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Ordföranden har ordet

h

allå alla vänner i Flottans Män! Kan man kalla vädret för
vårvinter eller försenad vinter? Jag slipper förhoppningsvis
att köpa snöslunga även denna vinter.
Årets aktiviteter med Flottans Män har börjat. Vi hade en trevlig
korvgrillningsfest ute vid Marinstugan i helgen, gott med folk
och trevlig stämning som vanligt. Våra soppkvällar drar igång
med god mat och trevliga berättelser från våra medlemmar
inom temat ”Livets resa”. Det är fantastiskt att många av våra
medlemmar är villiga att ställa sig upp och berätta om olika
trevliga upplevelser de har haft i livet. När detta läses har vår
Eron berättat om sin tid i Flottan vid vår soppkväll 30 jan. Det kommer mer berättelser
framöver från våra medlemmar.
Planeringen för årets aktiviteter har ni alla fått, vi ser fram emot kommande soppkvällar,
kryssningar över Östersjön, guidning på Skeppsholmen, riksårsmötet till Tallin o.s.v. Vi i
Flottans Män håller ihop och trivs.
Vi har fått flera nya medlemmar nu de senaste månaderna och det är faktiskt fyra kvinnor.
De är naturligtvis mycket välkomna och hoppas att de kommer att trivas i vår krets. Vi
värnar speciellt om våra sjömanshustrur som drog det tunga lasset när vi sjömän låg ute.
Två av kvinnorna tjänstgör aktivt idag i Marinen, aktiva medlemmar har vi inte för många
av idag och dom behövs särskilt i vår förening.
Den 22 februari har vi årsmöte och då hoppas jag att många medlemmar kommer för att
förhoppningsvis godkänna styrelsens arbete under året. Vi lockar naturligtvis med en god
middag till efterföljande årsfest. Inbjudan med nödvändiga dokument sänds snart ut till
alla medlemmar.

Kjell
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Glöggparty hos Kjell och Elisabeth 24 nov
Vid pennan R Stang

k

anske var det så att många drog sig
för att i novembermörkret åka ut till
marinstugan för att träﬀas och dricka lite
glögg? Det var en diskussion Elisabeth
tog upp med Kjell i slutet på oktober.
Samtidigt
föreslog
hon att
”Vi
kan
väl
prova
att ha
det här
hemma,
Allt klart, gästerna .....
vi har ju
plats”. Kjell föll till
föga trots att han nog genast
förstod att han inte skulle komma att slippa undan en del
hushållsnära tjänster.
Sagt och gjort, inbjudan om detta gick ut till alla medlemmar
.....kan komma
om glögg på Båtsmansvägen 13 mellan 1500-1800. Även om

Köksmingel
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inte alla åttiosju medlemmarna
stod och knackade på blev det
en hög och trevlig stämning
bland det dryga trettiotalet som
hörsammat inbjudan.
Vi som var där och fick del av den
värme som lnte bara strålade ut
från brasan i kaminen utan även

den som kom från värdparet.
Det finns en stor anledning för oss
att tacka dem för initiativet.
Vi hade några timmar i god
kamratlig anda tillsammans.
Tack Kjell och Elisabeth
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4 sjöstriflj årsavslutning 6 dec
Vid pennan Kjell Johansen

d

en 6 december genomfördes traditionsenligt 4.sjöstridsflottiljens årsavslutning i
Excercishallen på Berga. Och lika traditionsenligt var Flottans Män från Nynäshamn
och Haninge inbjudna att deltaga och att även dela ut premier till årets ”Bäste sjöman/
oﬃcer”.

