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Månadsmöte 2011-01-24  
 

Detta årets första möte skulle ge oss chansen att se filmen om bärgningen av CSS Hunley. Och 
se det gick, äntligen! 

Det började med att Ordförande talade lite om utskicket, vilket var så sent på det att det hade 
kommit till de flesta samma dag! Det var därför otroligt glädjande att se så många! En kort 
genomgång av det nya i utskicket (kolla in medlemskortet uppe i hörnet!) och de följande 
funktionella vinster vi hoppas på. 

Denna kväll bjöds det på den sedvanligt fina ärtsoppan som värmde gott i vinterkylan. Ny 
medlem, värvad i Egypten (!) erhöll klubbnål och stadgar. 

Filmen... jo ljud fanns denna gång och när vi kommit på att koppla sladden hade vi också bild! 

 
 

Pubkväll 2011-02-04 
Denna fredagskväll samlades vi på The Green Lion Inn som med sitt fina ölutbud blivit lite av en 
favorit. Vi var några stycken som samlades och provade några ölsorter. 

Samtalen kom i gång och det berättades om än det ena och lite av det andra. En del spånande 
om verksamhetsförslag framöver, hann vi också med! Då FC bor "utsocknes" så lämnade han 
mannarna lite tidigare för att finna tåget och webbchifen tog befälet! 

 



  

 Vår FC fick på hemvägen tillfälle att gå ner i Malmös nya underjord, Citytunneln, 
 för att ta tåget hem. Han fick säkert lite ubåtskänsla därnere! 

    

 
 

  



Årsmöte 2011-02-21 
 

Årsmötet hade god uppslutning och avlöpte väl! 

Parentation över avlidna kamrater hölls med en tyst minut och klockringning: 

Herren är min lots. Jag skall icke komma på drift, 
Han lyser mig över de mörkaste vatten: 
I djupaste farleder – styr han mig. 
Han för min loggbok; han skyddar mig genom den heliga 
Stjärnan för sitt namns skull. 
Ja, om jag ock seglar mitt i livets tordön och stormar: 
Så fruktar jag intet, ty du är med mig. 
Din kärlek och din omsorg, de ger mig lä. 
Du har en förtöjningsplats i beredskap, 
Efter resan, i evighetens hamn. 
Du ljuter olja på vågorna, så att min båt färdas lugnt. 
Sannerligen, sol och stjärnljus 
Skall vägleda mig på alla mina färder. 
Och jag skall vila i min guds hamn evinnerligen 
Amen 
Därefter hade vi en ny medlem, Mikael Westerberg, som erhöll medlemsnål och en del "äldre" 
medlemmar erhöll veterantecknet som för första gången delades ut i Malmöföreningen. 

 



 

Vi hade naturligtvis också hoppats på något 25-årsmärke men närvarande 
mannar som kvalificerade för detta hade redan erhållit detta tecken. 

Och vi andra som var där får snällt ge oss till tåls något/några år till! 

 



Sedan satte mötet igång med Curt som eminent mötesordförande lotsandes oss igenom 
dagordningen, medan "sittande" ordförande och omvald kassör redogjorde för 2010 års 
verksamhet och aktiviteter som bestod av många trevligheter! De redogjorde också för 
föreningens kassa & ekonomi samt en del om framtiden! 

 

  



Avgående ledamot tackades varmt och hjärtligt och önskades bättring då han denna dag tråkigt 
nog var sjuk. 

Val hölls och platserna fylldes... nästan då suppleanter är svårfångade. 

Mötet förklarades för avslutat och backlaget sattes i högsta beredskap! 

Sillmackor och ärtsoppa stod på menyn och alla lät sig väl smaka! 

 

Kennet Hultman vann ett par fina strumpor som han lovade ha på sig på nästa möte! 

Efter ett lotteri, litet större än vanligt, så backades pannkakorna ut! 

Pannkakor och eftersnack och en liten bildvisning samt en diskussion om vad som komma skall 
så var det dags för hemgång och året årsmöte var slut! 



 

Som nybliven medlem måste man åta sig kökstjänst!   

