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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Kamrater! 

Sommaren har varit fantastisk om man inte var bonde eller 
skogsägare. Årets torka med magra skördar och skogsbränder av 
sällan skådad omfattning har minskat nöjet för oss som främst 
har sökt rekreation och salta bad. 

Jag hoppas dock att alla har laddat sina ”batterier” under som-
maren och nu ser fram emot den redan inledda höstsäsongen 
med allt vad det kan innebära. Den observante har säkert redan 

lagt märke till det nya trädäcket åt trädgårdssidan som ett gäng duktiga medlem-
mar gjort iordning kring månadsskiftet juni/juli. Stort tack för den goda insatsen 
till Calle Benholm (projektledare), Gunnar Ekblad, Tore Nyblom, Leif Linden-
hag och Rolf Karlsson med flera. 

Under hösten har vi flera intressanta klubbaftnar att se fram emot och ta del av. 
Kom även till Marinstugan på våra Onsdags- och Söndagsöppet. 

Sätt upp Er, gärna två per söndag, som värdar och bidra till gemytet i stugan. 

Vi saknar en stugfogde! Den som är intresserad av denna uppgift inom ramen 

för föreningen - kontakta mig eller någon annan ur styrelsen - så vi får talas vid. 

Är Du intresserad av styrelsearbete, då ska Du kontakta mig eller val-
beredningens sammankallande Per-Olof Eriksson (070-609 23 14). 

         /L-E Uhlegård 

 I detta nummer bl.a. 

Ordförandens inledning 

samt Johan In memoriam 

Sida 2 

Ledare med mera 

Sida 3 

Bertil Axelsson berättar 

Del 2. Sida 4-5 

Pejling för 40 år sedan 
Sida 6-9 

Royal Navy - Dagsläget 

Sida 10-11 

NMK 2018 i Åbo Finland 

Sida 12-13 

Damklubben Bojen och 

UbK Nordkaparen 

Sida 14 

Klubbmästaren 

Sida 15 

Om Pamir, Vad en bild 

kan berätta  med mera 

Baksidan - sida 16 

PEJLINGAR 
N:3 september 2018 

4:e ÅRGÅNGEN SOM POSTTIDNING EFTER NAMNÄNDRING 2015 

PEJLINGAR startade som ett medlemsblad med namnet PEJLING 1978 

Utgivare/Ägare: 
Ansvarig utgivare: 
Redaktör: 
Distribution: 
Manusadress: 
Sista manusdag nr. 4/2018 
Planerade utgivning: 
Årsprenumeration: 
 
Lösnummerpris: 
Trycks hos: 

Kamratföreningen FLOTTANS MÄN. Lokalföreningen i Göteborg, 
Lars-Erik Uhlegård / 0723-97 21 86 / lars-erik@uhlegard.se 
Karl Harry Dahl / 031-91 32 42 / 0706-91 32 42 / harry.dahl@telia.com 
FM-medlemmar och ”Bojor”. Vissa militära instanser och andra organisationer 
Flottans Män, adress: se ovan till vänster / e-post till redaktör 
Fredagen den 15 november 2018  
December 2018 
För medlemmar utanför FM Göteborg 100:-/år (4 nummer) 
För icke medlemmar i Flottans Män 150:-/år (4 nummer) 
För icke medlemmar i Flottans Män 50:- 
Sandstens Tryckeri AB Västra Frölunda 

FLOTTANS MÄN 

GÖTEBORG 

Örlogsvägen  6 

426 71 Västra Frölunda 

Tel. 031-29  07  23 

Hemsida: 
www.flottansman.se/goteborg 

E-post:  
flottansmangoteborg@telia.com 

Organisationsnummer: 
857200-4284 

Plusgirokonto: 4 47 48-2 

In memoriam 

Under sommaren (den 30 juli) avled vår riksordförande Johan Forslund efter 

cirka ett års allvarlig sjukdom där hoppet om bättring gjorde att Johan ställde 

upp för ytterligare ett år som förbundsordförande vid riksårsmötet i slutet av 

maj. Vi inom styrelsen trodde då att krisen var över och att Johan skulle vara 

vår riksordförande även framöver. Så blev dock inte fallet utan Johan lämnade 

oss allt för tidigt. Våra tankar går givetvis främst till hustru Liliane och den öv-

riga familjen. Johans tid som riksordförande (2008-2018) har varit viktiga år för 

Flottans Män där Johan har varit drivande för såväl modernisering av verksam-

heten som medlemsrekrytering och större symposier. Johan är den förste av 

riksordförandena sedan starten 1935 som avlidit under utövande av ordförande-

skapet. Begravningen i Ingarö kyrka blev en vacker och pietetsfull hyllning till 

Johan och Flottans Män med deltagande från många av föreningarna samt av 

hela riksstyrelsen. Efter akten i den vackra lilla kyrkan var det samling ute på 

Ingarö golfklubb där det bjöds på förtäring och hölls ett antal utmärkta tal. 

Enligt Johans önskan har pengar satts in på riksförbundets plusgiro istället för 

blommor till begravningen. Detta har hörsammats av föreningar och enskilda 

och till begravningsdagen hade inkommit 31,000 kronor till Johans minne. 

Dessa medel ska sedan styrelsen föreslå nyttjande av inom Flottans Män. /Uhl 



LEDARE 

Kamrater! 

Valet till riksdag, kommuner och landsting är över. Det 
innebär sannolikt problem då ett svårt politiskt läge har 
uppstått. Vi som framförallt vill se en försvarspolitik 
värd namnet kan nu bara hoppas att det politiska flerta-
let förstår Försvarsmaktens behov. Det är av största 
vikt för svenskt säkerhetsläge att vi får kraftiga påslag 
till såväl det militära försvaret som de civila delarna. 
Vad gäller Västsvensk säkerhetspolitik är skyddet av 
vår sjöfart av yttersta betydelse varför en sjöstridsflot-
tilj och en amfibiebataljon baserad på Västkusten inte 

kan vänta. Marinen bör återfå erforderliga helikoptrar.  

Påpeka alltid detta för era riksdagspolitiker och andra 
inflytelserika personer och organisationer. 

Min uppfattning är som tidigare att ett NATO-med-
lemskap skulle gagna Sverige på bästa sätt. 

Samordna inköp av nya ytfartyg (fregatter, korvetter, 
minröjningsfartyg och stridsstödsfartyg med andra eu-
ropeiska nationer för att få ned styckepriset! 

Ubåtar kan vi bygga på egen hand! 