FM Nynäshamn representerades av ordföranden Kjell Johansen, vice ordföranden Bengt
Lind och vice klubbmästare Elisabeth Johansen.
Flertalet av flottiljens sjömän och oﬃcerare var samlade i Exercishallen och det är alltid
med stolthet vi veteraner får medverka vid dessa tillställningar. Vi får visa upp oss
och får några minuter på scenen att berätta om Flottans Män och vår verksamhet. Vi
presenterade särskilt Elisabeth och framhöll att vi starkt värnar om våra sjömanshustrur
som medlemmar i vår förening.
Vi vet att vår medverkan i avslutningen och vår presentation av oss själva och hur vår
kamratförening verkar gör intryck på våra yngre kamrater. De flesta av deltagarna känner nu igen oss och många hälsade särskilt på oss före och efter ceremonin.
Ceremonin genomfördes enligt rutin. Utmärkelser och ordnar delades ut av förbandschefen. Respektive divisionschef och stabschef redovisade på ett trevligt sätt sitt
förbands verksamhet och måluppfyllnad. Flottans Män presenterade sig och överlämnade stipendier till årets ”Bäste sjöman”, orkestern spelade tjusig musik och den gamla
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Exercishallen, som säkert många av oss känner väl, hade högt i tak.
En mycket trevlig och givande dag på Berga tillsammans med yngre och gamla kolleger.
Flottans Män gjorde avtryck.

Lillejul 7 dec 2019
Vid pennan R Stang

Å

ter igen hade det blivit dags att enligt gammal tradition fira Lillejul.
En tradition som minner om den tiden när stora delar av fartygsbesättningarna på grund av vakttjänst/beredskap var kvar ombord,
något som under krigsåren var mer betungande än i dag. I skeppskök
och mässar hade man då gjort i ordning det mesta av den mat som
brukar förekomma på ett svenskt julbord. Svagdricka serverades som
måltidsdryck.
Hur hade då vi fyrtioen deltagare det på
vår Lillejul. Jo, vi inledde naturligtvis som
vanligt med varm glögg och mingel vilket
gjorde att stämningen i lokalen steg åtskilliga grader.

Glöggmingel

Samtidigt pågick förberedelserna ute
i köksregionen. Elisabeth, Monica och
Maria hade fullt upp med att packa upp
och ställa fram alla de goda rätter som
cateringkocken Jocke hade levererat.
Vid 18-tiden stegade Kjell fram iförd
tomteluva och äskade tystnad varefter
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han hälsade alla hjärtligt
välkomna till kvällens
begivenhet. Han nämnde
liksom i förbigående att
rutinerna för avhämtning/
redovisning/betalning
av drycker är de samma
denna kväll som vid alla
andra tidigare tillfällen.
Det var även dags att offentliggöra valet av årets
man/kvinna. I år blev det
både och. Egentligen var
det kanske ingen som

Kjell ger förhållningsorder

Bengt och Torhild får hedersbetygelse
Maria
ställer det
sista till rätta

blev speciellt överraskad när Torhild och Bengt var
de som valet fallit på. De ställer alltid upp och
hjälper till med det som behöver uträttas. Valet
av dessa två välförtjänta blev uppskattat av
alla närvarande.
Maria som hjälper till i köket hade burit
in den varma maten, så det var dags att
angripa julbordet, men först, tågordningen.
Kjell pekade ut att bordet närmast serveringsrummet skulle börja (mitt bord) och därefter
nästa
o s v. Att det blev så kan ju eventuellt ha berott
på att jag i ett tidigare O´Hoj
skrivit något om min otur att bli placerad som
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bordsvärd vid ett bord långt borta från
grytorna.
Det är inte möjligt att komma runt det
”problem” som uppbackningsordningen
innebär. När de som hämtade sillen först
nästan är färdiga för omgång två, har de
som kom fram till grytorna sist knappast hunnit börja. Som en följd av detta
är det komplicerat att få till gemensam
sång till snapsen.
Elisabeth förbereder
Nåväl det var inte tyst för det. Någon tog
upp en sång med välkänd melodi och alla
sjöng med efter bästa förmåga.
När alla hade ätit färdigt och kaﬀet
serverades uppmanade Kjell oss att
Matfesten börjar för första bordet

Men en del får vänta........

och vänta .............
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och vänta.

