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Kamrater! 
Hösten är passerad och vintern är på gång. Vi har under peri-
oden augusti till oktober haft tre intressanta klubbaftnar med 
god tillströmning av medlemmar och gäster. Vi har efter en 
del tveksamheter om tid och omfattning även firat vår för-
enings 85-åriga tillvaro. Det blev till sist en festlighet av 
mindre  omfattning och  tillkom så sent att det nästan inte var 
möjligt för utomstående att delta. Det beklagar jag men vi lo-
var att det ska bli bättre vid 90 och 100-årstillfällena. Nåväl, 
den som lever får se. Mer från klubbaftnar, banketten med 
mera längre fram i tidningen. 

När jag skriver detta är det nu vinter, om än inte av vargatyp. Det var sommar till 
långt in på hösten men så kom några veckor meteorologisk höst och nu så är det 
vinter. Ganska lite med snö men halt och isigt och därför inte särskilt trivsamt. 

Vad har vi att vänta oss framöver tro? Ja, att det kan bli kämpigt för många det 
står klart. Höga räntor, inflation, höga matpriser, hyror - ja det mesta är nu dyrare 
och så har vi fått en ny COVID-våg. Denna dag undersökte jag om det var läge att 
titta in på Sjöfartsmuseet som öppnade efter cirka 5 års stängt och stora ombygg-
nadsåtgärder. Det visade sig dock att då fick man köa ganska länge och det hade 
jag inte tid med. Pejlingar måste bli klar för tryckning.. Se mer på sida 10. 

Under hösten har diverse val ägt rum . Där riksdagsvalet var av stor intresse. Utan 
att lägga några partipolitiska aspekter på valutgången tror jag att den nye försvars-
ministern Pål Jonson är den kraft som behövs. Bild på Pål och lite text på sida 10. 

Vi hoppas mycket på våra nya medlemmar som verkar ha såväl gott intresse för 
marina sammanhang och förståelse för vår historia samt kamratskap, örlogstradi-
tion och sjöförsvar (Flottans Mäns värdeord). 

Med de orden hälsar jag alla medlemmar och övriga läsare en God Jul 2022 och 
ett Gott Nytt År 2023.      Lars-Erik Uhlegård 

Förstasidan: Marinstugan den 10.e december, flaggdag och Nobeldagen/Foto: L-EU 



Ledare del 1 Kriget i Europa 

Kriget i Ukraina löper på i för Ryssland pinsamt svaga 
insatser. Mycket bra kämpat av Ukraina som stöds av 
större delen av världen. Men, kriget är inte vunnet för 
Ukraina än. Ryssarna med sin galne tsar Vladimir är 
nog inte nöjd och kommer att göra allt och mer därtill 
för att hämnas på västmakterna och få Ukraina på knä. 
Detta kan Putin åstadkomma om Väst (EU, Nato, fria 
länder i övrigt och alla våra invånare) jamsar med Putin 
i hans imperiebyggande. Då blir Ukrainas uppoffringar 
för oss bortkastade. Det måste gå att till sist få det 
ryska folket att göra slut på tyrannen utan att han hun-

nit tillgripa kärnvapen eller andra massförstörelseva-
pen. 
Lämna inte Ukraina i sticket för då gör vi hela världen 
en otjänst för överskådlig framtid. 
Glöm aldrig att det är farligt att tro på despoter och 
härskare. Låt oss aldrig mer hamna i ett sådant elände 
som endast turen har gjort att vi inte blivit angripna 
under alla dessa år efter förra sekelskiftet. Vår tro på 
oss som fredsälskande folk borde naturligtvis rendera 
oss respekt även av diktaturer och galningar. Ha!, nu 
vet vi bättre - det var bara tur, men inget varar för 
evigt! 
Nato nästa!    Lars-Erik  Uhlegård 

   LEDARE   

Kamrater och övriga intresserade! 