 
 

Styrelsemöte 2011-04-05 
 

 
 

Denna gång inleddes styrelsemötet med ett mycket trevligt "hemligt uppdrag"! Vi besökte Gert 
Garin i hans hem för att avtacka honom för hans tid i vår styrelse. Gerts fru Sonja hade lyckats 
hålla detta hemligt, så överraskningen lyckades. 



Samtidigt hade vi också den stora glädjen att få utdela Flottans Mäns Ankarmedalj i Guld! Vi hade 
också ombetts att överlämna en bok från vår Kanslichef Lennart Bresell, ytterligare en 
överraskning som gladde Gert! 

 

Efter lite förplägnad så bar det i väg till MFFC och deras ordersal, träffpunkten där styrelsemötet 
gick av stapeln. 

     



 

Då vi arbetat oss igenom den moderniserade dagordningen och sett den tillika moderniserade 
kassan, sattes en del datum för uppdrag som skall vara färdigställda för avrapportering före 
sommaren. Efter mötet diskuterades upplägget för kommande styrelsemöte då ett arbete från 
Regionalmötet skall arbetas igenom. Ordförande i Malmö har "Malmöfierat" arbetsmaterialet så 
det skall fungera för oss och vår verksamhet. Luntan är tjock så det blir till att kavla upp ärmarna 
och jobba på! 

 
 
 

Månadsmöte 2011-03-21 
 

Detta mötes föredragshållare var vår alldeles egna webbmaster Stefan Leo! 

Efter att vi hade hälsat Jonny Rosenqvist välkommen som ny medlem och låtit honom berätta lite 
om sig själv och vad han gjort i Flottan så satte vi oss till bords och lät oss väl smaka av 
sillamadarna. Sedan backades de ljuva ärtorna ut och smaksattes på lite olika sett, allt ifrån 
"senapsmarodörerna till timjanianerna" kryddade de rara ärtorna på sitt eget lilla vis. 

          

Precis i rätt ögonblick satte Stefan igång sitt föredrag. Han visade först bilder från Johnny 
Ekdahls utställning på tekniska museet som han tagit vid invigningen. 



       

Stefan tog tillfället i akt att berätta lite om Malmöbon Nils Werngren och boken om hans tre 
första stora resor, "De första världsomseglingarna under svensk flagg" - intressant mycket 
intressant - framför allt med den roliga kopplingen att vi skall besöka Gamla Kyrkogården i april 
med Spökguiden. 

         

Han berättade sedan om sina gamla jobbkontakter mellan flottan och IT-världen, från gamla till 
nya system & vad han använder till att göra våran sida! Sedan, vilket vi vet som var där, gicks 
vår hemsidekonstruktion igenom i rasande fart - hur det fungerar, hur man gör och varför vill vi 
ha det så här! Mycket intressant att se och höra. Vi som inte hann med får väl anmäla oss till 
Stefans sommarskola!?! Material till hemsidan efterlystes och vi fick fina instruktioner om hur vi 
gör för att underlätta för Stefan. 

       

Vi fick också se en film om Pansarkryssaren Fylgias världshavskorsning. Denna kväll var 
utomordentligt trevlig, kryddad av vår webbchiefs kopplingar till svenska ubåtskapteners USA-
resor och "mamma-gymnastik"!?!? Sist hade Stefan en överraskning som inleddes med lite 
undervisning om Mighty Mo, USS Missouri. Vi undrade väl lite varför, men till sist så .... kom 
överraskningen!!! 



 

Tack Stefan! Både för föredrag och arbetet med hemsidan! 

 

 

 
 
 

Regionalmöte 2011-03-18/19 
 

Region Syd Regionalmöte 18–19 Mars i Karlskrona 

På årets första regionalmöte var vi representerade av ert Verkställande Utskott. Fredagen till 
själva förbrödringsmiddagen åkte Sekreteraren Thomas Kristoffersson & Kassören Dick Heimsten 
upp och hade en trevlig afton tillsammans med kamraterna från övriga regioner. På lördagen slöt 
Ordförande Jörgen Persson upp till själva mötet. 