Sista bordet har nått fram till maten
berätta en del som vi varit med om under tiden i flottan, något som hörsammades av
några stycken. Att döma av skrattsalvor och applåder var det ett trevligt inslag. Jag och
några fler hade svårt att höra vad som sades och en erfarenhet kan ju vara att ljudanläggningen borde ha använts.
Vi uppmanades även till att berätta om vi under tiden flottan fått något ”smeknamn”
(nickname). Kjell berättade att han kallades Johansson. Efter åtskilliga påpekanden om
att det skulle vara Johansen, men det var tydligen för svårt att uttala så i slutändan
blev det ”Jossason”. Linda blev som radiotelegrafist i handelsflottan givetvis kallad för
“Gnistan”.
En fullträﬀ var även Lars Åke Svenheden med initialerna LÅS som blev ”Optimus”. Nils
Ljungberg fick i samband med upptagningen i röjdykarorden ”Anslems Bröder, namnet
Pungkramare” orsaken till detta var att han under utbildningstiden även i en tillikabefattning hade varit ekonomiansvarig och hållit hårt i kassalådan.
Ja, att få ett till-/, eller öknamn har en lång tradition i flottan. I skeppsgossekåren som
började avvecklas 1937 fick snart sagt alla ett tillnamn, som de i många fall bar med sig
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Alla har fått något på tallriken

Nils Ljungberg berättar
hela livet, inte alltid så roligt.
Alla trevliga tillställningar måste någon gång ta slut, så även denna. När lilla visaren på
klockan hade passerat 10 var det fortfarande ett antal gäster som satt kvar. Sonja hade
någon timma tidigare åkt iväg för att komma hem till lilla hunden Sally. Jag, tillsammans med några andra var kvar för att i någon mån försöka bistå med uppröjning efter
kvällens trevliga Lillejul firande.
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Korvgrill vid Marinstugan 25 jan
Vid pennan R Stang

d

et nya året inleddes med den nu traditionsenliga korvgrillningen vid Marinstugan.
Kjell hade även detta år i god tid varit ute och fyrat på en brasa för att även denna
gång kunna försäkra sig om att kunna få sina grillade korvar lagom sotsvarta.
Vi övriga 20 deltagare i denna uppstart på årets alla begivenheter nöjde oss med att
se alternativet till Kjells sprakande brasa. Den av kamraterna Kent
Hermansson och Göran Berg under en arbetsdag 2014, inte utan
en del bekymmer och besvär
monterade kolgrillen ”Landman”.
Den gör fortfarande trogen tjänst.
Om detta äventyr skrev Kent i
O´Hoj 1/14. ”Med Karlskrona
mått mätt skruvades grillen ihop
på rekordtid – en halv arbetsdag
för två personer. Grillen blev med
nödvändiga modifieringar – ett
mästerverk. Montörernas psykiska uthållighet var
enastående och den tekniska förmågan väckte stor beundran”.
När vi nu stod här men våra korvar liggande på gallret gick tankarna tillbaka till den
vackra 1 junidagen 2014 då kolgrillen ”Landman” införlivades i vår uppbörd och hur
många gånger den sedan dess har fått komma ut ur förrådet och visa upp sina fär-

digheter.
Men årets ojämförbart trevligaste händelse
tycker “Landman” att det är när han får
komma ut ur det mörka källarförrådet och
sprida värme och glädje åt oss småhuttrande
medlemmar i Flottans Män. I år var det
snöfattigt men det påverkade inte humöret
på oss. Stämningen var glad och avspänd
under de timmar vi i bästa samförstånd
trängdes vid grillen med tjocka korvar så
väl som smala. Det var vanlig grillkorv,
Chorizo,både tjock och smal, Sorunda korv
av olika slag. Alla smakriktningar kunde
bli tillfredsställda. Givetvis hade det även
dukats upp med tillbehör i form av bl a korvbröd och olika drycker. Senare när alla hade grillat färdigt förenades vi inne i stugvärmen, där det bjöds på kaﬀe och god hembakad kaka.
Dessa timmar tillsammans med goda kamrater blev en bra start på det nya verksam-
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hetsåret i föreningen. Redan på torsdag i nästa vecka, konstaterade någon, kommer vi
att träﬀas igen på Hantverksgården för årets första soppkväll.
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Sanningen bakom balladen om ’’Blue Bird’’ av
Hull.

