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Ordföranden har ordet

Så har det äntligen hänt!
En gammal tradition, där Flottans Män tidigare
har deltagit vid utryckande värnpliktsomgång
och därvid utdelat utmärkelse till förtjänt
värnpliktig, har återupptagits.

Flottans Män i Nynäshamn fick i år förmånen att delta vid
4.sjöstridsflottiljens julavslutning på Vasamuseet. Det var i år tredje
gången i rad, som 4.sjöstridsflottiljen hade sin avslutning där.
Vår förening representerades av ordf. Hans Martinelle och v.ordf. Bo
Schagerberg
Efter ankomst till museet, var det enskild rundvandring och en lättare
förtäring. Därefter samlades alla i stora filmsalen, där flottiljchefen
Kmdr Jan Thörnqvist hälsade välkommen. Sedan följde anföranden av
cheferna för flottiljstaben och de olika divisionerna, där vi fick en
kortfattad och ofta humoristisk bild av årets verksamhet, som
ackompanjerades av både filmer och bildspel.
Så var det dags för premieutdelning och det var en stor mängd
premier och förtjänsttecken som utdelades.
Vår medlem konteramiral Leif Nylander var där i egenskap av
ordförande i Kungliga Örlogsmannasällskapet och delade ut KMÖS
medalj till en värnpliktig som utmärkt sig både genom allmän
duglighet och gott kamratskap.
Efter Leif Nylander, var det dags för oss i FM Nynäshamn att utdela
vårt Hederstecken och premie till en värnpliktig ”för gott sjömanskap”.
Som avslutning delade flottiljchefen ut värnpliktsmedalj till samtliga
värnpliktiga och festligheterna avslutades med Kgl. Flottans
Paradmarsch, framförd av Sjövärnskårens Musikkår.
Flottans Mäns deltagande i ceremonin mottogs mycket positivt och det
är min förhoppning att den här traditionen kommer att fortsätta.
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Soppkväll 29 november

”Den glade kocken” hade som vanligt lagat utsökt mat.
Jörgen Boye höll ett lysande föredrag med bilder från Normandie som
innefattande både D-dagen med dess bedrövelser samt hur det ser ut

idag med minnesmärken
och museer på platsen
2007.
Jörgen passade även på
att njuta av det franska
köket på pittoreska
restauranger i
Normandieregionen. Han
rekommenderade oss
även att försöka lägga
en resa dit själva för att
få en inblick på
platserna som verkligen
berör en starkt.

Det enda tråkiga med
kvällen var deltagarantalet (bara 16 st) – men på Lillejul var
deltagarantalet återhämtat (Klubbm kommentar)

Jörgen berättar här om hur det
tyska strandförsvaret var
organiserat
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Ovan: De sexton deltagarna i kvällens
soppmiddag lyssnade uppmärksamt
och intresserat på Jörgens föredrag

Till vä: St Mere Eglise är bl a känt
för att John Steele fr 82nd Airborne
Div blev hängande i kyrktornet
under natten till Dagen D.

Till hö: Omaha Beach, här
landsteg Amerikanska trupper,
90% av soldaterna i de första
vågorna blev dödade. 3000
dödades på dessa stränder
Dagen D.

Nedan: Nära Bayeux War
Museum ligger en mycket
välskött krigskyrkogård med
krigsoffer av blandade
nationaliteter.
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Ännu en gång visar vi vår flagga i huvudstaden.

Den första advent som i år inträffade den 2 dec ägnar man en speciell tanke
åt alla sjöfarare genom att i Allhelgonakyrkan på söder i Stockholm hålla en
särskild mässa med förbön  för sjömän.
 Med den kunskap många av oss i Flottans Män bär med sig efter ett helt
yrkesliv till sjöss känns det angeläget att närvara vid denna högtid och skänka
en tanke till de som fortfarande är ute på havet.
 Att Flottans män representerar är ingen ny företeelse. Denna tradition har
sina rötter i ett fackeltåg som gick genom stadens centrala delar där FM var
med.
FM Stockholm hade denna gång inte några som kunde föra fram deras flaggor,
varför vi erbjöd oss att bära dessa.
FM Nynäshamn representerades av  H Martinelle, E Wersén, L-Å Svenheden, R
Stang och med B Schagerberg som reserv.
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Lille Jul 15 dec 2007