 

Mötet var mycket väl uppstyrt under Karlskronas ledning. Ordförande i Flottans Män i Karlskrona, 
Per Nordgren styrde oss med van hand igenom dagordningen. Protokollet beslutades att vara ett 
beslutsprotokoll och skulle således inte fyllas med långa debatter och diskussioner. Så blev det! 
Ett par tunga punkter lyftes. Flottans Män i Karlshamns Ordförande Rolf Pärlhem levererade ett 
material att arbeta vidare med hemma, och en paragraf där lokalavdelningarna skall meddela 
statusen på lokalföreningen fanns till min glädje med, och fungerade väl! Tänkvärt inför 
framtiden! Mötet avlöpte väl och i god fart så kocken i byssan fick brått, men lyckades med 
beröm. Lunchen smakade väl och vi gavs en stund till relax och reflektion i 
Karlskronakamraternas trevliga lokaler. 

Efter mötet ställdes kursen om till Marinmuseet! 

 
 

Kändisar på kyrkogården 2011-04-15 
 

Så här står det på www.spokguiden.com: 

Mitt i Malmös centrum ligger Gamla Begravningsplatsen som en oas av stillhet. Men varför ligger 
den där? Hur länge har den legat där och vilka begravdes där? Detta kan du få svaret på om du 
följer med på denna tur. Vi berättar om begravningsplatsens historia, men framförallt berättar vi 
om de personer och personligheter som ligger begravda där som t ex Nils Werngren (Sveriges 
förste världsomseglare), Nils Herman Quiding (Malmös Marx) och ett otal andra spännande och 
roliga personer som har satt sin prägel på staden genom tiderna. Turen tar ungefär en och en 
halv timma. 



 
 
 

  



 

Vi var ungefär 25 nyfikna som slöt upp för denna guidning av Jacques Schultze. Det var en 
mycket intressant tur där vi höra mycket om Malmös gamla historia och om de färgstarka Malmö-
personligheter som levt och verkat under århundradena, och som nu ligger begravda här. De log 
säkert stolt i sina gravar när de hörde allt som berättades om dem! Det var så mycket 
information att denna webbsida inte skulle räcka till för att återge allt. Till er som inte var med 
kan vi bara unisont säga: Ni skulle varit med! 

 

Efteråt var vi ett gäng som gick till Bishops arms på Gustav Adolfs torg för att värma oss. 

 



Månadsmöte 2011-04-18 
 

Denna vackra aprilafton var vi många som samlades till kvällens möte, "Ur arkivens djup" 
med Hans Carlsson som föredragshållare. Vi började i sedvanlig ordning med inskrivning 
i loggboken och satte oss sedan till bords. Sillamackan och ärtor med punsch backades ut! 

 

Efter ett litet tag tog Gert till orda och tackade varmt och hjärtligt för utmärkelsen han erhållit, 
FM Ankarmedalj i guld. Han tog också tillfället i akt och berättade hur styrelsemedlemmarna 
lyckades med att uppvakta honom hemma i all hemlighet! Styrelsen tackar Gerts fru för 
experthjälp med detta! 



 

 

 

Sedan hälsades Krister Garin välkommen som ny medlem i föreningen och berättade 
kort om sin bakgrund. Gert överlämnade även en flagga till Flottans Män i Malmö 
vilken föreningen tacksamt tog emot. 



 

 

Sedan tog Hans över rodret och gjorde ett veritabelt djupdyk i arkivet! Hans började med att visa 
sitt anställningskontrakt ifrån Flottan, 50 år sedan nästan på dagen! Sedan visades Flottans första 
ubåt, upphandlingskontrakt och ansökningar ställda till Ers Kongliga Majestät. Otroligt fina 
ritningar som "Gillas" till moderna cad-bilder. En del gamla instruktionsböcker med oerhört fina 
beskrivande teckningar som faktiskt står sig oerhört bra än i dag. Mycket material och 
intressanta bilder, vilka en del innehöll medlemmar i sin ungdoms glansdagar. 

Två bilder som visar Sveriges ubåtshistoria från 1901 till de allra senaste, A26, som 
offentliggjordes av Kockums veckan innan mötet! Namnförslaget på dessa är SVÄRDFISKEN och 
TUMLAREN, som ett arv från Kockums första levererade ubåtar som färdigställdes 1914 och på så 
vis sammanfaller med hopskruvandet av de två nu beställda. 