Berättad för Evert Taube av Samuel Frisk, en vinterkväll hos familjen Edouard Stranne i
Smögen
Jag glömmer aldrig den förfärtie ˆrkan 1871 i augusti ! Han blåste i tre dar å maken tell en
sådden stögger sjö har allri gått på Sotefjorn. I Kongshamn lå så många fartyg för ankar
så di feck inte plass. Vi måste skefta en helan hop opp i ränna ve Hasselösunn å opp i
Tångerränna. Allri i mannaminne hade här stranda så många fartyg. På Mellanskär stranda
en tysker brigg, den bärga livbärgare, en yankee kom in på Hasselösunnslannet med kapad
rigg. ”Blue Bird” hette`n å va ifrå New York. Märkelit nock ble ”Blue Bird” liggande för en
kättingtamp I e’ bergskreva å ble möcke rektit bärgad ätterpå.
Lotsarna var inte så många då som nu å inte hadde di så fracka gräjer och me både lotsar
å feskare så räckte de inte tell å bispringa alla. Förrästen va de inte tel å vara på sjön,
sådden va den ˆrkanen, min far ! De ska vi komma ihåg.
Bonn-Alfred å ja å pˆjkarne Persson å August Gunnarsˆn å Bengt Bengtsen, vi va ett lag
på den tiden. Di e döa nu allihop utom Gunnarsˆn å ja men på den tiden va vi allihopa
mellen nittan å tjuguett å vi va onga och vansinnia.
På morran den tjuguandre när han blåste som värst kommer där en engelsman med sviktande stompar å nöflagg på tˆpen hˆllanne in ifrå Sotefjorn. Lotsarne va utover Hållö Gap
å hade mer å göra än rimelit va, å så sa jag te pojkarne - Pˆjkar, sa jag, vi måste ut te
briggen, de kann’te hjälpas, vi får se å komme ut !
Han sträva söröver men vi så ju att over Sotefjorn skulle de allri bära å detta va döden,
min far. För in genom Strömsund utan oss, de skulle han allri tänke på.
De va omöjlit !
Ja. Vi geck ut. Vi to Gunnarsˆns robåt. De va stöggt de kan en begriba, å hade vi inte
vart sånna vi va så hade vi allri kommet runt Kleven. Sjön bröt over i ett enda brytanne
hele tiden å de va tell å ösa å ro. Tätt dikt på Silleskär feck vi briggen. De var rasande,
min far ! Robåten feck så mö han tålte. Men ombord kom vi i alle fall, Alfred Larsˆn å ja,
Bonn-Alfred vell säja, å så ja. Jag skrek te styrman: - Sätt mer sejl å få ’na fram! Eller, på
engelska, som de va nödvändet: - Sir, Give her canvas and get her ahead ! För vi tänkte
med Gud att gˆnom Strömsund skulle vi ta ’na i alle fall!
- Då kom där en matros å peka föröver. Ja sprang fram. Å en stögg syn ser jag nu!
Bägge ankarkättingarne hänger utombords i en enda surv ! En förstår atte di hadde blett
så förfärade när di feck brˆttet på Sannebån i lä så di hade latt gått ankarne, men di hade
gått oklara å hängde i bokter å kätting, femtan sextan famnar hängde utemen de räckte ju
inte, å i alle fall om de hade räckt te bˆnn i lo på Sannebån så va de lika vansinnit ändå.
Briggen hette ”Nymph” av West Hartlepool å skepparn hade gått overbord å dronkna i
Nordsjön å en fali oreda va där ombord å synn om folket, mycke synn om di pˆjkarne va
de i sanning !