Ledare del 2 Sverige inför Natomedlemskap 

Jag tycker att ÖB kunde ha hållit inne med att Sverige 
ska ta på sig ansvaret för Östersjön. Det borde vara 
något som Nato i samråd med berörda länder ska dis-
kutera och därefter fatta beslut om. Däremot borde 
Sverige, gärna genom ÖB, vara tydlig med att Sverige 
avser bygga ut sina ytstridsförmåga med ett antal fre-
gatter för att kunna delta i skyddet av internationell 
sjöfart från och till Västkusten och vidare ut på haven i 
väster tillsammans med andra allierade, Detta är viktigt 
för vårt land, men även för hela Norden, varför vi mås-
te ha egna resurser för detta och inte försöka åka snål-
skjuts på andra nationer. Alla måste bidra och vi måste 
bl.a. bidra med kvalificerade resurser för eskortering, 
ubåtsjakt, luftförsvar och ytstrid. Minfällningsförmåga 
vore inte heller fel i det sammanhanget. För Västkusten 
tillkommer behov av kvalificerade minröjningsresurser 
och minst två ubåtar. Helikoptrar till fregatterna är des-
sutom ett krav. Detta är resurser som måste utgångsba-
seras i Göteborg och i Skredsvik och öva upp sina fär-
digheter i fredstid, ha god kontakt med våra grannlän-
der (Norge, Danmark och Tyskland samt givetvis med 
Finland). Tillsamman kan vi förfoga över resurser som 
kan vara avgörande för våra länders försörjning och ge 
en avsevärd tröskeleffekt mot angrepp från fintliga sta-
ter. Vad betyder dessa behov för Västsverige? Jo att ett 
minimum av fyra fregatter med ombordbaserade heli-
koptrar (1-2 per fregatt/8 totalt med landbasering på 
Säve). Normalt medförs en hkp på per fregatt samt 
minst två obemannade ”drönare” med spanings- och 
angreppsförmåga. Övriga hkp kan normalt nyttjas i 
våra kustvatten för övervakning med mera samt ge-
nomgå de översyner som krävs. Minst fyra kvalifice-
rade minröjningsfartyg med fjärrstyrda undervattens-
farkoster krävs för att nöjaktigt kunna hantera våra far-
vatten och skärgårdar.  Till detta måste tillföras minst 
två (om möjligt 3) moderna ubåtar anpassade för väs-
terhavet med större djup än Östersjön och höga salthal-
ter samt kunna verka längs kusterna kring Sverige, 
Norge , Danmark och de brittiska öarna. Slutligen be-
hövs några anpassade underhållsfartyg två större för 
oceanuppträdande med fregatterna och fyra mindre 
avsedda för kustnära, fjord- och skärgårdsverksamhet.  

I Sverige bör snarast en örlogshamn byggas upp i Göte-
borg eller dess närhet för att ständigt kunna härbärgera 
minst halva Västkustflottiljen alltså: två fregatter, två 
mröj-fartyg, en-två ubåtar ett större underhållsfartyg 
och två mindre stödfartyg. Tillkommer allmänt behov 
av smärre enheter som patrullbåtar, trängfartyg som 
bogserbåtar, transportfartyg med mera. Motsvarande 
resurser måste på lite längre sikt tillföras i Skredsviks-
området . Givetvis måste en landinfrastruktur byggas 
upp med minst torrsättningsmöjligheter i Göteborg för 
fregatter och ubåtar. 

Ledningsförmågan från Käringberget måste byggas ut  
så att våra resurser som inte är underställda Natochefer 
kan ledas och stödjas från närområdet.. 

Härtill behövs mycket annat smått och gott men fram-
förallt personal och utbildningsanläggningar för grund-
läggande utbildning. Anläggningar som lämpligen bör 
vara centrala (d.v.s. sådana utbildningsplatser kan myc-
ket väl finnas på Västkusten) kommer ofta att finnas 
finns på andra platser i landet samt i andra länder. 

Föra att detta ska vara möjligt bör planeringen syfta till 
att den omedelbara infrastrukturen för de första farty-
gen påbörjas snarast och läggs då med fördel i området 
mellan Käringbergshamnen och Tångudden främst i 
form av en kraftigare pir med plats för två 150 meter 
långa fartyg, två minröjningsfartyg om 50-60 meter och 
en ubåt om cirka  65-75 meter med de specialutrustning 
som ubåtskajen måste ha. I övrigt måste piren vara 
ganska bred 15-20 meter och försedd med erforderliga 
el-, vatten-, drivmedelsledningar samt teleförbindelser. 