 

 

  

Hans tackades med en flaska vin, rött, då vi förstått att hans rödvinssås inte går 
av för hackor!!! Pannkakorna stod på tur med grädde och sylt, en kopp kaffe 
och ett lotteri hann vi också med. 



 

Tidigare utlovat uppvisat bärande av gånget mötes lottvinst gjordes, 
och kan därmed betraktas som uppfyllt (Harry Boys boys...). 



 

Kvällens program var digert och timman blev sen innan backlaget klarerat disken och 
levangerna farit som lärkevingar över durken. Hemgången gick därför i fullmånens sken. 



     

 
 

Pubkväll 2011-05-06 
 

    
Däcksöl eller motoröl? 

Denna strålande varma fredagsafton satt vi inne! 
Detta då Green Lions uteservering redan var fullsatt då vi började droppa in! 



Vi fick ihop ett par fönsterbord med utsikt över det som varit Hamnen och beställde in ett par 
kalla. Solens strålar sken in genom fönstren och påminde om vad som komma skall. Saker och 
ting diskuterades och utreddes eller bordlades, viktiga, världsliga, rena historier och en och 
annan skröna! 

    

    

     

 
 

  



Månadsmöte 2011-05-16 
 

Detta var Curt Borgenstams egen, och sedan länge efterlängtade kväll. Vi mönstrade in totalt 29 
förväntansfulla matroser som satte sig till bords. Först smorde vi kråset med landgångar och öl. 

 

Därefter startade Curt sitt föredrag 
"Med Flottan i fokus - Curt kåserar om fartygs-fotografering". 

 



 

Samtidigt som vi fick se en masa vackra fartygsbilder, berättade Curt om i princip hela sitt liv, 
med tyngdpunkt på hans marina intresse. Hur han växte upp och fick detta intresse i en familj 
där fadern var marindirektör och alltid gav Curt födelsedagspresenter med marin anknytning. 
Vidare om att han till sin stora förtret inte fick göra värnplikten i flottan, utan på Ing 2 i Eksjö. Till 
att hans stora intresse och hobby, att fotografera örlogsfartyg. Vi fick ingående höra hur livet ter 
sig när man lever för att fotografera dessa rörliga mål, vilket Curt gjorde under 30 år och 
resulterade i ca 30 000 bilder. Numera har lagt denna hobby på hyllan. 

Jonny Ekdahl hade en specialgjord gåva till Curt. 

 



Att fotografera fartyg innebar ofta tidiga mornar, långa tråkiga väntetider och ibland stelfrusna 
fingrar innan fartygen behagade passera förbi. Men samtidigt innebar detta liv ibland också en 
trevlig gemenskap mellan andra fartygsfotografer som t.ex. den kände Curt S. Ohlsson och vår 
egen expert Leif Hansen. Vi fick även höra om betydelsen av att hitta lämpliga ställen att stå och 
fotografera från. Bäst var det på en båt ute på havet utan störande bakgrunder. Curt berättade 
också att tyvärr finns det i våra dagar inte så många örlogsfartyg längre att fotografera i vårt 
närområde. Dels har vår svenska flotta blivit mindre, men även de utländska flottbesöken har 
nästan helt avtagit. Curt har även varit medarbetare på Jane's fighting ships och haft hand om 
den skandinaviska delen. En mycket intressant kväll där vi återigen upptäckte hur mycket vi har 
att berätta för varandra, när tillfälle ges. 

    

Tre som seglat med Älvsnabben. 
Åke Benediktsson (stående) visar sitt fotoalbum från resan 1957-58. 

 
 

Pubkväll 2011-09-02 
 

Flottans Män i Malmö träffades på Bullen denna fredagskväll för en stunds gemyt! 

      



Kvällen visade sig från sin bästa sida och solens strålar värmde uteplatserna, så där var det 
fullt! Då några av oss kom direkt från jobb och ville ha lite förtäring, fann vi ett trevligt bord inne. 