Me den kättingsurven ute, som ja sa, så va de omöjlit å sejla. Ändå feck vi’ na klar Sannebån, min far. Att ha robåten längs sida va omöjlit. Vi sprang ner i båten igen för å fån ut
ifrå och mesamma feck vi tag i en kastända å tänkte nu hala folket tell oss gˆnom vattnet
en å en för jompa tell oss ifrå briggen, de kunne di ju inte utan att vi säckte
me ens, förstår sej. Lika väl hˆppa ett par man just som vi satte ifrå, å i desamma feck vi
en sjö som fyllde båten så att han börjat sjonka. Detta blir döden, tänkte ja, å när ja så en
man hˆppa överbord så skrek ja: - Tebaka, stanna, stanna for Gods sake !
Vi kann`te ta er !
Men i förtvivlan å vansinne så jompa hele besättningen overbord i ett enda jompanne. Jag
såg nu atte vi me robåten geck unner, robåten säckte ! Ja grep ätter den störste ballastst
en för å vältan i sjön. Han va mej för tong ! Då tog en åv di två som hade hoppat ombord
i början å sträckte armarne ner i vannt å löfte sten å välten i havet, min far ! De va en
yankee. De lätta ju nˆt, men inte möcke å i desamma kom där en förfärli sjö, en spring-
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ande våg, min far ! Som kastlina va fast i briggen å sto spänd som en fiolsträng så va ju
stunden kommen - nu skulle vi gå under. De va då som yankeen feck tag i sin sjömanskniv
å kapa linan i siste sekunden. Karn va sjöman ! Robåten löfte, brˆttet geck under kölen.
Di som hade. hoppat i sjön hade allihop fått tag i våra relingar. Sex man hade vi sålunda
hänganne utombords me nävarne om essingen å kropparna i sjön. Vi feck overbord ett
par stenar tell. De lätta ett grann. Men hur de geck tell atte vi feck di sex in i båten, de
kan ätterpå inte förklaras.
In gˆnom Strömsund bar de me nådi försyn, min far, och alla ble bärgade trodde vi. Men i
hˆlet reser sej en sjöman å pegar på briggen som just slogs sönder på Sandö.
- There is a man left on board, skrek han, en man e kvar ombord. De va en liten pˆjk, som
Strannes pˆjk, den yngste. Ja hade ju sett ’en surrad te rors på briggen.
Sen hadd ’en i alle fall klättra opp i riggen, min far. Den idén hade han fått, kantänka.·
När nu skuta törna på Sandö så geck riggen överbord i ett enda tag å då slängdes pˆjken
inover lann i ett vant han höll sej fast i å som pendla inover och mitt i detta så damp han,
i en damm åv uppspoltat vann, min far ! Där ble han våt. Men de va han innan. Kvinnfolk
kom flygande som havgallar ut på udden och bärgade barnet, och därmed var hela besättningen på ”Nymph” av West Hartlepool bärgad.
I samme stˆrmen kom en bark in te Smögen å va kort på folk. Den hette”Marmora” av
South Shields. Den tog ja hyra på för turen geck te Yarmouth å sedan te Shields å därifrå
reste ja hem som passagerare. De va i jultiden. På själva julafton 72 (obs!) kom ja te Smögen. Där låg tie pund å vänta på mej ifrå Englands regering. Vi ska inte tala om pengarna.
Men sättet, Taube !
Tack å ajö !