FM Nynäshamn tradition att
tillsammans fira Lille Julafton blev,
även detta år en trevlig tillställning.
Klubbmästaren hade med benäget
bistånd av Micke, krögaren på
Balder, ordnat  ett generöst
julbord.  Höglinds trio spelade
glada visor under tiden gästerna
anlände. I baren, bemannad av
Jöran Westling och Kjell Johansen,
serverades varm glögg. Men innan
man kom ända fram dit var man
tvungen att passera Kalle som
intagit en strategisk plats med
kassaskrinet framför sig. Med
sedvanlig auktoritet höll han
ordning på föreningens finanser.
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När alla kommit och fått
glögg i glasen minglades
det och stämningen blev
varm och gemytlig. Efter
ett tag tog  klubbmästaren
till orda och förklarade i
stora drag om hur kvällen
skulle te sig.
Det var sedan dags att
med vördnad närma sig
julbordet. Till sillen sjöng
man. En del sånger ur det
sånghäfte som låg
framdukat, men även en
del andra trevliga sånger

framfördes vilket rönte stor uppskattning bland gästerna.
När så sillen var avklarad var det dags att återigen besöka det bord där de
olika maträtterna var utplacerade. Där kunde man utan besvär hitta de flesta
av de rätter som man brukar återfinna på ett julbord. Det var både kalla och
varma rätter, alla välsmakande
och nyttiga. Det hembakade
brödet förtjänar att särskilt
omnämnas.
När alla sedan var mätta och
det mesta av törsten hade
släckts var det dags för
dragning på de lotter som man
sålt under kvällen. Även detta
år kom tomten på besök. Med
liv och lust deltog han i
dragningen och såg till att
regelverket följdes. Under tiden
som detta pågick serverades
kaffe och kaka.
När sedan alla som haft turen
med sig till Balder och vunnit
en, och i en del fall flera vinster
packat undan dessa var det
dags för Höglinds trio att spela
upp till dans. En del av oss
orkade ta några stapplande
steg på dansgolvet trots all mat
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vi stoppat innanför västen. Det samlade intrycket från de deltagande var, att
denna kväll liksom tidigare Lille Julaftnar i FM Nynäshamn regi varit lyckad.

Att vi alla
som var med,
är klubb-
mästaren ett
stort tack
skyldig är det
nog inte
heller någon
som vill
ifrågasätta.
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24 cm pjäsen Järflotta – en överlevare

Teknikutveckling och säkerhetspolitiska
bedömningar gör ju att Försvarsmakten genomgår
en ’omriktning’, där få komponenter i det tidigare
invasionsförsvaret överlevt.
Kanske är förre ÖBs ord, ’drakoniska
neddragningar’, en bättre beskrivning.

Men det finns museala överlevare, den fasta 3. KA-pjäsen i f d batteri
Järflotta.
Kulturdepartementet har beslutat att, citat, ’Pjäs nr 3 med tillhörande
sänkschakt och splitterskydd skall bevaras på plats och möjlig att
besöka genom ingången i splitterskyddet’, detta tack vare ett
mödosamt arbete av bl a Riksantikvarieämbetet.

Batteriets tillkomst och prestanda

Järflotta ligger ju som en slags
flank-ö vid inseglingslederna till
Nynäshamn och Södertälje.
Sent uppvaknad under inflytande
av ryssarnas anfall mot Finland
1939 och tyskarnas på Norge
Danmark 1941, beslutar regeringen
1940 att havsbandslinjen ska
förstärkas med ett svårt batteri i
södra skärgården.

Man väljer mellan att gruppera det
nya svåra 24 cm-batteriet på
Nåttarö eller på Järflotta,
som valet till slut faller på.
Inloppsförsvar, försvar av
mineringar och
invasionsbekämpning är
huvuduppgifter. I
kravspecifikationen ingår att
prestera verkanseld på 22 km avstånd och även att kunna bekämpa
hamnanläggningarna i Nynäshamn.
Det uppges att tränat manskap mäktade med att skjuta upp till fyra-
fem (4-5) skott per minut!

Det mäktiga eldröret
pekar mot öster

Artikelförfattaren
 J Boye
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Intressant är att Järflotta
batteriet redan 1941-43
byggs med ett utförande
och
närförsvarsarrangemang,
som i flera avseenden
följer slutsatser och
rekommendationer från
efterhandstudier av tyska
kustartilleriet vid
Atlantvallen i samband
med invasionen i
Normandie 1944.