Behövs allt detta direkt då första fartyg levereras? Ja, 
då piren ska byggas för att kunna ta emot och försörja  
avsett antal fartyg varvid allt måste vara med från bör-
jan. En andra pir behövs snart därefter med motsva-
rande kapacitet och vi ska även kunna ta emot och för-
sörja/stödja allierade enheter för kortare och längre pe-
rioder. Detta innebär att det är bråttom då ingen vet när 
händelseutvecklingen innebär nära krig och svårigheter 
att få in och ut varor av stor betydelse för Sverige och 
våra grannländer. Alltså det brådskar!!! 
      
     Lars-Erik  Uhlegård 



Ankomst till Forsmark 

 

På bilden ovan syns från höger Ordföranden för 

FM Göteborg Lars-Erik Uhlegård, övergripande 

ansvarig. 

Arbetsgruppen: Anders Andersson WM FM Gö-

teborg, Göran Andersson Evenemangsansvarig, 

Jan Eric Knutas  ordförande AG RÅM 23 och 

Sven Sahlsten expertstöd från FM Stockholm. 

AG och ordf. FM Gbg har haft en arbetsdag i 

Göteborg och har därefter intagit en välförtjänt 

lunch som avslutats med kaffe på Örlogskapellet 

på Nya Varvet, nära Marinstugan. Fler möten 

kommer att bli nödvändiga innan allt står klart 

inför att våra tidskrifter (Flottans Män och Pej-

lingar) kommer ut i början av mars. Då ska allt 

framgå i tidskrifterna och på våra Hemsidor. 

Till dess njut av tanken på RÅM kryssning till 

Suomi och Helsinki. 

             Lars-Erik Uhlegård 

Planeringen pågår för fullt genom AG RÅM 23 på Örlogskapellet 

Nya Varvet inför nytt resmål - Nu till Finland och Helsingfors 

Sveriges ambassad i 

Helsingfors 

Sveaborg 

Helsingfors 
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Regionmöte Väst med SMKR 2022-09-27--28 

Den 27.e till 28.e september  genomfördes SMKR region-

möte vid Skaraborgs flygflottilj (F 7) på Såtenäs. Vi var 

endast  nio föreningar representerade (av 27). Besvärande 

lite. Nåväl, på vidstående bild handlar det om middag på 

kvällen den 28.e på Parkmässen på flottiljen. Vi hade våra 

gg på Gripencentrum men där var det fotoförbud. Inför 

middagen var det rundvandring på mässen med en gui-

dande flygtekniker Lt Ove Larsson till vänster i bilden 

På bilden nedan syns en J32 Lansen under genomgång 

före eller efter flygning. I samlingarna fanns även J35 

Draken, J34 Hawker Hunter, J29 Tunnan och skol-

flygplan (bl.a. SK 60 och SAAB 91 Safir). 

Utanför matsalen stod några gamla stridsflygplan upp-

ställda som vi fick plåta. Från vänster Lansen, Viggen och 

en JAS Gripen (den äldre versionen ej längre i tjänst) 

Den andra dagen avslutades med besök bland ett antal 

flygande maskiner som underhölls av entusiaster, många 

pensionärer. 

Ett intressant och trivsamt  

På bilden ovan syns 

framför en Viggen från 

vänster: Mats Rosendahl 

SOSG och FM Gbg, Jan 

Eric Knutas FM Gbg 

och SOSG, Lennart 

Bengtsson ordf. SOSG 

och medlem i FM Gbg. 

Framför dessa tre står 

Lars Glad ordf. för P 4 

kamratförening och 

längst till höger vår 

guide Lt Larsson de två 

däremellan kommer jag 

inte ihåg namnen på. 

Bilder och texter ordf. 

FM Gbg och medlem 

SOSG LEU 

Skaraborgs Flygflottilj (F7) 



Båtmässan i Göteborg 2023 
Kamrater! 