På denna kuststräcka finns
det inget som bromsar vind
och sjö.

Red anm
Detta har tidigare publicerats i FM Göteborg tidning ”Pejlingar” och återges här i oförvanskat skick med FM Göteborg tillstånd.
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Nedanstående beskrivning av hur en förestående linjepassage kunde så split bland de
inblandade i dopets förberedelser. Historien har tidigare publicerats i FM Göteborg tidning ”Pejlingar” och återges här i oförvanskat skick med FM Göteborg tillstånd.

Från kung NEPTUNUS regeringssammanträde
1976,
angående dopet på HMS Älvsnabben.
Av Carl Rudolph

v

id kung NEPTUNUS hovs sammanträde den 17/1 stod det fullt klart att medlemmarna, olyckligt nog, voro splittrade i två grupper.
Den ena gruppen representerades av hårda män som ville genomföra ritualen enligt
gammalt mönster, d. v. s. med bl a. syrabad i bassäng och spikmattor runt denna.
Denna grupp benämndes hökar, och storhöken Holm var dess ledare.
Den andra gruppen som ville göra dopet till ett Children`s party representerades av Håål
och benämndes duvor.
Alltså blev det en rätt hetsig debatt mellan hökar och duvor om vilka redskap som skulle
användas. Särskilt hetsig blev den när höken Norling ville använda kopparvitriol, som de
obefarna skulle stoppa fötterna i. Duvornas motförslag var då att fötterna skulle indränkas i eau de cologne i stället.
Bråket nådde sin kulmen när höken Gustavsson ville införa ”papegojpinnen!, vilket både
Rudolph och Ullner höll med honom om.
Franzèn föreslog elektriska ålar i bassängen och i samband med detta frågade Sundqvist
om dessa var dresserade att bitas. Intendenten, som inköpt dessa ålar, svarade att
ålarna varit underkastade dressyr alltifrån långresans början.
Storhöken Holm, även kallad mannen med stenhjärtat, ville ha inmonterade elchocker i
spikmattorna, vilket utlöste stor avsky från duvornas sida. Men när duvorna ville utbyta
medicinen mot hallonglass med vispgrädde tog det eld i Holm. Han slog näven i bordet
och sprutade av ilska, välte fyra bord, slog sönder tre stolar och utropade; ”Dom som är
riktiga vikingar och vill ha ett riktigt dop ställer sig bakom mig”.
Tolv man ställde sig bakom Holm, men tretton man ställde sig bakom Håål. Alltså betydde detta att duvorna voro i majoritet. Men nu hände något oerhört i det att Munther,
som hållit sig tyst hela tiden, avgjorde det hela till hökarnas fördel genom att träda fram
och förklara att sjukavdelningen hade stor beredskap för att omhändertaga skadade från
dopet, och att han i god tid före dopet skulle dela ut spjälor, plåster, bindor och rullstolar.
Vidare sa han att sjukavdelningen var i stånd att utföra hudtransplantationer. När han till
sist förklarade att riksförsäkringen träder emellan vid obotliga skador, avgjorde drottningen Larsson det hela genom att springa från duvorna till Holms grupp.
Denne i sin tur utbringade ett leve för hökarna och lovade, till Norlings förtjusning att
dopet skulle verkställas enligt urgammal svensk vikingased…
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Flaggvakt på annan ort
Vid pennan R Stang

v

år ordförande Kjell fick en förfrågan från broderföreningen i Stockholm om hjälp.
En av deras medlemmar hade avlidit efter att på ett övergångsställe blivit påkörd.
Kjell gjorde en snabbförfrågan och fick ett positivt svar från tre gamlingar. Medelåldern
på flaggvakten blev 84 år. Danderydskyrka var fullsatt. Anders Lilliehöök född -36 hade
tydligen haft en stor vänkrets.
Vi fyra som var flaggvakt blev varmt mottagna och efteråt var det många som kom fram
och tackade oss för att vi åkt den långa vägen för att hedra en avliden kamrat.
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MARINSTUGAN

v

år Marinstuga har klarat den ljumma vintern bra hittills.

Nu i januari blev vi som kom ut till Marinstugan riktigt förvånade över vad som hänt i terrängen runt stugan och även längs vägen. De flesta träden, buskarna och sly var nedhugget
och det såg ut som om stormen farit fram. De gamla fina ekarna och en del tallar och fina
björkar står som tur är kvar. Enligt uppgift har denna upprensning gjorts dels för att det
skall se vackert ut längs med vägen in till Marinchefens uppehållsplats och kanske även
för att ge bättre sikt från vakten vid gaten.
Stugfogden håller på med röjning av träd och sly på själva tomten, resten skall entreprenören ta.
Under kommande månader kommer vi att satsa på att täta några läckor på stugans tak, det
blir byte av spont, papp och pannor och därefter kommer lillstugan att få ny takbeläggning
så att vi kan använda pannorna på stora stugans tak framöver.
Renovering av ytterväggar, hängrännor och stuprör fortsätter. Tider för dessa jobb kommer
att meddelas medlemmarna och alla som vill hjälpa till är då välkomna.
Stugan är som vanligt öppen för er medlemmar när som helst. Kom dit och trivs och känn
av den marina miljön som vi alla gillar.
Ring stugfogden Björn på 070-6363215 så får ni koden till larmet och han meddelar även
var nyckeln finns.

Björn och Kjell
V

Ni är alltid att

na

m

ko

äl

besöka stugan
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Vår nya hemvist
Hantverksgården på Skolgatan 54

Vi tackar alla medlemmar
som har gett och ger bidrag till
tryckningen av tidningen
Flottans Män
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