     

 

     

Detta bord blev ganska snart fullt och vi möblerade om lite i lokalen... 
Efter några öl och en hel del fartygsdiskuterande blev fler hungriga och mer mat kom på 
bordet. Maten var mycket god och ölen välsmakande! 
Detta följdes av lite verksamhetsdiskussioner med mer evenemangsförslag som tar oss utanför 
Malmös gränser, mycket intressant faktiskt. 



     

Då solen sig sankt över staden och kvällen började närma sig sitt slut tog Benny fram gitarren 
och avrundade det hela med lite allsång i lampans sken. Men grabbar, vi behöver öva... och då 
menar jag inte bara på banansången! En liten filmsekvens togs på plats men den är 
sekretessbelagd av säkerhetsskäl. Då manskapet sakta omgångsvis gav sig hemåt tystnade 
sången efterhand. Dock gavs god hjälp av andra gäster på plats. 

 
 

Spionvandring 2011-09-09 
Från www.dygnet runt.se: 

”Denkmal, Stein och spionen som fick Nordstjärneorden” 
Varför strök ryssar, tjecker och östtyskar kring Pegasusstatyn i Slottsparken på 1960-talet? Hur 
vet man att man är skuggad? Det och många fler hemligheter kommer journalisten och 
historikern Lena Breitner och den tidigare underrättelseagenten Gunnar Ekberg att berätta om i 
sina spionvandringar i kalla krigets Malmö. 
Kalla kriget är hetare än någonsin. Mängder av böcker ges ut och avslöjanden om tidigare 
agenter sker regelbundet. Vilken roll spelade Malmö i detta hemliga krig? Genom 
spionvandringen får vi veta mer om två spionaffärer. En affär blev offentlig genom att en Stasi-
agent greps och dömdes till fängelse 1968. Den andra Stasi-agenten avslöjades först 2009, i och 
med publiceringen av Gunnar Ekbergs memoarer ”De ska ju ändå dö”. 
Spionvandringen bygger även på Gunnar Ekbergs egna upplevelser och möten med spionen som 
senare fick medalj både av svenska hovet och Stasichefen Mielke. Guiderna lär också ut 
grundläggande begrepp inom spionage, allt från döda brevlådor och signalplatser till hur man 
skuggar och skakar av sig en förföljare. 

     
Om Centralstationen och vissa adresser inne i Gamla Väster fanns det mycket att berätta. 



     

 

I Kungsparken fick vi se ett par "brevlådor" och fick veta att 
det varit mycket skumma aktiviteter där inne under dessa år. 

 

Vår egen Leif Hansen hade också en del att bidra med. 



 

Efteråt smakade det gott med en bit mat och dryck 
hos restaurang Siesta inne i Gamla Väster. 

 

 

Vår kassör fick så klart kontrollera att alla betalat rätt för sin rätt... 

 
 

  



Höstmöte 2011-09-19 
 

Vår ordförande Jörgen Persson inledde kvällen med det traditionella höstmötet och berättade 
lite om läget i föreningen vad det t.ex. gäller ekonomin, antalet medlemmar, saker på gång 
osv. Den nye medlemmen Bengt Bökberg hälsades välkommen. 

 

Den nya medlemmen Bengt Bökberg hälsades välkommen. 



 

Efter en god bit mat som Göran och Britt tillagat i byssan tog kvällens föredragshållare, Carl 
Krusell, över rodret med sitt föredrag "Målande militärer". Vi fick höra att befäl i flottan utbildades 
sedan 1776, på order av amiral Ehrensvärd, i teckning och lavering för att i första hand 
dokumentera händelser vid kuster och till sjöss för militära behov. Det fanns särskilda lärare som 
undervisade i dessa ämnen ända fram till 1910. En del av dessa befäl hade så klart större 
fallenhet än de andra och använde målandet som ett sätt att dryga ut den vanliga lönen. Vissa 
målade totalt över hundra tavlor som numera finns spridda på olika platser, både i Sverige och 
utomlands. 

Carl blev intresserad av detta när han år 2001 fick ärva två tavlor med sjömotiv. Han började då 
söka efter uppgifter om vilka alla dessa konstnärer var och om deras s.k. sjöstycken, för att 
sammanställa i en nyss utgiven bok. Tavlorna kallas för "sjöstycken". Vi fick se bilder på många 
vackra målningar och även höra den oftast fascinerade historien bakom de olika 
"befälskonstnärerna". Carl sålde också sin bok till flera av oss. Hör av er om ni är intresserade! 