Det är dags att börja tänka på vår medverkan i 

nästa Båtmässa i Göteborg. Blir då fyra år sedan 

senast, alltså februari 2019. Nu är det dags igen. 

Vi får vår monter på entréplanet vid den stora mo-

dellbåtspoolen med La Skala på ena sidan om oss 

och Maritiman snett emot oss på andra sidan. Lätt 

att hitta om man kommer in genom huvudentrén. 

Håll till vänster till Du ser den stora modell-

båtspoolen. På dess högra sida ligger vår monter. 

Intresserade att delta i bemanningen av vår monter 

kontakta Sture Magnusson på telefon 073-801 23 

80 (tal eller sms). Får Ni inte tag i Sture så ring 

mig Lars-Erik Uhlegård när det passar mellan 09 

och 20 tfn 072-397 21 86.  Bli en i teamet. 

Till vänster  

2019 års monter med signal-

flaggor  där det står från hö-

ger till vänster VÄST som 

det ju handlar om här. 

Nedanför en bild från sång-

körens framträdande under 

Båtmässan 2029 

Längst ned en vinjettbild från 

Båtmässan troligen 2019 

Rakt nedanför en bild på 
montern bemannad av Gun-
nar Ekblad och Sture Mag-
nusson. Signalflaggorna hade 
inte kommit på plats. 
Längst ned: Ett Skeppsur! 
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Klubbafton september med Ukraina-kriget som tema 
Kamrater!  
September månads klubbafton blev ännu en succé. 
Föredragshållare var den flerfaldige marinattachén i 
Moskva kommendörkapten Christian Allerman. Det 
var klarspråk tydliga uppfattningar vad gäller ”tsar 
Vladimir” och hans hov. 
Till vänster sitter två viktiga herrar för vår förening 
det är klubbmästaren Claes Strömvall till vänster och 
blivande sekreteraren Hans Utstrand.  Vidare nedåt 
Christian ritar och berättar publiken andäktig. Ne-
derst till vänster en bok att rekommendera  Anna -
Lena Lauréns Sammetsdiktaturen - mycket bra! 
Längst ner Christian med hustrun i Ryssland. Tack! 



 

Gustav Adolfs-dagen 2022 

Den 6.e november var det dags för 

det årliga firandet av hjälteko-

nungen inte för hans många segrar, 

inte ens för sitt hjältemod på slag-

fältet men naturligtvis främst för 

att han lät grundlägga staden Göte-

borg. Det var framsynt och ge-

nomtänkt vilket vi idag skördar 

frukterna av. Hamnen som är Nor-

dens största är också orsak till 

mycket av vårt välstånd. Detta i 

sin tur kräver goda marina resurser 

i form av sjöstridskrafter och amfi-

bieförband. Vi hoppas nu på att i 

och med kommande Nato-med-

lemskap äntligen kunna uppfylla 

den delen av kungens önskan näm-

ligen rimliga marina förband som 

ska skydda våra kuster och sam-

hällen men även de livsviktiga 

flöden som terminerar i våra ham-

nar inte minst Göteborg. Det firar 

vi årligen och på sikt ska vi kunna 

glädjas åt en i Göteborg hemmahö-

rande mångsidigt sammansatt flot-

tilj som det talas om på annan plats 

i tidskriften. 

Ett trettiotal personer samlades 

till högtidlighållandet av Göte-

borg genom att på kung Gustav 

II Adolfs dödsdag fira den för 

riket så framsynta handlingen. 

Till vänster ser Du vår GA-ba-

kelse nuevo där kungahuvudet 

är ersatt med en mindre kanibal-

istisk symbol men det kan vara 

så att man tager vad man haver. 

Vi får väl se kommande år om 

den gamla typen av bakelse åter-

kommer.  Min dotterson Oscar  

var med i stugan.  

