23 Claes Planthaber
Mars
17 Claes Boström
April
3 Hans-Anker Ferm
9 Catarina Dessen
12 Göran Gustafson

Aktuella priser i slabbkistan
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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.

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

Aktuella uppgifter om Befälet

NY HEMSIDA, NY EPOST

Kapten

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

1:e Styrman
2:e Styrman

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

3:e Styrman
Båtsman

E-POSTADRESSER

Kock

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

Matros
Lättmatros

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

Backlagsförmän:
Ostkusten
Pelle Brandt
08-753 09 18
pelle@pellebrandt.se
Sydkusten
Vakant
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

Tryckt hos Haninge Kommuntryck
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