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Månadsmötet 120123 

Årets första månadsmöte löpte välbesökt av stapeln. Det börjar bli trångt i lokalen! 
 

 

 
 
Vi saknade dock en av oss, vännen, kamraten och tillika kvällens föredragshållare hade avlidit 
under helgen. Så vi började aftonen med en tyst minut för att hedra vår kamrat Gert Garin. Det 
var mycket synd att han inte hann få sin egen kväll, han hade mycket att berätta. 
Vi lade handen vid presentationen veckan innan han gick bort, en kämpe in i det sista. 
Sedan satte vi oss till bords och högg in på kvällens förplägnad, smarriga sillmackor och de rara 
ärtorna. Åter igen hade byssan lyckats förträffligt. Ett mycket bra tecken måste det vara att de 
tar slut till sista sleven! 
 
När den goda maten sedan sakta hade sjunkit ned så fortsatte vi kvällen genom att låta en ny 
medlem presentera sig, Kenneth Lundh. Någon hade förvarnat Kenneth om detta så han hade sin 
presentation med sig inte bara i minnet utan också på enminnesticka och körde en 
powerpointpresentation om sin flottistiska bakgrund. Nu undrar vi bara om han satt en ny 
standard i och med detta!? Därefter visades filmen "Lost Subs", en dokumentär om ubåtsförluster 
genom åren. En ersättning för det föredrag som gick förlorat för oss. 
 
När sedan filmens eftertext kom rullande, då backades pannkakor och kaffe ut på borden och för 



att stressa backlaget lite så startades även lotteriet. Ronny Hultman hade vinnarkänsla denna 
kväll och Jörgen undrar fortfarande vem som vann hans pannkakor?? Gunnar Hultman var också 
med oss denna kväll, medlem i många år men besökte oss nu för första gången på Kulladal. 
Även om kvällen inte började som det var tänkt så avlöpte den väl och vi har riktigt trevligt ihop, 
tack kamrater! 

 
 

    
 

    

 
  



Marinalliansen Ubåtsföredrag 120124 
 
Denna kväll bjöd U3 Veteranbesättning in till ett dykeriföredrag i Marinalliansens tecken. 
 

 
  

Av Ubåtsklubben U3 blev vi inbjudna till ett fantastiskt föredrag om letandet och återfinnandet av 
tre sovjetiska ubåtar som sänktes av finska ubåtar under andra världskriget. De hette S2 (C2 på 
ryska), SC305 (Щ-305 på ryska) och S7 (C7 på ryska). 

Det var Björn Rosenlöf, Mårten Zetterström, Ingvald Eckerman, Richard Johansson, Patrik Palm 
och Mikael Sundin som efter många års letande fann dessa förlista ubåtar i havet mellan 
Åland och Sverige. 

Konferenssalen på Teknikens- och Sjöfartens hus i Malmö var i det närmaste fullsatt denna kväll, 
inte bara av oss från Flottans Män. Vi fick under ca två och en halv timme höra om allt arbete 
kring efterforskningarna i arkiv, sökandet i havet, själva återfinnandet och det politiska och 
polisiära efterspelet från de berörda länderna. 

Återfinnandet rönte mycket stor uppmärksamhet, inte minst i Ryssland som förlorat många 
sjömän vid dessa förlisningar. Dykarna belönades därför under högtidliga former i St. Petersburg 
med en rysk fosterländsk medalj. Men vi fick även höra att Finland inte uppskattade 
återfinnandet lika mycket eftersom de var i krig med Sovjetunionen under dessa år. 



 
 

    
Bilderna tillhör FM Malmö och Stefan Hogeborn. 

 

    
 

  



 

    
Deras utrustning vid dykningarna med bl.a. den gula sonaren 

som användes för att söka efter ubåtarna. 

 

  

 
  



Pubkvällen 120217 
 

 
 

Denna kväll samlades vi några stycken mannar på The Green Lion Inn för att ta en öl, diskutera 
och prata minnen samt naturligtvis också dra några historier. Det var mycket folk ut denna afton 

så det var trångt i lokalen, ingen fastnade på bild förutom gentlemannen ovan! 

 

 

Årsmötet 120222 
Årets kanske mest viktiga möte ägde denna afton rum under både seriösa och glada former i 
lokalen, som var fullsatt! 
  