 Dansk fregatt Iver Huitfeldt-klass 6645 ton, 140 m x 20 m x 5 m, 30 knop Bes: 117-165 man 



Klubbafton oktober med amfibieförband som tema 

Efter sedvanlig ärtmiddag med pannkakor med mera var det dags 

för kvällens intressanta föredrag av ställföreträdande chefen för 

Älvsborgs amfibieregemente överstelöjtnant Fredrik Hesselman 

att berätta om utvecklingen inom amfibieförbanden och inte minst 

vad gäller amfibiebataljonens utveckling med många nya för-

mågor  såsom olika vapenstationer, buren lv-robot, medeltung 

sjömålsrobot, nya mintyper snabbskjutande fartygsmonterade gra-

natkastare av olika typer, nya typer av Pv-robotar även verk-

samma mot sjömål. Nya mer kapabla stridsbåtar. De nya bataljo-

nerrna blir helt sjörörliga men kan givetvis transporteras med for-

don eller helikoptrar . Fredrik kom även in på vår viktigaste fråga 

nämligen sjöstridsflottiljen till Västkusten. Mycket tyder på att 

denna viktiga komponent planeras men först efter 2030 viket 

publiken tyckte var på tog för sent. 

Fredrik gjorde ett mycket gott intryck och det är inte konstigt att 

han fått medalj och penningpris av Krigsvetenskapsakademien för 

sina insatser för amfibieutvecklingen. Utdelade av HKH Kron-

prinsessan Victoria 2021. Applåder och många frågor från den 

intresserade  och kunniga publiken om cirka 40 personer. 



Sjöfartsmuseet öppnar igen efter drygt fem års ombyggnadstid 

Äntligen var dagen inne. En efterlängtad nypre-

miär var äntligen kommen. Köerna var långa 

under Nobeldagen då museet öppnade 10.00.  

Tien räckte inte för att delta i botaniserandet 

denna första dag. Det få anstå till efter nyår och 

kommer att presenteras i nr 1 av denna tidskrift 

men några bilder från utsidan visas här. 

  Text och bilder Lars-Erik Uhlegård 

Nedan ser Du den 50 årige för-
svarsministern Pål Jonson (M) le-
damot av Sveriges riksdag sedan 
2016. Utbildad vid King`s College 
London (2005), College ofEurope 
(1999), Georgetown University 
(1998). Försvarsminister sedan 18 
oktober 2022. 

Till höger ett par bilder 

från vår mycket upp-

skattade Taube-afton 

den 9 december i Marin-

stugan med Taube-kän-

naren och litteraturkriti-

kern Martin Nyström 

(DN) som kåserade och 

berättade om Taube på 

ett medryckande och 

informativt sätt. De när-

varande 30 personerna 

fick god mat och dryck 

förutom den intressanta 

berättelsen från Martin. 

Denna möjlighet kanske 

återkommer när det bli-

vit varmare. Den som 

lever får se. Martin sålde 

även sin bok ”Konsten 

att se långt” om Taube. 



Bilder: Försvarets bildbyrå 
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Bilder från Marinen 500 år i 

Göteborg

rinchefen berättar något för gäs-

terna på fördäck

1   Gästerna väntar på marinche-

fens tal på fördäck

Karlstad och HMS Ven vid Stig-

bergskajen 

2   Marinens musikkår musicerar 

vid S/S Marieholm

85-årsbankett i Marinstugan med danska gäster 

Ett axplock av händelserna under banketten i Marinstugan. Bild 1 försök att få alla med på bild. Gick sådär. 2 Tal från 

Ulla till FM Gbg, 3 några gäster i samtal, 4 De danska hedersgästerna Hr Esben Jensen och fru Heidi Jensen 5 De som 

gjorde det  kockarna Anders Andersson och Tony  Almsätter 6 Ordförandens tal och 7 glada damer Anita och Nada. 



Vid pennan  
Anita Hogmalm 

Damklubben BOJEN 

September 

På klubbaftonen i september gästades vi av Åsa 
Lilliestam från Sjöfartsmuseet. Hon höll ett in-
tressant och underhållande föredrag om ”Krogar 
och Busliv i Majorna på artonhundratalet.”. 
 
Åsa tog även tillfället i akt att informera om den 
omfattande ombyggnad som Sjöfartsmuseet har 
genomgått de senaste åren, med bl.a. ett nytt 
spännande akvarium, nytt kafé och nya utställ-
ningar. Sjöfartsmuseet öppnade för besökare 
igen den 10. december. 

