
80-årsfirandet 9 september 2017 

Vi har firat våra 80 år i Malmö, 1937 till 2017! 

Det var 43 glada och förväntansfulla personer som träffades i Annebergsgårdens restaurang för 
en hejdundrande fest, trots ett ihärdigt regn under hela dagen. Det kom även ett antal gäster 
från lokalföreningarna i Stockholm, Göteborg, Växjö, Karlshamn och Trelleborg, vilket gladde oss 
mycket. Och säkert dem också, det märkte man. 

 

Kvällen inleddes med välkomsttal och liten presentation av vår ordförande Hans Carlsson. 
Spisordningen föredrogs så alla fick klart för sig hur mat och lämplig dryck skulle hanteras! 



 

Därefter berättade Stefan Leo om innehållet i det sånghäfte som alla fått och sedan drog han 
igång oss med en välkomstvisa, Skånska Nationernas Madavisa, en gammal fin sång med 
gammal skånsk text. Kan tänka att alla gäster inte förstod allt som den handlade om… 

 

Klicka på sånghäftet för att öppna det! 

Under maten, som bestod av riklig och varierad buffé, så att allas smaklökar skulle kunna hitta 
något gott, sjöngs ett antal snapsvisor och vinsånger. Vi lyfte även taket med ett par av Evert 
Taubes visor. Stefan och Lennart Bresell berättade även under kvällen hur mycket Evert Taube 
gillade flottan efter att han gjort värnplikten där och att han själv varit medlem i FM. 

http://www.flottansman.se/uploads/malmo/Verksamhet2017/80-%C3%A5rs%20festen/S%C3%A5ngh%C3%A4fte.pdf


 

 



 

 



 

 



 

 

Efter maten var det dags för flera tacktal och presentöverlämningar från våra gäster. Vi hade ju 
talat om att vi inte ville ha materiella saker eftersom vi inte har någon egen lokal att dekorera, 
utan ett bidrag till vår fina tidning var en utmärkt present. Men vi fick ändå bl.a. en flaska äkta 
Carlshamns punsch av Karlshamns nya ordförande och den kommer vi att avnjuta till ärtorna i 
höst, var så säkra på det! 



 

Lennart Bresell berättade även under sitt tal att Malmö är den äldsta föreningen i Sverige. Minns 
inte riktigt hur han förklarade det, men det är i alla fall en fjäder i hatten för oss i FM Malmö! 

  



Gåvorna från andra lokalföreningar 

Vi fick böcker av Riksförbundets Lennart Bresell. 

 

    

    

 



 Jan Eric Knutas överlämnade Göteborgs gåva. 

 

 

  



 

 Av Karlhamns nye ordförande Sewe Lindberg fick 

vi förstås även en flaska Carlshamns flaggpunch. 

 

         

 

  



Och blommor av Sonny Spurr från Trelleborg. 

  

   

 

  

  



Växjös ordförande Sten Svensson överlämnade deras present. 

 

 

 
  



Och så gratulationer brevledes. 

      

    

Boken ovan fick vi från FM i Kristianstad.  

 



I Malmö har vi tyvärr ingen kör som många andra lokalföreningar kan stoltsera med, utan Stefan 
underhöll oss en stund genom att spela upp ett knippe gamla sånger om flottan där vi också 
kunde sjunga med i vissa avsnitt. Först ut blev naturligtvis ”Örlogssång” som Evert Taube skrev 
1935 enkom för FM. Den kan ju sägas vara vår egen nationalsång. Därefter tog Stefan fram sin 
vevgrammofon och spelade en kanske inte så känd låt av Ulla Billquist från 1943 om just oss 
flottister, ”På tal om kyssar min flotta flottist”. Därefter ett par låtar till om flottan med sång av 
Lasse Dahlqvist, Sickan Carlsson och Salta Mandlar. Alla texter finns med i sånghäftet. Vi jublade 
och applåderade högt efteråt. 

 

Efter kaffe med valfri avec och Schwarzwaldtårta startade ett lotteri med 10 fina priser. 
Kvällen gick fort och efter detta behövde en del av våra gäster bryta upp för att ge sig hemåt i 
bil. De hade ju lång väg hem. Det blev verkligen ett lyckat firande av våra 80 år, det märktes på 
alla. 



 

Alla bilder är tagna av Stefan Leo, Göran Hagman och Jan Steimer. 

 

  

 

  

 