      L-E Uhlegård 

Chefsbyte vid Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison 

Den 3 september ägde chefsbytet 

rum då nyutnämnde brigadgenera-

len Peter Adolfsson lämnade chefs-

kapet över FömedC till överste Peter 

Fredriksson. Peter Adolfsson kom-

mer att tjänstgöra som förbindelse-

officer vid US Centcom i Tampa, USA. 

Efter cirka tre och ett halvt år som 

chef i Göteborg. Peter Fredriksson 

kommer närmast från Swedint där 

han har varit chef de senaste åren. 

Ceremonin ägde rum i Gymnastiksa-

len med huvuddelen av all tjänstgö-

rande personal vid garnisonen samt 

inbjudna gäster närvarade. Vid 

chefsbytet deltog Göteborgs hem-

värnsmusikkår och flaggvakt ur gar-

nisonen som påtagligt bidrog till hög-

tidskänslan. 

Brigadgeneral Adolfsson överlämnar befälet och kommendantstav m 1802 till sin 

efterträdare överste Peter Fredriksson.   Bild: FömedC - Facebook 

SMKR har genomfört regionmöte inom Västra region-
en i Marinstugan den 11 september. Cirka 40 närvaran-
de från ett 20-tal av 30 föreningar inkl. SMKR ordfö-
rande Anders Emanuelson. Anders belyste SMKR be-
tydelse och kontakter med såväl Högkvarteret som 
regeringskansliet m.fl. Därefter följde grupparbeten 
rörande bl.a. rekrytering. Vidare pekades på vikten av 
överenskommelser mellan respektive förening och till-

delat värdförband. Lunch serverades på det närbelägna 
Örlogskapellet och kaffe/te med tilltugg i Marinstugan 
vid ankomst samt som före avresa. 
Dagen avslutades med redovisningar som kommer att 
delges alla kf inom regionen och SMKR centralt. 
Nytt möte om cirka ett år på plats och tid enligt senare 
meddelande. 
Bilden nedan från Marinstugan gm Lars Björk I 16 kf. 

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) 



En berättelse ur Götiska Förbundets årsbok 2007 som handlar 

om Bertil Axelsson nedskriven av Rune Olsson. 

Fortsättning från föregående nummer 

OBS att i texten är det ibland ”spökskrivaren” som berättar 

om Bertil och ibland Bertils berättelse i jag-form. 

Från statarunge till arbetsledare 

Hjälpkanonbåten H 43 Odin 1945. Foto: Bertil Axelsson 

 En resa, när båten kommit en bit ut i Skagerack, 

rapporterade minutkiken om en drivande mina, berät-

tar Bertil. Kaptenen kallade upp alla på däck och bad 

att få två frivilliga. Det var knäpptyst bland manskapet 

och ingen anmälde sig, troligen beroende på att det var 

ganska grov sjö. Då tänkte jag att det var inte rätt arr 

kaptenen skull bestämma vilka som skulle vara med 

och spränga minan. Bredvid mig stod en kamrat som 

jag visste var väldigt duktig på att ro. Jag frågade ho-

nom om vi inte skulle försöka. Han gick med på det. 

Vi fick en liten instruktion om hur vi skulle göra när vi 

kom fram. Fartyget låg ganska långt från minan som 

vi rodde fram till och det tog därför en stund att nå dit. 

Närt vi kom fram övertog min kamrat årorna och jag 

tog tag i hornen på minan för att hålla båten ifrån den. 

Kaptenen hängde på trotylladdningen och tände stu-

bintråden som hade tio minuters fördröjning. Sedan 

rodde vi som bara tusan bort från minan. Minan small 

och det gick bra. Efter någon timme siktades en ny 

mina och det var samma sak igen. Ingen annan frivil-

lig anmälde sig så vi som sprängt den första anmälde 

oss igen. Det blev samma procedur och det lyckades 

den gången också. Det var lite osäkert för vi trots allt i 

bakhuvudet att ett par man från en annan båt, Starkod-

der; inte lyckats lika bra.  

 Vi fick 60 kronor för varje mina som vi 

sprängde. Det skulle vi dela på tre så det blev 20 kro-

nor för var och en per mina. På återresan var det ytter-

ligare nio minor som vi tog hand om. Men då hade 

havet lugnat sig och det var lätt att få andra frivilliga 

till arbetet. De andra skulle dessutom också få chansen 

att tjäna extra pengar. 

Värvning vid Flottan 

F ram på vårkanten 1944 så tänkte jag: Är det verk-

ligen det här jag ska hålla på med?  Vid ett tillfälle 

var jag i Kungsbacka eller något annat. Vi stod ett 

gäng och pratade och så kom det en yngling i Flottans 

uniform. Jag fick reda på att han tagit värvning. Jag 

undrade hur man gjorde och han svarade att det bara 

var att gå till arbetsförmedlingen. När jag gjorde det 

och sade att jag ville ta värvning var det inget snack 

om lantbruksarbete längre. Jag fick alla papper och 

läkarundersökning och allt som behövdes. Min pappa 

skulle skriva på eftersom jag var omyndig. Han ville 

inte skriva på och då hotade jag med att rymma hem-

ifrån. Han skrev då på men jag fick lova att inte supa 

och inte svära. Det löftet har jag hållit förutom ett och 

annat starkt ord när jag blivit arg. 

 Detta var 1944 i mars månad och jag fick en 

biljett till Karlskrona. Jag hade då tio kronor på fickan, 

det var allt. När jag kom till Kungsbacka fanns där 3 - 

4 andra ynglingar i samma ärende. I Karlskrona var det 

några officerare som tog emot oss och vi blev inkvar-

terade på kasern Ankarstierna. Vi blev testade och se-

dan fick vi skriva kontrakt och när det var gjort fick vi 

50 kronor i handen och vi blev placerade på sjömans-

skolan. Vi läste militära och civila ämnen ock så fick 

vi lära oss gradbeteckningar och att hälsa. Vi hälsade 

på alla i uniform från befäl till tullare.  

 Efter kontraktsskrivningen fick vi förutom mat, 

kläder, husrum och utbildning en kontantlön på 66,90 

per månad. Av detta tvångsparades 15 kronor. 1946 

ändrades lönesystemet och de sparade pengarna betala-

des ut. En del av denna  sparade summa använde jag 

till att ta körkort. 

 På sommaren fick eleverna segelfartygsutbild-

ning. Det var så många elever att det var tre olika skol-

skepp och Bertil kom på ett mindre segelfartyg. Det 

seglade runt i Östersjön med strandhugg på Öland och 

Gotland och sedan norrut till bl.a. Gävle och Sunds-

vall. I Visby råkade han och två till komma för sent 

”hem”. Det blev rapport och de skulle straffas. En styr-

man skull utföra straffet och de fick välja mellan ett 

rapp av den niosvansade katten, som bara hade en 

svans, eller permissionsförbud när de kom till nästa 

hamn. De valde rappen och han slog väldigt försiktigt.  