Oktober 

Vid årsmötet i februari framfördes önskemål om 
att tidigarelägga våra sammankomster- i synner-
het under den mörka årstiden. 
Vi startade därför oktoberträffen redan vid treti-
den på eftermiddagen, vilket föll väl ut och upp-
skattades av de 26 närvarande.  

 

Vår inbjudna gäst denna dag var Elin Ljung-
qvist. Hon underhöll oss med sång och gitarr-
spel. Musiken har varit hennes stora passion och 
intresse sedan barnsben.  
 
Förutom trevlig underhållning informerade Elin 
(som har en känd pappa som heter Stefan) om 
en verksamhet inom Göteborgs Stad som arbe-
tar med "Hälsofrämjande och Förebyggande”  
aktiviteter för seniorer, t.ex. mötesplatser och 
fixartjänster. Mer om detta kan du läsa på sta-
dens hemsida: www.goteborg.se/hof 

Åsa  Lilliestam från Sjöfartsmuseet berättar om Krogar 
och  busliv i Majorna på 1800-talet samt om det nya 
Sjöfartsmuseet efter flerårig renovering. 

Elin Ljungqvist med gitarr 

http://goteborg.se/hof


Bild: Per-Olof Eriksson 

På bilden syns från vänster: Ninni Fihn, Lola Johannes-
son, Anna-Greta Martell, Anita Janevik, Margit Tobias-
son, Britt Ardstedt, Margit Friberg, Inger Ljungqvist, 
Kerstin Vännberg och Inger Dahl.        Foto: Ulla Lignell 

Bojen fortsättning 

November 

Sista november fylldes Marinstugan av för-
väntansfulla jubilarer och övriga festglada bo-
jor. Tre herrar från Flottans Män, Göteborg 
var särskilt inbjudna; ordförande Lars-Erik 
Uhlegård, den nye klubbmästare Claes Ström-
vall och blivande sekreterare Hans Utstrand. 
Lokalen var festligt uppdukad med långbord 
och damklubbens klubbmästare Silva Anders-
son bjöd denna afton på en ugnsbakad kyck-
ling med ädelostsås. 
Härlig stämning, sång, dragspelsmusik, trev-
liga tal och roliga anekdoter fick kvällen att 
förflyta raskt. 
Av årets 14 jubilarer var 10 närvarande och 
fick mottaga var sin ros av Bojens ordförande 
Ulla Lignell. Förhindrade att närvara var: Vi-
van Leino, Rayny Bergström, Jarka Nyblom 
och Siv Wikström. 

December 

Avslutning på Bojens hösttermin den 7 decem-
ber med riktigt Julmys; skinka och gröt, julsån-
ger, ordlek, lotteri och säcken full med klappar. 

Julhälsning 
 

Jul och nyår närmar sig med stormsteg! 
Jag vill passa på att tacka styrelsen och 
alla medlemmar i Damklubben Bojen i 
Göteborg för det arbete ni lagt ner för 
vår verksamhet under 2022 och samti-
digt önska alla Pejlingars läsare en riktigt 
God Jul och Gott Nytt år! 

Ulla Lignell 
Ordförande 
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MARINSTUGAN? 

Januari 

Torsdag 26  Klubbafton kl. 18.00 - 21.00 
Föredragshållare: PA Övlt Jörgen Elfving 
Ämne:   Kriget i och omkring Ukraina 
Vad är sant och vad är lögn eller bara rykten. 

Jörgen är en  pensionerad underrättelseofficer med bak-
grund som bl.a. chef för dåvarande Arméns Underrät-
telseskola. 
 

Februari 

Torsdag 23  Klubbafton kl. 18.00.-.21.00 
Föredragshållare: PA Polisintendent Krister Hansén 
Ämne:  Kontraspionage vad är det? 

Krister är en Flottans Man och tillhör FM Stockholm 
och Förbundsledningen. Krister har en bakgrund i Flot-
tan i början av 60-talet men övergick senare till Polisen 
och arbetade inom Säkerhetspolisen från 1974 till 
2010. Krister slutade som polisintendent och har bland 
annat arbetat som spanare på Ryssroteln, varit chef för 
Kontraterroristroteln och varit Säpos sambandsman i 
Paris samt haft andra internationella uppdrag. 
 