  
 
 



  

  

   
 
Vår nya medlem Stig Ekström hälsades välkommen och visade en del bilder från sin tid i flottan. 
Ett antal utmärkelser delades också ut till väl värda mottagare denna kväll! 
Gunnar Hultman erhöll 25-årsmärket samt veterantecken. Curt Borgenstam erhöll 25-årsmärket. 
Rune Gustafsson och Kurt Rydberg erhöll veterantecknet. 
 
Curt Borgenstam föreslogs som ordförande för kvällen och tog sig an uppgiften med entusiasm 
och beslutsamhet. Men klubban kom att ligga på fel sida och fick greppas med hans för 
ändamålet ovana vänsterhand, vilket Curt också påpekade. Hemska tanke, kanske besluten inte 
räknas som giltiga då? Vår kassör Dick Heimsten redovisade ingående och detaljerat om 
föreningens ekonomi i form av plus och minusposter. Dick trivdes som fisken i vattnet med denna 
form av redovisning, det märkte vi alla! Han är ju en erfaren bankman och gillar att jonglera med 
siffror. Per Olof Öhrström läste upp revisionsberättelsen. Vi andra kände oss helt trygga för inget 
undgår hans skarpa öga! 
 



 
 
Många viktiga beslut klubbades med vår klenod, föreningsklubban från 1937. Det var det året då 
Malmö avdelningen bildades. Vi fyller således 75 år i år! 

 

 

Månadsmötet 120305 

Kvällens föredragshållare var Per Körnefeldt. 

 

 

Kvällens föredrag hade Per valt att kalla från ubåtar till hangarfartyg och det fick vi verkligen se. 
Per har en diger samling foton av örlogsfartyg som han tagit genom åren och denna kväll fick vi 
en liten inblick i omfattningen av samlingen men också hur och var fotona kommit till. Per har 

legat i och vakat och spanat, varit inbjuden på sjösättningar och sett till att han har varit på rätt 
ställe vid rätt tillfälle! Detta är vi mycket tacksamma för då vi fick se en hel del fina bilder på olika 

fartyg av alla klasser, från ubåtar till hangarfartyg! 
 



     
 

     

 

Region Syd 120323-24 
 

Regional möte Syd var denna helgen förlagd i Skönstavik i Karlskrona. 
 

 



 
Flottans Män i Karlskrona har haft förfångning vid rodret och deras nya 
ordförande Göran Löfgren hälsade oss välkomna i deras lokal Fylgia. 

 
 

    
 

    
 

    



     
 

På fredagskvällen var det förbrödrings middag och samkväm eller skall vi säga lobbyverksamhet 
då allehanda ting och synpunkter ventilerades och diskuterades. Dagen där på startade mötet i 

ett strålande väder! Mötet avlöpte mycket väl under god ledning av Karlskrona kamraterna. 
Lokalavdelningarnas verksamheter gicks igenom och nya hemsidan togs också upp innan mötet 

avslutades och gemensam lunch intogs innan hemfärden tog vid. 

 
 

Nästan alla på samma bild utanför Skönstavik i ett strålande väder! 

 
  



Pubkväll 120413 
 

Vi var fem man som vågade äntra John Bull Pub i Lund denna fredag - den 13. 

 

 

 
Vi träffas lite spontant över en öl eller två och pratar minnen och framtid, lite av varje kan man 
väl lugnt säga, kul också att denna gång se en av de nya medlemmarna som bor i Lund. Tanken 
är att pubkvällarna inte alltid måste vara i Malmö utan även på andra orter där vi har medlemmar 
ifrån Flottans Män i Malmö! 

 

 

Månadsmöte 120416 

 

 



Denna kväll skulle vi haft Anette Sarnäs som föredragshållare och hört om de amerikanska 
flygare som ligger begravda i Malmö. Men hon hade tyvärr drabbats av en förkylning och fick 
ställa in i sista minuten. Vi var denna gång några man mindre än vanligt av samma anledning, vi 
som var på plats såg en film om försöken att finna Bismarck, så flygarna byttes ut mot sjömän 
men vi hoppas att få träffa Anette och höra hennes föredrag lite längre fram i tiden. Efter filmen 
blev det kaffe med kaka och så drogs lotteriet tillsammans med några historier om svunna tider. 

 

 

Pubkväll 120511 

Pubkväll samt studiebesök M/S Aurora. 