 Bertil berättar att det var en fantastisk resa. Det 

var inte vind hela tiden och när det var stiltje satte man 

ut lillbåten med plats för fyra roddare och den skulle 

bogsera skeppet. Det var kanske inte så mycket bogse-

ring som gymnastik med den rodden. 

 Efter ett års utbildning fick Bertil komma till 

Göteborgs örlogsstation. Han hade begärt att få kom-

ma dit. Första tiden var han på Pansarskeppet Manlig-

heten, men det var bara några månader. Fartyget låg 

för ankar ute på redden när freden kom och han hade 

vakt och fick inte vara med om festligheterna i land. 

Minsprängning 

Den första augusti 1945 mönstrade han på ett fartyg 

som hette Odin. Det var ett gammalt lastskepp som 

byggts om till kanonbåt med en kanon på backen. Bå-

ten hade som uppgift att varje dag patrullera en min-

svept ränna från Göteborg till Arendal i Norge. 



På hösten fortsatte utbildningen, denna gång på Nya 

Varvet i Göteborg. På våren mönstrade Bertil på en ny 

båt. Det var minsveparen Vinga. 

Minsvepning 

Vi skulle svepa på Kattegatt över till Danmark. Vi 

började i Gullmarsfjorden vid Lysekil. Vi fick göra 

flera drag eftersom det gällde olika sorters minor. Det 

var akustiska minor, magnetminor och flytande minor. 

Vi hade Marstrand som första bas och för att vara 

säkra måste vi gå femton gånger över samma område 

så det tog lång tid. 

I synnerhet magnetminorna och de akustiska  var lu-

riga och man fick gå över flera gånger innan leden var 

säker. Nästa bas var Varberg och där var 

Det samma procedur. 

 Kaptenen hette Lagerberg och var mycket sym-

patisk. En natt när jag hade vakten var han uppe och vi 

pratade en del. Sedan på morgonen fick vi veta att va-

rit slagsmål vid societetssalongen mellan flottister och 

kadetter som låg på Varbergs fästning. På kvällen när 

vi kommit in till Varberg fick vi ställa upp oss på ka-

jen, alla flottisterna. Så kom kadetterna och det var en 

del som hade plåster här och där och så skulle de peka 

ut vilka som varit med och slagits. Den förste de pe-

kade på var mig. Nej, nej sade kapten Lagerberg. Nu 

kan ni sticka iväg för den killen var jag och pratade 

med i natt så han var inte med. I stället fick alla, från 

officerare till meniga permissionsförbud av Lagerberg. 

En i besättningen rapporterade till MO att de fått kol-

lektiv bestraffning och följden blev att Lagerberg fick 

fyra dagars rumsarrest.  

 Vi fortsatte minsvepningen längre söderut med 

Halmstad som bas och svepte ner till närheten av La-

holm. Där mötte minsvepare från Karlskrona som 

svepte de södra farvattnen. När vi var klara styrde vi 

kosan mot Göteborg igen. Det blev dåligt väder och en 

dag när jag hade frivakt hörde jag kaptenen ropa: Ax-

elsson till bryggan! Han ville att jag skulle styra farty-

get. Jag blev arg eftersom jag hade frivakt men var 

ändå tvungen att lyda orden. Efter ett tag ropade kap-

tenen i talröret: Axelsson styr bra! Jag var fortfarande 

arg och svarade inte. Efter en stund hörde jag igen: 

Axelsson styr bra. Då hörde jag på stämman att nu 

måste jag säga något så jag svarade: Tack Kapten 

 De minor som sveptes betalades ju med 60 kro-

nor per mina. Men vi var 700 man så det blev inte så 

mycket per man. Därför beslöt vi att pengarna skulle 

gå till Europahjälpen. Som tack för detta fick vi via 

radion höra Mahalia Jackson sjunga Ave Maria. 

 När vi kom tillbaka till Göteborg lades minsve-

paren upp och den kom nog aldrig till användning 

mer.Anm)  Vår utbildning fortsatte, denna gång med 

underofficersutbildning på Berga örlogsskolor utanför 

Stockholm. Jag blev furir och 1947 - 1948 var jag in-

struktör för värnpliktiga på Nya Varvet. Jag var en tid 

ombord på jagaren Stockholm och var även med på en 

del utlandsresor. 

Arbetsledare 

När jag slutat i flottan hade jag tänkt mig fortsätta i 

handelsflottan och var också ute på ett par resor. Men 

så kom kärleken emellan. Jag hade träffat en flicka och 

hon ville inte vara gift med en som var till sjöss. Sedan 

blev det en del olika arbeten, bland annat på SKF och 

Volvo men det passade inte mig. Jag arbetade också på 

kajen som lastare eller med många andra småarbeten.  

Jag blev pappa ganska tidigt och ville ha ett fast jobb 

och det fick jag på gatukontoret där jag fick syssla med 

många olika arbetsuppgifter. Bland annat fick jag ar-

beta med anläggningsarbeten, lägga ner vatten- och av-

loppsledningar, göra kabeldragningar och arbeta med 

gatubeläggningar. Ett tag var jag också driftselektriker 

på Eriksbergs varv. Efter detta följde en del kortare 

anställningar på olika arbetsplatser, bl.a. på Vägbola-

get och på kyrkogårdsförvaltningen innan jag kom till 

Vägbolaget en andra gång. 

 Den mesta tiden rörde det sig om olika anlägg-

ningsarbeten och på Vägbolaget körde jag grävmaskin, 

lastbil, vägvält och annat. Arbetet bestod i att lägga ner 

vatten- och avloppsledningar, kabeldragningar, asfalte-

ringsarbeten, elektriska dragningar och mycket annat. 

Under en tid hade jag också bergsprängningsrättighet-

er. Det var genomgående mycket manuellt arbete. År 

1965 fattades det arbetsledare och jag övertog denna 

syssla. Och det var jag de sista åren på detta företag . 

Även som arbetsledare fick man rycka ut och utföra 

praktiskt arbete eftersom man inte alltid fick kunnigt 

folk till arbetslaget. 

År 1968 startade två av arbetsledarna på Vägbolaget en 

ny firma och jag gick över till denna tillsammans med 

några andra. Detta företag arbetade med samma slags 

verksamhet, bygg -  och anläggning. Jag var kvar i den 

firman till den upphörde 1986 och då övergick jag till 

att vara egen företagare. 

 När jag nu ser tillbaka på mitt liv känns det 

skönt att statarungen fick vara med och öppna landets 

gränser efter kriget och kanske också rädda både män-

niskoliv och materiella värden, slutar Bertil Axelsson. 