Mars 

Lördag 4  Årsmöte Marinstugan 
   kl 11.00 -13.00 
   Kaffe med tilltugg från 10.00 
   Kortare föredrag av någon- 
 
Söndag 18  Medlemsmöte Marinstugan  
   kl.11.00-13.00 
 
Torsdag 30  Klubbafton kl. 18.00´-21.00 
Föredragshållare: Ej klart, Ämne:  Ej klart 

Publiceras på Hemsidan så snart allt är klart 

Båtmässan Göteborg 2023-02-04--12 

Vi planerar under januari. Vi bygger montern 1-2 feb-

ruari, slutför byggnationen 3 februari på förmiddagen. 

Vi deltar i invigningen för särskilt inbjudna den 3 feb-

ruari em/kväll. Den 4-12 februari håller vi vår monter 

bemannad. De som anmäler sig som intresserade att 

delta i bemanningen av vår monter utgör även en rekry-

teringsperson för vår förening men även för Försvars-

makten i allmänhet och marinen i synnerhet. De som 

beannar montern under ett antal pass kan i övrigt be-

söka båtmässan så mycket man vill utan kostnad. Väl-

komna till  vår monter på plan 1 invid modellbåtsbas-

sängen där även La Skala och Maritiman är grupperade. 

Anmäl Ditt intresse till vår man Sture Magnusson! 

Tfn: 073-801 23 80, e-post: sturemag-

April 

8.e Påskmiddag Surprise Marinstugan 

27 Klubbafton Marinstugan Föredrag 

Maj 

7-9 Riksårsmöte Kryssning Stockholm-Helsing- 

fors ToR Vi hoppas på turistbuss  genom Försvars-

makten. Notera detta och anmäl Er när nummer 1 

av FM-tidningen  2023 kommit ut i mitten av mars. 

Då finns allt med och på Hemsidorna med hänvis-

ningar. 

25 Klubbafton Marinstugan Föredrag 

29 Veterandagen Firas enligt senare order 

Juni 

6 Nationaldagen Ceremonier och körsång vid 

monumentet på kyrkogården. Avslutas vid 

Långa graven. Därefter är det kaffe med till-

tugg ik Marinstugan. Allt kommer att ges ut 

så att alla vet vad som kommer att hända. 

Välkomna på Nationaldagen. 

16 Marinstugans Grillafton. Slut upp och delta. 

Det ska bli fint väder ryktas det. Anteckna 

detta så anmäler Du Dig när Evenemanget 

kommer som e-post. 

Varje vecka utom under juli är det onsdagsmöte i 

stugan för medlemmar (gubbdagis) 08-11. 

Varje söndag utom vid jul och någras andra högti-

der är det  söndagsmöte i stugan för medlemmar. 

Varannan söndag övergår söndagsmötet till ett Sön-

dagsöppet då allmänheten får titta in och se härlig-

heten samt om Ni anmäler Er som värdar vid sön-

dagsöppet (gärna två i taget) så gör ni iordning 

mackor med mera som ni säljer till hugade såväl 

medlemmar, som Bojor och allmänheten. Priserna 

sätter ni i samråd med Klubbmästaren och Ni skaf-

far det som behövs av t.ex. bröd och pålägg. Över-

skottet går in i klubbkassan. Ställ upp som värdar 

vid något tillfälle per kvartal så håller ni reda på hur 

det fungerar i kök och förråd. Viss utbildning ge-

nom de äldre kan påräknas då det är mycket som är 

tradition och vi ska vara medvetna om den kul-

turskatt som ligger i Marinstugan, medlemmarna 

och de rutiner som pågått i decennier och bör fort-

sätta även om alla företeelser sakta utvecklas utan 

att vi märker det och det är bra.  

     VÄLKOMNA! 

  Vad händer sedan? 



 FÖDELSEDAGAR  

VI GRATULERAR! 

