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Månadsmöte 2021-09-27 
 

Detta blev vårt första möte efter ca 1,5 år eftersom Coronan hindrat oss att träffas ända sedan februari 2020. Vi 
var ett litet gäng på ca 15 som slöt upp. Vår ordförande är tyvärr sjuk och kunde inte närvara, därför fick f.d. 
ordförande Jörgen Persson ta befälet denna kväll. Vi hade inget föredrag utan vi bara träffades för att prata och 
äta ärtsoppa med de vanliga tillbehören. 

Eftersom det var så länge sedan vi träffades fanns det mycket att diskutera. En ny medlem har vi fått, Peter 
Johansson, och han fick även presentera sig. Vår "tomte" Hans-Inge Hellström delade ut tygkassar med 
fyrtornsmotiv till alla. Dessa har Hans-Inge själv sytt. Vi tackar Hans-Inge för denna klimatsmarta present, som 
kan ersätta plastkassarna när man handlar. 

 



  

Hans-Inges tygkass 

 

Månadsmöte 2021-10-25 

Vår ”FC” Hans Carlson inledde mötet med att högtidligen belöna Göran Hagman med Flottans Mäns ankarmedalj 
i guld för lång och trogen tjänst, både för hans styrelsearbete men även för många år som chef i byssan, en 
mycket viktig uppgift ombord på vår FM-skuta. Vi hade även glädjen att få hälsa en ny medlem välkommen, 
Jörgen Ohlsson. Han fick den traditionella FM-nålen. 

 



 

Göran Hagman med sin FM Ankarmedalj i guld 

 
Nye medlemmen Jörgen Ohlsson 

Därefter berättade Hans lite om läget inom Flottans Män och senaste årsmötet. Göran serverade först sillamacka 
och sedan blev det gulaschsoppa med smör, bröd och ost. 

Kvällens föredrag stod Hans för. Han har haft kontakt med Carina Nilsson, en kvinnlig officer i flottan, vars 
släktingar bakåt också varit i flottans tjänst. Vi fick se antal fantastiskt fina och unika bilder från livet ombord på 



”G5”, Pansarskeppet HMS Gustav V där hennes släktingar tjänstgjort. Och Hans berättade ingående om allt han 
vet till varje bild, vilket gjorde upplevelsen mycket större. Vi tackar Carina för dessa fina och intressanta bilder! 

 

 



 

 

 
Även HMS Älvsnabben var med på några bilder 

Sedan blev det sedvanliga pannkakor med sina tillbehör och kaffe. Därefter lottdragning och vår nye medlem 

lyckades få två av kvällens vinster. 



 

 

Månadsmöte 2021-11-29 

Månadsmötet var ett av våra standardmöten. 

Göran serverade ärtsoppa med alla tillbehör och dagens föredragshållare var Curt Borgenstam som 

berättade om våra Kanonbåtar och i synnerhet om G. W. Svenssons ”Systrarna Svensson”. Allt i en 

brytningstid mellan segelfartyg och ångdrivna fartyg. 

 

  



Inspiration från John Ericsson som konstruerade fartyg på andra sidan Atlanten. Armstrongs vapenhus 

inspirerade till mindre lösningar och Sverige hade som vanligt inte råd utan ville alltid ha en ”lagom” 

lösning. BLENDA blev lösningen. Byggd på Lindholmens varv 1873. 

 

 

BLENDA vykort 

 

 

EDDA ombordbild 1895 

 



En dominerande kanon 27,4 cm m/74 och 2x12,2 cm m/73 kanoner. Den stora i en tornliknande 

konstruktion. BLENDA-klassen blev 1 klassens kanonbåtar med totalt 9 fartyg. Andra mindre fartyg fanns 

såsom 2 klassens kanonbåtar även kallade kanonångslupar. De byggdes under åren 1850 till 1862. 

Även monitorer ingick i 2 klassens kanonbåtar byggda 1865-1866 och till sist pansarkanonbåtar. 

Även 3 klassens kanonbåtar där SÖLVE som ligger i Göteborg ingick. SÖLVE byggdes 1874 och gick olika 

öden tillmötes och slutade som oljepråm då hon identifierades av S. Olsson och bevarades i Marinan. 

Hans 

 

 

ROTA 274 mm pjäs Finspång lavett KMV_061. Kanon sjöfartsmuseet 

 



 

Sköld 

 

Sköld maskineri modell SSHM 

Ovanliga lösningar med mindre fartyg fanns med roddare som drev en propeller 

 

  



Julbord 2021-12-13 
 

 
Vårt julbord avnjöt vi på självaste Luciakvällen. Ingen lucia syntes till men det kom ett bud med maten som en 

cateringfirma lagat och alla rätter smakade alldeles utmärkt. Som traditionell avslutning på julbordet serverades 

vi Göran Hagmans och hans sambo Britts hemgjorda risgrynsgröt. Det blev kvällens kulinariska höjdpunkt. Till 

allt detta fanns det öl av både starkare sort och dylika helt utan alkohol. Tre sorters snaps fanns att välja på.  

Vi inledde hela kvällen med att unisont sjunga ”Skånsk madavisa”. Evert Bengtsson sjöng solo en gammal 

snapsvisa som ingen annan hört förut. Stefan Leo berättade och visade i pausen innan gröten, först om FM:s 

nya webbplats och sedan om flygets årliga julgransflygning som skulle ske över Skåne dagen efter. Sedan körde 

Stefan sin show med flera gamla fina sånger som har med flottan att göra, t.ex. ”Klart till drabbning”, ”På tal om 

kyssar min flotta flottist”, ”Flottans kavaljerer” m.fl. Denna show har ju Stefan även kört på Riksårsmötet 2018 

på båten mot Tallinn. Sista låten var en musikvideo med Cher från 1989 när hon sjunger en låt ombord på USS 

Missouri till besättningens stora förtjusning. Om ni vill se den, sök på Youtube efter ”If I could turn back time” 

med Cher. 

 

 

Hans Carlsson berättade att vi redan nu spikat alla mötesdatum för hela 2022. Curt Borgenstam frågade om vi 

var intresserade av ett återbesök på fina Vikens Sjöfartsmuseum under nästa år och det vill vi. Så nu hoppas vi 

att Omikron inte ställer till det för oss under 2022. Många av oss har dock redan fått tredje sprutan…  

Kvällens lotteri hade lockande priser med både Maltwhisky och bubbel. Vår kökschef Göran Hagman lyckades 

vinna både whiskyn och bubbelvinet! Vi andra blev inte alls avundsjuka utan tyckte det var helt rättvist att 

Göran fick dessa vinster som tack för sitt jobb i byssan under alla våra möten. Han fick även en rungande 

applåd. 

Som vanligt erbjöd vår omtyckte ordförande ”dryckes-doggybag” för de som kom bilandes och hade fått hålla till 

godo med alkoholfritt hela kvällen. Kan det bli mer rättvist? Men dagens alkoholfria ölsorter är helt klart 

godkända till mat. 



 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

  

 

 

 