Anmärkning: Jodå, Vinga och de flesta av klassens 14 fartyg 

var i drift fram till i början av 60-talet. Vinga levererades från 

Götaverken i slutet av 1940 och utrangerades 1964 och den sista 

av klassen, Ulvön, var i drift till 1967. Bremön (bild) är den 

enda av klassen som är kvar, nu som museifartyg vid Marinmu-

seum i Karlskrona. Redaktionen 

Minsveparen  55 Bremön  1940-1966 

Deplacement 395 ton; Längd 56 m.; Besättning 46 man 

Ångturbiner 2x1600 hkr; Fart 18 knop 

2x10,5 cm kanoner; 2x25 mm kanoner; 2 ksp. 

Flottans Mäns bildarkiv 



AKT SLAG 

Pejling startades 1978 av Pål Pålsson (medlem 1976-90 och 2000-03, styrelsemedlem 1973-84 samt 2002 

då han åter övertog Pejling under ett år.) efter en ide av Chefen Örlogsbas Väst Hans Hallert 

(medlem 1973-2010) och hade vid starten namnet ”Aktuellt”. 

I ett ”presstopp” i första numret utlystes en tävling om ett ”bättre och roligare namn”. 

Jury var Hans Hallert (C ÖrlB V), Anita Forsmark (ordf. Bojen) och Lennart Möller (ordf. FM 

Gbg). Vinnande namn blev ”PEJLING” och det namnet har varit giltigt fr.o.m. nr.3.  

Förslagsvinnare blev Sten-Ingvar Dahlqvist ( Medlem 1966-96, styrelsemedlem 1976-81). 

Namnet Pejling fick ändras till Pejlingar när vi blev ”Posttidning” 2015 enär namnet 

”Pejling” redan fanns på en annan tidskrift (tillhörig mjölkbönderna!). 

Andraprisförslaget ”AKT SLAG” som inlämnades av Rickard Fransson (tidigare styrelse-

medlem) är fortfarande namnet på redaktörens spalt. Se ovan. 

När jag läser igenom dessa pionjärnummer upptäcker jag som vanligt att ingenting är 

nytt under solen. Samma bekymmer för 40 år sedan som i dag. 

Medlemsvärvning i föreningen i högsätet och utredningar inom försvaret om perso-

nalminskningar och omstruktureringar. 

Ni som läser dessa blad i framtiden kommer att upptäcka att många av era problem 

inte är nya. Fråga er: Hur löstes de förra gången? Ni kanske kan bespara er några 

sömnlösa nätter genom att snegla bakåt.  

Glöm ej ordspråket: ”Utan det förgångna har vi ingen framtid.  
Karl Harry 

  40 ÅR   (1978-2018) 



ÖRLOGSBASCHEFEN  har ordet 

Utredningarna och förslagen om ny 
och förminskad  - marin organisat-
ion på Västkusten närmar sig nu 
tidpunkten för proposition och riks-
dagsbeslut. FFU föreslår som hu-
vudalternativ  en gemensam stabs - 
och förvaltningsorganisation för de 
bägge marina förbanden här - ör-
logsbasen och kustartilleriförsvaret. 
Förslaget innebär en avsevärd per-
sonalminskning - sammanlagt 195 
personer. Till detta fogas även ett 
förslag att förlägga general - och 
årsöversyner för flottans fartyg till 
Muskö och Karlskrona innebärande 
en halvering av arbetsstyrkan vid 
Nya Varvets verkstadsavdelning. 
Remissvaren - utom vårt eget - an-
sluter i huvudsak till personalminsk-
ningen.  Andra tänkbara organisat-
ionsalternativ diskuteras dock inom 
den krympta personalramen. Vi har 
alltså hamnat i en situation där en 
statlig utredning och flertalet re-
missinstanser av ekonomiska skäl 
rekommenderar omfattande perso-
nalminskningar samtidigt som man 
bestyrker det marina västkustför-
svarets operativa betydelse! 

Mot bakgrund av våra uppgifter 
inom ett viktigt havsområde innebär 
förslagen ett risktagande som vid en 
konflikt i vår närhet kan få ödes-
digra följder. I kommande nummer 
av ”Aktuellt” återkommer jag till 
några av de synpunkter vi framfört 
under utredningsarbetet och till 
kommande beslut. 

   

Den första ”Pejlingen” eller Aktuellt hade två sidor som här är inkopierade . Sidorna var millimeterutnyttjade 

och jag har gjort lite omplaceringar för att få dem tryckvänligare.  Bl.a. är spalterna tre här och tre på nästa sida 

omskrivna (har försökt hålla samma textstil) och bilden i nedre högra hörnet fanns på nästa sida.  Vinjetten 

som satt på denna plats har  Ni ju sett på föregående sida.   Red. 
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Storbritannien - Royal Navy 

Förkortad artikel ur Jane´s Defence Weekly nr 25, 2018-06-20.  

Av Dr Lee Willett, Editor of Jane´s Strategic Weapons, London. 

Översättning och anpassning Lars-Erik Uhlegård. 

Rubrik: Mind the gap (Ta hänsyn till blottan) 

Storbritannien är tvungen att bli en verklig hangarfar-
tygsflotta, med det första operativa uppdraget hägrande 
för HMS Queen Elizabeth. Dr Lee Willett granskar hur 
Royal Navy (RN) ska kunna lösa uppgifterna i hemma-
vattnen samtidigt som en hangarfartygsstyrka genom-
för uppdrag i andra delar av världen. Detta särskilt med 
tanke på de ökande riskerna kring de brittiska vattnen. 

Hangarfartyget HMS Queen Elizabeth (QE) ska i höst 
ge sig ut på ett fyra månaders uppdrag till amerikanska 
ostkusten att genomföra de första flygövningarna med 
sina nya F-35B Lightning II attack-jaktflygplan. Där-
vid tar RN ett stort steg mot en ny operativ förmåga för 
landet. Systerfartyget HMS Prince of Wales kommer 
snart att gå samma väg med inledande provturer 2019. 
2020 ska bägge hangarfartygen vara klara för uppdrag 
och QE planeras för ett längre uppdrag 2021 och det 
blir öster om Suez. 

Samtidigt med att hangarfartygsprogrammet fortskridit 
har antalet större sjövärdiga fartyg i RN minskat. Då 
hangarfartygsprogrammet startade i slutet av 90-talet 
så fanns det 35 jagare och fregatter och 12 atomdrivna 
attackubåtar tillgängliga. Idag är det 19 respektive 7. 
Det blir även svårt att upprätthålla dagens antal då be-
fintliga fartyg faller för åldersstrecket och nya klasser 
ska byggas. 