Jan 

03 

06 

07 

15 

17 

21 

21 

23 

23 

23 

25 

27 

29 

Feb 

17 

24 

28 

29 

Mar 

02 

14 

29 

03-/B- 

1703 Mattias Lysell Göteborg 50 år 

9601 Ann-Christina Andersson  Kärna 70 år 

1009 Jan Kjellstrand Göteborg 80 år 

9790 Lars Gunnar Hermansson  Kungälv 75 år 

1715 Dag Söderberg V Frölunda 80 år 

0337 Ragnar Kaudern V Frölunda 75 år 

1936 Johan Öhlén Torslanda 60 år 

9835 Stig Lövstål V Frölunda 90 är 

1220 Magnus Ewert Falkenberg 65 år 

1602 Kent Nordström V Frölunda 80 år 

1619 Gunnar Jansson Göteborg 65 år 

1723 Nils Kroon Mariestad 75 år  

 

8185 Per Bohm Torslanda 65 år 

1403 Stig Åkerman V Frölunda 85 år 

1941 Dick Lövbrand Göteborg 80 år 

9291 Göran Andersson Varberg 75 år 

Lars Sandberg Göteborg 75 år 

 

1935 Lennart Larsson         Hisings Backa 75 år 

1803  Claes Grill Göteborg 80 år 

1804 Eva Andersson Horred 70 år

    

 

 

 

   

Sedan Pejlingar 3/2022 presslades har följande 

kamrater lämnat oss: 

Född Namn Medlem Avled 

430306 Kerstin Magnusson B 0002 221009 

530127 Einar Hessel 030434 221107 

Vi lyser frid över Deras minnen 

 
In Memoriam  

VI HÄLSAR NYA 

MEDLEMMAR VÄLKOMNA! 

032221 Hans Nordin Skärhamn 
032222 Klas Ericsson Askim 
032223 Christer Rydén Partille 
032224 Clas Lindgren Göteborg 
032225 Peter Litzén Lindome 
032226 Finn Siggelkow Askim 
032227 Hans Utstrand Göteborg 
032228 Nils Carlson Marstrand 
032229 Lasse Nilsson Västra Frölunda 
032230 Mattias Edvardsson Hisings Backa 

Foto: Hans Hermansson 

 Tillkännagivanden 

FM Göteborgs Valberedning söker nya 
styrelseledamöter och funktionärer. För-
slag emottages tacksamt, kontakta gärna 
ledamöterna i valberedningen ring eller 
mejla: 

Boris Lundqvist tfn 070-939 06 52, E-
post: borislundqvist@yahoo.com 

Kjell Åsberg tfn 073-207 30 02, E-post: 
kjellgunnar343@gmail.com. 

Göra Andersson tfn 070-370 18 88. E-
post: elg07@telia.com 

Kontakta gärna FM Gbg styrelse för mer 
information. Är Du nyfiken och intresse-
rad ring ordföranden: Lars-Erik Uhlegård 
tfn 072-397 21 86 
E-post: lars-erik@uhlegard.se 

Annat som Ni bör veta och kan påverka 

Under månaderna som framöver kommer vi att lägga till 

saker som brukar uppskattas t.ex. studiebesök på olika 

intressanta verksamheter, företag, museer, kortare resor 

till uppskattade resmål i främst Västsverige och även 

besök på militära förband. Visningar på besökande ör-

logsfartyg svenska såväl som utländska. 

Vi Anordnar pub- och skeppskvällar där envar kan be-

rätta om sitt liv. Sådant är mycket uppskattat. Kamrater-

na har varit med om mycket mer än man tror men ge-

nom blygsel eller att man inte tycker att det är mycket 

att tala om så går kanske alla miste om fantastiska hän-

delser, berättelser och äventyr. 

Hjälp oss att fylla ut luckorna i vår kännedom om envar. 

Sedan kan ju lite rena skepparhistorier aldrig vara fel. 

Anmäl Dina talanger till vår Klubbmästare Claes! 

mailto:borislundqvist@yahoo.com
mailto:kjellgunnar343@gmail.com
http://telia.com/
mailto:lars-erik@uhlegard.se
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