 

 

 
Fredagen den 11 maj var pubkvällen förlagd ombord M/S Aurora! 
Och Benny Olsson hade ordnat med så att vi fick besöka både brygga och maskin. Väl ombord 
lade vi beslag på bokat bord med vårt bordstandar samt jackor. Efter en liten stund fick vi eskort 
till bryggan där vi fick höra lite av funktionerna av styr och navigationssystem samt svar på en 
del frågor. Sedan var det dags att lägga till i Helsingör och vi lämnade besättningen i fred en 
stund, därefter gjorde vi helt om när vi följde befälet till den andra bryggan och styrde mot 
Helsingborg. Med utrustningen ombord så kan man dela fartyget och köra åt vars ett håll i 
princip. I Helsingborg tittade vi lite närmre på den automatiska tilläggningen med ”järntamp”. I 
Helsingborg kom också den chief ombord som skulle visa oss maskin så vi begav oss till dit och 
efter att avlämning skett togs vi på en tur i fartygets inre. Framdrivningsmaskineriet är mycket 
intressant att se och höra då ljudnivån är vad den är så fick chiefen använda sin röst kapacitet. 
Därefter begav vi oss åter till bords och lät oss väl smaka, ansjovisbakelse till förrätt med en 
kryddad skål därefter blev det lammkött för de flesta medan några av oss avnjöt en fiskrätt. 
Trevligt sällskap och god förplägnad gjorde att någon fick lätta fort för att hinna med tåget då 
tiden flöt fort! Vårt standar överlämnades till befälet på bryggan efter en mycket trevlig afton 
ombord på M/S Aurora! 



 

 

     
 

     
  

     
 

     



     
 

     
 

 

 
  



Månadsmöte 120514 

 
Batteri Hälsingborg. 

 

 

 
 
Månads möte 120514. Denna kväll hade vi Johan Andrée som föredragshållare och föredraget 
var Batteri Hälsingborg. En del av oss har tidigare träffat Johan på Beredskapsmuseet, Kanonerna 
på Djuramossa. Föredraget handlade om batteriets snabba tillkomst och dess bruk under krigen, 
2:a världskriget och kalla kriget. Johan hade till sin hjälp en presentation innehållande många 
gamla bilder från byggnadstiden, bilder på töserna som namngett kanonerna och andra 
händelser som pjäsmanskap och nedskjutna plan, dessa bilder hade legat till grund för mer 
undersökande informationsinhämtning om personerna på fotona samt händelserna i sig. Helt 
underbart att få höra om allt ifrån gamla dansbanan till flyende danskar som sedan gått med i 
danska brigaden. Så ock om olika pjäser som tillverkats av Bofors på beställning av olika länder 
men som sedan efter krigsutbrottet fått göra tjänst i svenska kustbatterier. Pjästypen som kom i 
bruk på Westerplatte då Tyskland invaderade Polen och var några av dessa pjäser finns att 
beskåda ännu idag, en historia som inte bör glömmas. Det talades också om skicket på batteriet 
då museet tog över och den väg som vandrats för att komma dit det är idag, troligen världens 
ända inglasade kustbatteripjäs! Väl värt ett besök! Förtäringen denna afton bestod av landgång 
med, tillbehör för de som önskade, samt kaffe med en smarrig kaka som byssan hade bakat! 

 
 



 
  

      
  

      

 
  



Öresunds Sjövärnskårs Kårstation 

 
Invigning av ny Kårstation! 

 

 

Den 25 augusti hade jag äran att få närvara i form av Ordförande för Flottans Män i Malmö vid 
invigningen av Öresunds Sjövärnskårs nya kårstation. Mycket trevligt att få närvara vid en 
invigning där alla är så entusiastiska och fulla av framtidstro men med så fina nya lokaler är det 
svårt att låta bli! 

Vi önskar dem lycka till och ser fram emot lite samarbete framöver! 
Flottans Män i Malmö 

 
  



Pubkväll 120831 

 
En afton på The Green Lion Inn i Malmö. 

         

Vi var bara några stycken denna kväll, kunde varit någon till, men detta gjorde att vi kasade ned 
i skinnfåtöljerna med vars en dryck av önskat märke och sedan började historierna komma upp 
till ytan! Väldigt intressant att höra vad mannarna varit med om, man kanske skulle bandat 
tillställningen...? 

 

 

Jubileumsfest på Annebergsgården! 

 
75 år i år 2012! 