När ett av hangarfartygen ska ut på längre uppdrag så 
krävs en avsevärd del av RN:s fartyg som skydd och 
eskort då dessa tillsammans med hangarfartyget utgör 
en ”Carrier Strike Group” (CSG). Exakt antal fartyg 
beror på uppdragets art och hotbild mm. Här kan man 
tänka sig stöd från partnerflottor för att minska bör-
dorna för UK RN. Men för att skydda hangarfartyget 
krävs, enligt en RN talesman, en ”robust” eskortstyrka 
som normalt bör uppgå till en eller två typ 45 luftför-
svarsjagare, minst en typ 23 eller 26 fregatt med ubåts-
jaktförmåga, en till två av Asture-klassens ubåtar och 
ett tankfartyg (Tide-klass) samt ett ammunitions- och 
torrlastfartyg (Solid Support-klass). Även om allierade 
resurser kan lösa några av behoven så blir det extra 
tungt eftersom resurserna vid planeringen av de två 
CSG var betydligt större än nu. Kravet att skydda de 
viktiga hangarfartygen kan heller inte helt överlåtas på 
allierade enheter. 

Trots allt tror RN på sin förmåga att hantera denna si-
tuation under överskådlig tid även om hoten mot UK 
intressen runt världen ökar. Från början av planeringen 
för CSG gällde s.k. power projektion på avstånd och 
man trodde inte att hotet mot hemlandet (brittiska öar-
na) skulle kräva större resurser. Nuläget är nu sådant 
att den stora ökningen av ryska flottaktiviteter i Europa 
har förändrat ”spelets natur”. 

Det ryska hotet 

Mycket av västvärldens politiska fokus har riktats mot 

den ryska militära interventionen i Georgien, annekte-
ringen av Krim, inblandningen i Syrienkriget och kon-
flikten i östra Ukraina. En annat viktigt orosmoment är 
den ökande ryska sjöstridsförmågan och närvaro inom 
allt vidare områden. 

Ryssarna har genomfört ett antal politiskt anmärk-
ningsvärda transiteringar av fartyg genom Engelska 
kanalen till och från Medelhavet/Svarta Havet. Bland 
annat har det ryska hangarfartyget, Admiral Kuznetsov 
med eskort, gjort ett antal förflyttningar som ställt krav 
på övervakande förband från RN. Dessa transiteringar 
började 2008 som en försmak av vad som komma 
skulle. Det kulminerade 2016 då Admiral Kuznetsov. 
Seglade genom kanalen direkt till stridinsatser i Syrien 
och tillbaka efter någon månad. Detta band stora resur-
ser ur RN (fartyg & flyg). 

Queen Elizabeth till höger och George H W Busch till höger vid 
första samövningen med USN under övningen Saxon Warrior. 
Foto: US Navy Official 

Beträffande örlogsoperationer så har ryska aktiviteter 
ökat påtagligt under senare år med ytstridsfartyg, ubå-
tar, marinflyg och andra resurser som underrättelsefar-
tyg. Ryssarna har tagit fram ett antal nya plattformar 
med nya förmågor där bl.a. den nya sjö- och landmåls-
roboten Kalibr (en kryssningsrobot) med mycket hög 
hastighet (3000 km/h eller mer) placeras på många yt-
fartyg och ubåtar samt iland på fordon och i luften på 
flygplan. Ett mycket stort hot för västvärldens flottor. 
Det har rapporterats i maj att president Putin meddelat 
sin topprioritering som är att öka antalet fartyg med 
Kalibr kryssningsrobotar. Dessutom har ryska ubåtsak-
tiviteter ökat tiofaldigt på sju år i Nordatlanten. 2010 
blev RN-fartyg aktiverade en gång p.g.a. ryska fartyg 
men 2017 var det 33 incidenter med ryska statsfartyg 
som krävde insatser av RN fartyg och/eller marinflyg. 

Kommunikationskablar 

Tillsammans med nya ryska plattformar som är betyd-
ligt kraftfullare än tidigare generationer har RN även 
visat stort intresse för nya ryska stöd- och specialfar-
tyg, främst nya underrättelsefartyg. Vid ett tal i maj 
under Royal United Services Institute´s (RUSI:s) Sjö-
krigskonferens, pekade förste sjölorden amiral Sir 
Philip Jones på verksamheten från sjömätnings- och 
forskningsfartyget Yantar (projekt 22010). ”Detta far-
tyg opererar ofta på vår kontinentalhylla och slår av sin 
AIS (automatiska identifieringssystem) när det passar.” 

Orientering om främmande sjöstridskrafter 



”Vi vet att denna fartygstyp har förmåga att komma åt 
undervattenskablar”. 

Betydelsen av undervattensdata och kommunikations-
kablar är välkänd men det har varit begränsat intresse 
för att öppet resonera om deras betydelse och sårbar-
heter på grund av sin strategiska betydelse. Nu, däre-
mot, har detta område av nationellt känsliga säkerhets-
aspekter börjat att diskuteras frekvent i pressen och det 
understryker oron över detta område. 

Vid en föreläsning vid RUSI, i december 2017, av för-
svarsstabschefen flyggeneralen Sir Stuart Peach sa 
denne att Rysslands fokusering på utvecklande av 
okonventionella förmågor och informationskrigföring 
skapade ”ett nytt hot mot vår livsstil” genom en möjlig 
”exploatering av sårbarheter mot kablarna som löper 
kors och tvärs längs våra havsbottnar.” I ett uttalande 
från RN som släppts efter fregatten S:t Albans spårning 
och skuggning av den ryska fregatten Amiral Gorshkov 
under senhösten 2017 sa S:t Albans fartygschef ”Det 
föreligger ett överhängande behov att skydda Storbri-
tanniens intressen i vårt närområde i luften, på och un-
der havsytan. Vår handel, ekonomi och informations-
förmåga beror på att vi behärskar havet.” 

Vid RUSI i maj i år konstaterades att 95 % av UK han-
del och energitillförsel sker över havet samt att för de 
digitala kommunikationerna är haven och kablarna av 
yttersta betydelse. Amiral Jones underströk detta då 97 
% av all internationell dataöverföring sker genom kab-
lar och inte över satelliter. Amiralen pekade också på 
att öppen information visar att ryska ubåtsaktiviteter 
ofta sker i närheten av viktiga undervattenskablar och 
han sa: ”Resurser för att vidta åtgärder mot undervat-
tenskablarna har skapats av ryssarna.” 