 

      

Ett av sjöstyckena var en fin avbildning av isbrytaren Thule som målats av Lars-Erik 
Thulegård. Han är den enda kvarvarande sjöofficeren i aktiv tjänst som också målar.  

Sven Held fick en tår i ögat när han såg den. Den hade han nog velat ha hemma på väggen! 



     

Gert Garin visade upp sig i sin "rullatoruniform" och Dick Heimsten tillsåg att allt kom på plats i 
vårt eget lilla välfyllda "materielförråd" i lokalen. 

 
 

Månadsmöte 2011-10-17 
 

     
Månadens möte öppnades av ordförande som till vår stora glädje kunde mönstra in två nya 
medlemmar i vår förening. Leif Andersson och Ture Anderberg hälsades välkomna och gavs 
några minuter för att berätta om sig själva. Lite extra roligt är det att Leif, som är en tidigare 
medlem, har hittat hem igen! 



 

Föredragshållare denna kväll var Anders Ljung. Han har gjort FN-tjänst som militärobservatör i 
Kongo och var hos oss för att berätta om sin tid i Norra Kivu. 

     

Han hade valt att kalla sitt föredrag för ”Kongo – Afrikas oslipade diamant!”. Anders började med 
att berätta om landets geografi och försökte få oss att förstå hur stort landet är genom att lägga 
Kongos karta över Europakartan. Sedan gick han snabbt in på naturresurser och berättade om 
landets rikedomar. Man förstår då andra länders ”intresse” i detta land. Därefter kom historia och 
styrelseskick med presidentgenomgång och FN:s anledning till att närvara i landet. 

Efter denna grundliga och mycket intressanta redogörelse om Kongo kom vi så in på Anders 
uppdrag och tjänst. Han hade ett antal egna bilder att visa och det var mycket intressant att se 
allt ifrån utrustning till ”väg”-skicket i Kongo. Han berättade om patrull & kontrollrundor med 
idogt rapportskrivande samt medverkan vid inhämtning av vapenförråd. Även om utbildning av 
forna rebellsoldater för att kunna integrera dessa till dagens Kongo. Flera bilder från det dagliga 
livet och bilder från lite festligare tillfällen och en bild (se ovan) då han är på en höjd en solig 
varm dag och ringer hem på satellittelefonen för att önska God Jul! 



 

 

Vi tackade Anders för att han ville komma till oss och berätta om sin FN-tjänst i Kongo. 



 

Sven Åke tog tillfället i akt före förtäringen att tacka för 
uppvaktningen med föreningens telegram på sin högtidsdag. 

Förplägnaden som backades ut från byssan var denna gång de välsmakande "sillamadarna" som 
åtföljdes av de rara ärtorna med fläskkorv och varm punsch för de som ville. Under kvällens gång 
gjorde Hans ett försök att sälja ett av Flottans fartyg till oss. Han hade med sig, Sigurd Isacsons 
T-52 i balsa i original från 1978. Dock utan större framgång denna gång, kanske hade ärtor och 
pannkakor tagit på manskapet och lämnat ringa ork kvar för skeppsbyggeri? 
 

 

 
 



Minnesgudstjänst vid sjöfartsmonumentet 
 

 
 

Vi var cirka tjugofem stycken som samlades denna dag för en minnesgudstjänst ledd av 
sjömansprästen Jan Bergendorf för att minnas de som omkom under kriget men även de som 
senare gett sitt liv till havet. Musik spelades, bön hölls och Jan läste ur dagens evangelium Luk 
6:20-26: 

Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: ”saliga ni som är fattiga, er tillhör guds rike. 
Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta. 
Saliga är ni, när man för människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör 
ert namn avskytt. Gläd er den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma 
sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er 
som är mätta nu, ni skall få hungra. Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta. Ve er när 
alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna.” 



 
 

Sedan sjöng vi Psalm 297: 

Härlig är jorden, härlig är guds himmel, skön är själars pilgrimsgång. 
Genom de fagra riken på jorden gå vi till paradis med sång. 
Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång. 
Aldrig förstummas tonen från himlen i själens glada pilgrimsgång. 