Vi samlades denna afton för att tillsammans med våra respektive avnjuta lite god mat och dryck i 
Annebergsgårdens festvåning. Vi var fyrtio stycken som avnjöt en räkcocktail och en svenskbuffé 
under ett stilla gemyt. En och annan sång han vi med under ledning av Claes Nilsson på piano 
och dragspel. En mycket rolig och trevlig kväll med många uppskattande ord hela aftonen 
igenom, tack kamrater! 
Ordförande från Trelleborg Göte Lindberg överräckte en tavla som gåva till 75åringen! 
Stort tack från oss alla till kamraterna i Trelleborg! 



 

 

 



  
 

  
 

  
 



 
 

 
 

 



 

  

 

Utan er (närvarande samt icke närvarande) hade detta inte varit möjligt så ett stort tack till er 
alla! Det är vi som gör föreningen till vad den är idag!! 
 
Jörgen Persson 
Ordförande 
Flottans Män i Malmö 

 
  



Månadsmöte 120919 
 

Höstmöte samt föredrag om Öar. 

 

 

Höstmötet inledes med en lägesrapport av Ordförande Jörgen Persson om föreningens situation 
och vad som hänt tills nu men också om vad som är på gång i föreningen, detta gäller 
verksamhet och rekrytering lika mycket som avgifter och ekonomi. Ekonomisk lägesrapport 
levererades av Kassören Dick Heimsten som kvällen till ära valt plimsoll märket som bakgrund. 

 



 

     
 

     

Några medlemmar erhöll också nål denna afton, Gert Borg, Göran Howding och Klas Malmberg 
riskerade lite blodvite men dekorerades med vår föreningsnål! 



 

 

Kvällens föredragshållare, vår egen Anders Ekberg, hade valt titeln Öar på sitt föredrag. Kort och 
gott helt enkelt inledde Anders med att tala om att det finns 221 000 öar i Sverige och av dem så 
ligger 98 000 i havet! Hur många känner du till? Ja då fick vi reda på att Öland är ingen Ö?!? 
Enligt EU direktiv så skall en ö vara omgiven av vatten och sakna fast förbindelse med land 
befolkas av minst 50 permanentboende och ligga minst 1 km från fastlandet! Därför har Öland 
missat 25-50 miljoner i glesbygdsbidrag. Anders berättade lite om sin bakgrund i Flottan och hur 
det hela började, därefter tog han oss via vulkanöar, fängelsekolonier och fortifikationer världen 
runt och bland annat till världens ende! El Hierro, en av Anders favoriter i övärlden, han hade fler 
som presenterades sakligt och snyggt! 
Så ni som inte var där missade något må ni tro, inte bara de rara ärtorna och pannkakorna utan 
ett fint föredrag och full action i byssan!!! 



 
 

  
 

 



 

 

 

Region Syd 121012-13 
Regionalmöte Syd var förlagt hos kamraterna i Karlshamn. 

 

Region Syd var förlagt i Karlshamn denna gång och kamraterna i Flottans Män i Karlshamn hade 
anordnat en middag kvällen innan, då några av oss gärna övernattar på vandrarhemmet eller i 
Karlshamnskamraternas stuga. 
Vi i Malmö var denna gång representerade av Sekreterare Thomas Kristoffersson och 
Klubbmästare Göran Hagman. Dessa regionala möten ger oss en möjlighet att träffas och 
diskutera möjligheter eller kanske problem som kan dyka upp i lokalavdelningarna. Ett ypperligt 
tillfälle att knyta kontakter och "knycka" ideér! Som delar av ett Rikstäckande förbund behöver vi 
få och ge information till Förbundet, medlemsregister och hemsida diskuterades på mötet. Likaså 
diskuterades regionalmötenas form och förläggning, av geografiska och lokalmässiga orsaker 
bestämdes att två möten om året med förläggning i Karlskrona och Karlshamn skall genomföras 
med de olika lokalavdelningarna som värdar, kommande år blir det Växjö och Trelleborg. 
Kommande Riksårsmöte diskuterades också det kommer att löpa av stapeln 24-25 maj 2013 i 
Karlshamn! 

 



Månadsmöte 121017 
Kvällens föredragshållare var Hans Carlsson, som satt titeln, 50 år av avveckling och utveckling! 