Läget idag

Batteriets två andra pjäser är
nedmonterade (skrotade) och marken
återställd. Kommandoplatserna, som
intill 90-talets slut också var
kommandoplatser för KA-brigaden
(KAB3) med ansvarsområde Ornö-
Askö, är betongplomberade – en del
av det fleråriga pågående
städningsarbetet för 300 milj. kr
mellan Arholma-Landsort.

3. pjäs är nu statligt
byggnadsminnesmärke. När den nu
rensats från maskeringar och
skottfältet röjts, utgör ’Sveriges
största bevarade kanon’ med sitt

Järflottabatteriet kom att bestå av tre 24 cm pjäser m/96 som
hämtas från Oscar- Fredriksborg, Vaxholm, efter renovering i Bofors.
Efter mycken möda, markinköp av familjen Brodin, nybyggnad av
betongkaj och vägar, blir batteriet till slut operativt i april 1943. ÖB
Thönell inspekterar och finner närförsvaret för svagt. Det byggs 291
betongvärn och omfattande strandförsvarshinder. I det mest kritiska
’givaktläget’ 1943 är batteriet stridsberett. 650 man finns nu på ön
för batteriet och dess närförsvar. (Källa: ’Havsbandslinjen i
Stockholms skärgård 1933-1945’, Urban Sobéus).

Sidriktarns plats

Av pjäsen är inte mycket synligt
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eleverade eldrör en mäktig profil mot havshorisonten utanför. Innanför
splitterskyddet finner vi sidriktarens och höjdriktarens intakta platser
och alla instrument på plats. Eldröret är märkt ’Bofors 1950’. Skälet är
att pjäsen reparerats 1949-50 efter att det 1948 inträffade en då till
platsen hemlighållen skjutolycka. 9 man dog och 6 man skadades.

Boende på ön kan än idag berätta att man vid dåtida skjutningar var
ålagda att vara inomhus.
24 cm projektilerna
kunde ibland ses i luften
med blotta ögat. Vid
olyckstillfället kom ingen
mynningssmäll, bara ett
stort gult moln över
klippan med pjäsen.
Provskjutning med ny
ammunition uppgavs
pågå och
olycksanledningen
kunde aldrig klart
fastställas.

Skjutningar pågick ännu
vid 50-talets början och
i samband med rivningsarbeten har hittats skjutprotokoll från
fingerade skjutningar så sent som 1955, där målen är en sovjetisk
Sverdlovkryssare med en jagardivision utanför Nåttarö-Utö.

Pjäsen och kringliggande mark förvaltas av FortV och är begränsat
tillgänglig att besöka för grupper efter föregående kontakt med
undertecknad ’pjäsfogde’.

Jörgen Boye

PS. Den intresserade rekommenderas Urban Sobéus bok
’Havsbandslinjen i Stockholms skärgård 1933-1945’, som finns bl a på
Vaxholms museum och via Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek,
www.smb.nu.

Bakstycket med skruvmekanism
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FM:s Hederstecken
Följande medlemmar kommer att tilldelas FM:s Hederstecken vid
årsmötet lördag den 23 februari:
Andersson Börje Andersson Erling Bengtsson Mats
Boye Jörgen Emlén John Johansen Kjell
Ljungberg Nils Lundin Kjell Otterstadh Eric
Persson Lars-Erik Refors Rolf Rosenblad Göran
Starck Lars Åke Svenheden Lars-Åke Ödmark Stig

Nya medlemmar

Linda Leibing Hedén
och

Lars Lindstedt
hälsas välkomna i vår gemenskap

FM Hederstecken och veterantecken

FM Hederstecken  utdelas för fleråriga insatser inom riksförbundets
resp. lokalförenings styrelse, samt till kamrater som länge och troget
(aktivt) deltagit i föreningslivet, eller som på annat sätt stöttat FM:s
verksamhet och syften.
FM Hederstecken utdelas vid årsmöte och namn på medlemmar som
kvalificerat sig meddelas i  Skepp´Ohoj nr 1 varje år.

Veterantecken  utdelas till medlem som länge och troget deltagit i
föreningslivet.
Veterantecken delas ut med 1 vinkel efter 6 års medlemskap,
ytterligare 1 vinkel efter 12 års medlemskap och slutligen 1 vinkel
efter 18 års medlemskap.
Vinklarna utdelas vid årsmöte och namn på kvalificerade medlemmar
anges i Skepp’Ohoj nr 1 varje år och endast en gång vid 6, 12 och 18
år. Medlem som informerats att han kvalificerat sig (se not 1), men
inte hämtat sin/sina vinkel/vinklar kan hämta sina vinklar vid ett
senare årsmöte, men måste då själv meddela kassören sin avsikt,
senast 1 vecka före årsmötet.