Efter Minnesgudstjänsten gick de som ville vidare till Sjömansyrkan för en eftersits. 



 

 
 

  



Webbutbildning 2011-11-12 
 

 
 
Region Syd bänkade sig en lördag för att se och lära sig den nya kommande hemsidan. 

Man har fattat ett beslut att Flottans Män skall ha en gemensam profil på hemsidan och de lokala 
hemsidorna för att vi och potentiella nya medlemmar skall känna igen sig när man kollar in de 
olika lokalavdelningarnas verksamheter landet runt. 

Spridda kunskaper och erfarenheter dessutom olika funderingar och frågor, alla närvarande var 
inte durkdrivna webbmasters men efter gemensam genomgång och lunch gavs det tillfälle att 
öva lite. 

     



     

 
 

Månadsmöte 2011-11-14 Torpedbåtskväll! 
 

    

 

Mötet inleddes med att ytterligare en ny medlem mönstrades in. Han heter Bengt Rune 
Johansson och berättade även lite kort om sitt liv till sjöss och i flottan. Det visade sig att bl.a. 
Gert Garin varit på samma fartyg. 



Efter sedvanlig skaffning var det så dags för kvällens huvudperson, Bruno Lindquist, att berätta 
om "En resa med Broströms elevfartyg m/s Albatross 1955 - 56 och min tid i marinen 1957, -58 
och -59". Det blev många vackra bilder på Albatross och om den långresa som han gjorde med 
henne 1955-56. Vi fick även höra om hennes alla öden innan skrotningen. 

 

    

Därefter fick vi höra om Brunos tid i flottans och då framför allt på alla de motortorpedbåtar som 
han varit på. 

 



    

Historien bakom denna insändare skrattade vi gott åt! 

 

Bild på de s.k. Superstars. 

Entusiasmen från de andra bland oss med bakgrund på olika MTB var hög denna kväll. Vi har 
nog inte haft en sådan här helkväll runt flottans många olika typer av motortorpedbåtar innan, 
trots att en hel del av oss tjänstgjort på dessa. Så efter Brunos föredrag blev det också mycket 
eftersnack vid bordet. Många gick säkert hem ikväll med massor av uppfriskade MTB-minnen. 



 

 
 

Julbuffé 2011-12-12 
 

 
 

Det var det många av er som hörsammat och gjort, vi var många anmälda denna kväll! Nära nog 
trettio stycken mannar hade anmält sig till denna aftons buffé och flera av er hade gjort så tidigt! 



Otroligt roligt att se så många sluta upp till en trevlig avslutning på ett intensivt och aktivt år. Att 
vi blir fler på mötena är ett bra tecken på att vi trivs och har roligt ihop! 

 

 



Klart att ett smarrigt julbuffébord drar lite Skånepågar. Bord och bord förresten, det dukades upp 
mat på sidobräder och stolar då lokalens utrustning är väldigt på gränsen när vi mannar reling på 
detta sätt! Vi blir också hela tiden fler mannar i föreningen, denna kväll hälsade vi Mikael Wärn 
välkommen ombord! 

 

Denna kväll hälsade vi Mikael Wärn välkommen ombord! 

 

Klubbmäster Göran Hagman 



 

Hans Hellström var kvällens tomte 

Klubbmäster Göran höll igång gänget och såg till att utbackningen flöt på jämnt och bra medan 
ordförande Jörgen framförde hälsningar från kamrater som tyvärr blivit förhindrade att närvara, 
samt lite kort information om vad som komma skall också lite tävlingar och lotteri. Lotteriet hade 
denna gång ett förstärkt vinstbord. Vinnare av hemsidans tävling drogs, och rätt svar vem 
ynglingen var, gavs! 



 

Julsånger fanns på plats i ett häfte väl sammansatt kvällen till ära av Benny som fattade gitarren 
och slog tonen an! Lite av Evert Taube hann vi också med och så var där ett tappert försök som 
vi hoppas glömma… 

Julgröten hade väl då gjort sitt och det blev en och annan historia från tiden då det begav sig! 

 
 

 

 

  