Kapacitet och avsikt 

Oavsett ryska avsikter, så har den ökande ryska närva-
ron demonstrerat Rysslands ökande örlogsförmåga. 
Därvid uppstår frågan om hur UK på bästa sätt kan 
hantera avskräckning, garantier och närvaro av sjöen-
heter med en reducerad styrka så fort som hangarfarty-
gen ges uppdrag långt från UK och då tar med sig en 
avsevärd del av de sjögående bevakningsresurserna. 

UK försvarsminister Gavin Williamson meddelade vid 
RUSI majkonferens i år att ambitionen från regeringen 
är att öka antalet Typ 31e fregatter så snart de första 
fem fregatterna har kunnat kostnadsberäknats och om 
exportsträvandena kan realiseras. Williamson sa även: 
låt oss inte glömma bort att antal är en särskild kvalitet 
i sig som varje örlogsflotta alltid verkligen behöver.” 
Typ 31-fregatterna kommer att utgöra en central del av 
en balanserad brittisk örlogsstruktur i framtiden som 
kommer att tillhandahålla förmåga att hantera låga till 
medelhöga risknivåer. Hanteringen av den lägre riskni-
vån kommer att förbättras påtagligt från 2021 när de 
fem utsjöpatrullfartygen (OPV) av River-klassens typ 
II har levererats. Den första HMS Forth levererades i 
april i år. En talesman för RN påpekade att dessa 
OPV:s är större och mer kapabla än de som ska ersät-
tas. 

Beträffande Typ 31e-fregatterna så levereras inte den 
första förrän 2023 samtidigt som ryska hot mot UK in-
tressen över hela hotspektrat ökar. 

Typ 31e kommer är inte avsedda att kunna hantera 

högrisknivån och inom den överblickbara framtiden 
finns inget som tyder på att RN kommer att kunna ut-
öka sina resurser i högriskområdet (typ 26-fregatter 
och typ 45-jagare och ersättare för dessa). Flottan foku-
serar på att lösa bägge uppgifterna alltså hangarfartygs-
styrkornas (CSG:s) slagförmåga och skyddet av hem-
mafarvattnen med erforderliga styrkor. 

För att kunna lösa dessa viktiga uppgifter samtidigt så 
överväger man mer obemannade tekniker såväl på som 
under ytan och i luften samt att köpa lämpliga resurser 
”från hyllan” för att få ned kostnaderna liksom ökat 
samarbete med andra nationer för att få ned styckepri-
set på t.ex. fregatter/korvetter eller andra fartyg. RN 
kommer framöver att fortsätta sin utveckling av obe-
mannade ytfarkoster, undervattens- och flygsystem. 

En form av lösning är att utveckla samarbetet inom 
NATO och med andra allierade i det nordatlantiska 
området. Många västnationer känner av de kyliga vin-
darna från öst och ökar sin marina närvaro i Europeiska 
vatten. Amiral Jones sa vid RUSI-konferensen för att 
inte riskera missförstånd vad gäller avsikter på någon 
sida ser UK ”skyddet av det egna närområdet i Nordat-
lanten som en nationell huvudangelägenhet” tillsam-
mans med sina viktigaste allierade. 

En talesman för Royal Navy påpekade att man aldrig 
rutinmässigt kommenterar vilka resurser som är till-
gängliga för försvaret av Storbritannien. Emellertid 
avslöjade han att utöver stöd enligt överenskommelser 
rörande avlägsna områden är ”UK permanent balanse-
rad för att skydda hemmafarvattnen. Utöver närvaron 
av OPV:s, finns alltid minst en fregatt eller jagare be-
redd att genomför t.ex. eskortuppgifter.” Talesmannen 
påpekade med eftertryck vikten av att samarbeta med 
alla försvarsgrenar och andra myndigheter för att skapa 
en samlad förmåga till försvar av hemlandet. Han sam-
manfattade med orden: ”Vi har de resurser vi behöver 
för att kunna hantera dagens och framtidens uppgifter.”  

Emellertid kan man argumentera för att fler plattformar 
skulle hjälpa flottan att bättre möta dessa uppgifter. RN 
försöker dock redan att optimera sina stridskrafter så 
att man får balans mellan resurser och uppgifter. Till 
exempel att tillgodose en varaktig närvaro i Persiska 
Gulfen från 2019 med typ 23-fregatter. Detta kommer 
att innebära längre perioder än dagens sex-nio månader 
i Gulfområdet innan rotation hem. Detta kommer också 
att göra att RN jagare och resterande typ 23-fregatter 
kan avdelas till CSG-operationer liksom stöd till annan 
Nato-verksamhet i närområdet kring Storbritannien. 

Tecknarbild av typ 31e-fregatter (första fartyg operativt 2023). 
Bilden RN officiell 



Patricia och ubåtar på besök i Köpenhamn 

Foto: S-E Melin 

Foto S-E Melin 

NMK och finska flottans 100-årsjubileum  Åbo 8-10 juli 2018 

Jan Eric Knutas har varit närvarande vid Nordiska 

Marina Kamratföreningarnas möte, som ägde rum i 

Åbo mellan den 8-10 juli. 

”Den 10 man starka svenska delegationen började 

dagen innan resan med färja från Stockholm. Vid 

framkomsten, den 8 juli, blev vi inkvarterade ombord 

i gamla passagerarfartyget Bore II, som ligger i 

Aura å vid Marinmuseet, på nära avstånd till alla 

aktiviteter. Våra finska kamrater hade komponerat 

ett omväxlande och intressant program.” 

Söndagen inleddes med en bussfärd till Nådendal och 

besök vid finske presidentens sommarslott, Gullranda.  

Därefter kransnedlägg-

ning vid Flottans min-

nesmärke i Nådendal. 

Devisen Pro Patria (För 

Fäderneslandet), inlagd 

till vänster på undre 

bilden, är delvis dold 

bakom minneskransen. 

Den långa minnesste-

nen bär namnen på 

stupade finska sjömän. 

Färden tillbaka till Åbo, i det vackra vädret, skedde 

med segelfartyget Inga-Lill, där vi fick njuta av en 

förnämlig laxsoppa.  

På kvällen var det allmän förbrödring ombord i 

Bore II.  

Efter kransnedläggningen kunde vi under någon timma 

sitta vid en sommarrestaurang och umgås 

Nästa dag, 9 juli, är årsdagen av den svenska flottans 

seger över den ryska, i det andra slaget vid Svensk-

sund. En tredjedel av Rysslands flotta förintades. Se-

gern medförde att Gustaf III krig mot Ryssland kunde 

avslutas på ett hedersamt sätt. Finska flottan har 

denna seger som sin högtidsdag. I år firades det extra 

högtidligt, eftersom det var 100 år sedan finska flot-

tan skapades.  