1) Gäller även dem som tidigare informerats personligen t.o.m.
verksamhets/kvalificeringsåret 2007.

OBS  Veterantecken skall/får ej betraktas som hederstecken.
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Det längsta dygnet
Genom historien har få timmar varit så ödesmättade
avgörande som inledningen av Operation Overlord, invasionen
av Normandie. Skulle de allierade få fotfäste i Festung Europa
eller skulle världens största landstigning bli världens största
fiasko? Följ med på en fasansfull resa över både himmel och
hav, i bräckliga glidflygplan och krängande
landstigningsfarkoster.
Målet för de allierade var Paris och därefter Berlin, men för
oändligt många tog resan slut redan här, på Normandies
sandiga stränder. Utvikskartor, tabeller, illustrationer,
uniformsbilder och faktarutor. Här finns allt! Texten
levandegörs av stora mängder ögonvittnesskildringar och i
bokens breda persongalleri återfinns allt ifrån tyska försvarare
och franska motståndskämpar till allierade fallskärmsjägare,
infanterister och sjömän.
Bokens författare Will Fowler, veteran från Gulfkriget, var
under många år redaktör på tidningen Defence och har skrivit ett femtontal böcker.

Will Fowler
D-DAY
The First 24 Hours
193 s,22,5 X 28,5 cm, rikl ill.i färg och sv/v, inb hård pärm.
Pris 195:-

Härnedan återgivna bokrecensioner är hämtade ur
militärhistoriska bibliotekets tidskrift Pennan och Svärdet

Ögonvitten till invasionen
HUR UPPLEVDE de tyska och de allierade soldaterna tiden före,
under och efter Dagen D i juni 1940. Här får man möta en lång
rad ögonvittnen som befann sig på första parkett mer eller
mindre ofrivilligt. Det är unga brittiska matroser,
transportofficerare i den allierade landstigningsflottan, också
tyska kustartillerister som förbannar de dåliga förberedelserna
och svagheten i strandförsvaret. Vi får följa med i
förberedelserna av soldater som bara hade ytterst lite
information om vad som förestod, kaoset de första dagarna
under landstigningen och vi får vara med om striderna fram till
augusti 1944, när tyska motattacker får läget att hårdna för de
allierade. Skulle invasionsföretaget slås tillbaka?
Boken interfolierad med dagboksanteckningar från ett senare
besök i Normandie, samt kompletterad med fotografier och
teckningar av Per Lindros, som skildrar den materiel som
användes, bilder som fotografier knappast ger rättvsa. Boken är också försedd
med ett stort antal kartor och utgör ett utomordentligt komplement till tidigare
böcker om invasionen som erbjudits i PENNAN & SVÄRDET.

Kal-Gunnar Norén
SLAGET OM NORMANDIE 1944
272s ,17,5X24,5 cm, ill, i sv/v, inb, hård pärm

PRIS 215:-
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FLOTTANS  MÄNS LOKALFÖRENING 11
I NYNÄSHAMN

Välkomna
att besöka stugan

KLUBBSTUGAN
Just nu när jag skriver det här sitter jag och funderar över vilken
konstig vår vi har – eller vinter – eller höst, för idag, just idag skiner
solen och man kan sitta på altanen och äta lunch och det finns inte en
snöfläck inom synhåll.
Vilken årstid är vi inne i?
Det får mig osökt att påminna våra medlemmar om att marinstugan
står och väntar på besök. Drick en kopp kaffe på altanen och har ni
samma tur som jag har idag får ni också en fin vårdag . Passa på att
se ut över marinbasen med Chapman i slutfasen. Hon är inom kort på
väg tillbaks till Skeppsholmen. En inbjudan om besök ombord innan
hon avseglar kommer snart.
Årets, dvs. 2007 års planerade arbeten är avslutade och vi har nu ljus
både på vinden och vid entrén  så man slipper famla i mörker när man
kommer. Vi har också värme i källaren som driver ut fukt och dålig
lukt.
Vi har fått ett ankare som är placerat på vår bergknalle utanför entrén
och vi väntar på ett par minor som kommer så snart marken bär lite
bättre.
Det händer saker undan för undan och än en gång välkomna ut och se
själva. Ta konakt med styrelsen om osäkerhet råder vad man får eller
inte får göra.

Red anm: Som det borde se ut denna tid på året.