 

 

Hans är medlem hos oss i Flottans Män i Malmö sedan många år men han har fler år i Flottan och 
har ett brinnande intresse som syns, hörs och smittar av sig under hans föredrag. Denna gång 
hade han valt en liten vinkling som kan hända inte är så kul, avveckling! Ja det var mycket han 
tog och räknade upp som försvunnit och avvecklats men ett och annat projekt eller försök som 
var (är) lite extra intressant hade han allt smyg(e)it in i föredraget. Att börja med att visa den 
Marinmålning över Svenska Flottan som hänger uppe på Örlogshemmet samtidigt som han 
påtalar att även den behöver en uppfräschande renovering var en snygg start. Vidare till 
nedmonteringen av våra stora fartyg som skulle ersättas av små kanonbåtar (vilka vi visades the 
artists impression på) som inte blev av, då pengarna gick till Viggen, är något som återigen är 
dagsaktuellt. Var det bara tråkigheter som Hans visade, nej då, det var mycket roligt att se 
ritningarna till den Svenska atomubåten samt en del av Flottans provningsplattformar genom 
åren. Samt lite nytt som vi kan hoppas på! 



 

 



 

 



 

 

 

Hans tackades för ett mycket intressant föredrag (som alltid!) och vi ser med stor spänning och 
förväntan fram emot nästa föredrag, vad han nu kan ha på gång? 



Vi blir fler som hittar till lokalen så efter klartecken från Thomas Kristoffersson, som utöver 
sekreteraruppdrag, regionmöten, tillika vår nya riksersättare från oss i Malmö och kvällen till ära 
1:e Vispmaskinist, så blir pannkaksutbackningen frenetisk i byssan! 
Klubbmästare Göran Hagman serverar dessa varma, naturligtvis då de är godast då! 
Backlagsman Kjell-Arne Glöck hinner knappt få fart på tallrikarna... 
Kom och prova, det finns alltid plats till en till! 

 

     

 
  



Minnesgudstjänst vid Sjöfartsmonumentet Alla Helgons Dag 

 

 

Vi var ett antal som samlats vid Sjöfartsmonumentet denna Alla helgons dag för att hedra de 
bortgånga kamraternas minne. Monumentet är rest över de som miste livet i civil sjöfart under 
kriget. Men som sjömansprästen påtalade så kan man minnas vänner och anhöriga denna stund 
också.  

Psaltaren 107 
Andra for på skepp över havet och drev handel på de stora vattnen. 
De såg Herrens verk, hans under i havets djup. 
Han befallde, och en storm blåste upp, som fick vågorna att gå höga. 
De kastades mot himlen och mot djupen, modet svek dem i faran. 
De vinglade och raglade som druckna, deras färdigheter var till ingen nytta. 
Då ropade de till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål. 
Han stillade stormen, och vågorna tystnade. 
De gladdes när det blev lugnt, han lät dem nå hamnen de ville till. 
De skall tacka Herren för hans godhet. 

 
  



Månadsmöte 121112 

 
 

 

 

Detta möte var på sätt och vis föredragshållare löst, vi tog denna afton till att belysa hemsidan 
och dess funktioner. Detta känns som en sak som behövs ibland då det är ett bra tillfälle att 
förklara och visa samt att ta åt sig tankar och ideer från er! Vi hade denna kväll också ett 
sändebud från Köpenhamns Marineförening som sänt oss en förfrågan om samverkan. Kurt som 
bor i Malmö var denna kväll vår gäst och vi ser fram emot att träffa våra kamrater på andra sidan 
bron! Köpenhamns Marinförening  

 

     

 

 

 

http://www.kbh-mf.dk/


  

Julbuffé 121210 

 
Årets sista möte med julen i sikte! 

 

 
 

Vi inledde aftonen med att ta för oss av en fantastisk Julbuffé, när maten hade sjunkit ner, så var 
det tid för Stefan Leo att ta till orda, kvällens tema var Tillbakablickar på vad som hände vid 
juletid förr. Vi lyssnar på stenkakor om livet som sjöman under krigsåren och krigsjularna. "När 
haven åter blir fria", "Jul på havet", En sjömansjul på havet", "En sjöman bortom spärren" och 
"Jul i främmande hamn". Vi fick höra sången som Evert Taube skrev till Flottans Mäns första 
möte den 23 maj 1935. Även smickrade sång till oss flottister som sjöngs av Ulla Billqvist. 
Från Stefan Leos Älvsnabben Resa 1977-78 upplever vi julen 1977 vid Mayero Island, och 
nyårsringning ombord i Curacaos hamn, med bilder och filmsnuttar! 

 
 

   



  
 

   
 

Vi tackar Stefan Leo för ett mycket trevligt program och önskar oss alla en God Jul! 

 

 

 



 

 