Under tisdagen fick vi en guidad tur i Forum Mari-

num, ett mycket välordnat museum, som belyser 

varvsverksamhet, civil sjöfart och finska marinens-

verksamhet. I samlingarna finns torpedbåtar i skala 

1:1 (bild) och segelbåten ”Daphne”, känd från Göran 

Schildts beskrivning av resorna i Medelhavet speci-

ellt ”I Odysseus kölvatten”. Rekommenderas för alla 

intresserade av segling och antikens historia. 

Vi flög tillbaka och landade på Arlanda 10 minuter 

innan vi startade. Det var många fina intryck och det 

tar tid att smälta allt efter vistelsen. Det var dagar 

som var fyllda med örlogshistoria, nutid, och framtid. 

Ett deltagande i NMK möten, där man får träffa kam-

rater från de övriga nordiska länderna, är något utö-

ver det vanliga och jag rekommenderar varmt ett del-

tagande i nästa möte år 2020 i Danmark för alla in-

tresserade. 

 

Jan Eric Knutas 

Det var örlogsbesök, med fartygsparad, från Storbritan-

nien och Östersjöländerna, men Ryssland deltog inte. 

Deltagande nationer genomförde en stor parad, som 

övervakades av marincheferna.  

Utöver parader och högtidstal hann vi också med en 

föredragning om finska flottans historia och hur framti-

den kommer att gestalta sig. Minfartygen Uusimaa och 

Hämeenmaa samt de fyra äldre robotbåtarna i Rauma-

klassen ska tas ur bruk kring år 2025 och ersättas av 

nya korvetter, som ska användas för såväl minering, 

ytstrid, luftförsvar som ubåtsjakt. Korvetterna kommer 

byggas vid Rauma Marine Constructions i Raumo och 

vara klara år 2025. Fartygen blir närmare 100 meter 

långa och utrustas bl.a. med torpeder, som f.n. inte 

finns i den finska flottan. Vi hann också med ett besök 

på västra Finlands sjöbevakning. När det var tid över 

kunde vi också titta på finska marinens materiel, som 

hade ställts ut i anslutning till Marinmuseet. 

Kvällen ägnades åt en delikat middag i museets restau-

rang. 

Ett fördjupat samarbetsavtal mellan Sverige och Fin-

land undertecknades också av de bägge försvarsmi-

nistrarna. 



Nordkaparen 

Ubåtsklubben Nordkaparen 

Kort information om den kom-

mande (2020) Internationella 

ubåtskonferensen (ISA) i Karls-

krona. 

The International Submariners Association 
Column. (Vandringskolonn) 

I samband med vårt besök och 

deltagande i ISA i S:t Petersburg 

under 2017 beslutades att Sve-

rige får stå som värdland under 

år 2020.  

 ISA (International Submariners Association) 

är en gemenskap mellan ubåtsmän från olika län-

der. Det är en världsomspännande sammanslutning 

av aktiva och tidigare ubåtsmän med familjer som 

årligen arrangerar en kongress i någon av med-

lemsländerna. Organisationen startades av Frank-

rike och Tyskland 1963 och har idag 28 deltagande 

länder. Sverige har deltagit sedan 2008 och har 

sedan dess besökt kongresserna i Polen, USA, Is-

rael, Ukraina, Storbritannien, Turkiet, Australien, 

Italien, Kroatien och Ryssland. Som jämförelse så 

deltog 400 medlemmar från 27 länder ISA i S:t 

Petersburg 2017. Det är en stor ära för Sverige att 

få arrangera denna kongress i Karlskrona 2020. 

 Vi har gemensamt, mellan våra fyra ubåts-

klubbar i Sverige, beslutat att Kongressen skall 

vara i världsarvsstaden Karlskrona under tiden 11-

15 maj 2020.  

 Underhandskontakter med sponsorer, Karls-

krona kommun, Marinen och 1.ubåtsflottiljen har 

inletts och stommen till ett program har börjat ta 

form. Vi har även förbokat ett stort antal hotellrum 

under aktuella dagar. 

 Deltagarna i kongressen betalar själva för 

sin resa, uppehälle samt dessutom en viss konfe-

rensavgift som skall täcka vissa måltider, och 

transporter mm. Vi har även sökt om bidrag från 

tänkbara sponsorer som vill var med och sponsra 

delar av evenemanget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PS! Nästa års ISA äger rum den 21-26 maj 2019 i 

Belgrad (Serbien) trots att den nationen inte längre 

förfogar över egen kust, egen hamn, flotta eller 

ubåtar som under Jugoslavientiden. DS./Red. 

Mer om detta meddelas vid  

kommande Pejlingar. 

 
Lars Nordenberg 

Från vänster på bild: Jarka Nyblom, klubbmästare; 

Anita Janevik, ledamot; Ann-Christina Andersson kassör (nyval); 

Christine Forsberg, vice klubbmästare;  

Anita Hogmalm, sekreterare; Ulla Lignell, ordförande och  

Ulla Martell vice ordförande. (nyval) 

Ej med på bild: Inga-Lill Dahl, suppleant 

Den 25 april fick jag den här spalten från Bojens sek-

reterare Anita Hogmalm. Den var avsedd för juni-

numret men jag fick den visst för tidigt för den ham-

nade på ”bakspår” och kom fram först nu, när  Anita 

frågade om jag hade plats i septembernumret. Jag såg 

nog först ut som ett frågetecken men efterforskning ger 

resultat. Så, bättre sent än aldrig hoppas jag att läsar-

na accepterar.    /Karl Harry 

Från årsmötet den 28 februari 2018 

Ca 30 medlemmar kom till Bojens årsmöte. Särskilt 
inbjudna var Lars-Erik Uhlegård och Harry Dahl från 
Flottans Män. 

Under 2018 kommer Bojens styrelse att ha nedanstå-
ende sammansättning: 

Damklubben  BOJEN 

Mer om detta meddelas vid  

kommande Pejlingar. 

 
Lars Nordenberg 

Samtliga årets tre veteraner: June Lamminheimo, Ulla 

Jubrand och Siv Åhrman fick mottaga veteranmärket av 

Lars-Erik Uhlegård. 

Veteranmärket får man efter 15 års medlemskap i Bojen. 

Flottans Män fick i år mottaga en penninggåva om 2000 

kr från Bojen. 

Beslöts att höja medlemsavgiften nästa år 2019 till 200 

kr. 

Följande medlemmar hade avlidit under 2017: 

Barbro Engström, Anne-Marie Hammarstrand,  

Ingegärd Hall, Leila Hermansson och Camilla Höglund. 

Ulla Lignell tände ett ljus och vi hedrade de bortgångna 

med en tyst minut. 



VAD  HÄNDER? 

Torsdag 25 oktober: Klubbafton kl. 18’00  
med föredrag av Roger Eliasson. Värnplikt som röjdy-
kare, sjöofficer och helikopterpilot och huvudman för 
Flygupplevelsecentret Aeroseum vid Säve flygplats. 
Roger Eliasson är pensionerad sjöofficer med kommen-
dörkaptens grad. Roger har under huvuddelen av sitt liv 
arbetat inom Marinflygsystemet och är bl.a. utbildad he-
likopterpilot inom Marinen. Han har varit chef för såväl 
12:e som 13:e helikopterdivisionerna samt flygchef vid 
marinflygledningen. År 1999 startade Roger Aeroseum 
som nu är ett av Västsveriges populäraste besöksmål. 

Onsdag 14 november Mäss-/Pub-afton kl 19’00-22’00 
För Bojor, FM och deras medföljande gäster. Slut upp!! 

Torsdag 29 november Klubbafton kl 18’00-21’00 
med föredrag av Kent Nordström. 
Ämne: Med fregatten Sprengtporten till Saint Barthé-
lemy 1784-1785. Den första delen av resan och en del 
annat. 
Kent Nordström är medlem i Flottans Män och pens-
ionerad sjöofficer med kommendörkaptens grad. Han 
har tjänstgjort på de flesta typer av övervattensfartyg. 
Han var 1:e officer och fartygschef på HMS Jägaren 
1972-75 under utprovningen av det norskbyggda farty-
get. Efter teknisk kurs på Militärhögskolan 1979 var han 
anställd i Försvarets Materielverk (FMV) under utveckl-
ingen av robotsystem 15. Från 1983 anställd vid Philips 
Elektronikindustrier och 1993 vid Ericsson Microwave 
Systems i Mölndal för projektutveckling av lednings-
system resp. spaningsradar för internationell marknad. 
Pensionärslivet började 2008 och har inkluderat studier i 
astronomi och historia vid Göteborgs universitet.  

Torsdag 30 november 
Nordkaparens jullunch med gäster kl 12’00-15’00 

Lördag 8 december 
Bojens luciafirande i Marinstugan kl 11’00-14’00 

Onsdag 19 december 
Lille Julafton för alla Flottans Män och Bojor med res-
pektive kl 18’00-21’00 

Anmälan till ovanstående: 
Lista i Marinstugan eller per telefon till 
Klubbmästare Carlaxel Benholm 
070-569 34 37 
E-post: ingela.benholm@telia.com 

Med tanke på att det ibland kan bli fulltecknat och vi 
måste tacka nej till sena anmälningar samt att klubb-
mästaren har en inköpsplanering att tänka på måste vi 
påtala att anmälan är bindande med tillhörande betal-
ningsskyldighet. 

 
Söndagsöppet kl. 10’00-13’00 
Oktober, november: Alla söndagar 
December: 02, 09 och 16 
 
Onsdagsöppet kl. 10’00-13’00 
Oktober: 03, 10, 17 och 24 
November: 07 och 21 
December: 05 och 12 

Foto: Hans Hermansson 
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03- 
0823 Kåre Andersson Lindome 75 år 
9214 Mari-Anne Westberg Bojen 75 år 
 
9592 Per-Olof Eriksson Västra Frölunda 90 år 
9848 Leif-Erik Tullock Skärhamn 65 år 
9471 Krister Karlsson Västra Frölunda 70 år 
1212 Rolf Carlsson  Västra Frölunda 75 år 
1002 Ulla Martell  Bojen 65 år 
9802 Irene Johanson Bojen 80 år 
1207 Bo Brännström Vallda 85 år 
0716 Börje Kjellstenius Billdal 80 år 
0001 Birgitta Andreasson Bojen 75 år 
1730 Aste Johansson Lindome 75 år  
 
0691 Hans Segertoft Vänersborg 80 år 
9593 Kenny Nilsson Göteborg 75 år 
0519 Kenneth Nilsson Västra Frölunda 70 år 
1726 Hans Cederholm Västra Frölunda 75 år 
1419 Risto Guerrierio Göteborg 60 år 
1513 Lars Grundberg Älvängen 75 år 
0320 Tage Andersson Västra Frölunda 85 år 
9978 Berne Grönqvist Göteborg 75 år 
1509 Roger Nordh  Uppsala 65 år 

  

 FÖDELSEDAGAR  

VI GRATULERAR 

VI HÄLSAR NYA 

MEDLEMMAR VÄLKOMNA 

031812 Lennart Olsson  Mölndal 

031813 Johnnie Öhlin  Skövde 

031814 Bo Wallberg  Lindome 

031815 Göran Storm  Hisings Backa 

031816 Kjell Pernered  Västra Frölunda 

Bojen Susanna Lindenhag Askim 

In memoriam 

 
Sedan Pejlingar nr 2 presslades har följande med-

lemmar lämnat oss eller meddelats avlidit tidigare: 

Född Namn Medlem Avled 

280802 Sten-Åke Karlsson 036140 170928 
Vi fick först nu veta att S-Å K avled för cirka ett år sedan. 

441020 Gösta Gustafsson 031806 180612 

290627 Inger Johannesson B 0202 180819 

271025 Dagny Borg B 8602 180831 

Vi lyser frid över deras minnen 



Om bilden på första sidan. Pamir var 

en fyrmastad stålbark som gick under i 

den tropiska cyklonen Carrie vid Azorer-

na den 21/9 1957. Endast sex av besätt-

ningen på 86 man räddades varav ingen 

av befälet. Livbåten nedan, finns på en 

minnesplats i Jakobi kyrka i Lübeck. 

var för mycket för ubåten.  

Pamir återgick 1948 i Erikssons rederis ägo. Vid hemre-

san 1949 den 11 juli var Pamir det sista kommersiella 

fartyg på denna trad som rundade kap Horn. Pamir köp-

tes 1950 tillsammans med systerfartyget Passat av ett 

tyskt konsortium i Lübeck för att användas som kombi-

nerade utbildnings- och fraktfartyg.  

1957 vid haveriet var Pamir på resa från Buenos Aires 

till Hamburg med vetelast. Ombord fanns förutom be-

sättningen 56 kadetter. I Buenos Aires var det strejk och 

fartyget hade lastats av oerfarna soldater. I efterhand vet 

man ej hur lasten hade ”stämplats”. 

Sista meddelandet från fartyget löd: ”Har förlorat alla 

segel. Har svår slagsida och tar in vatten. Behöver 

omedelbar hjälp.” De första fartyg som nådde platsen i 

gryningen dagen efter katastrofen mötte bara vrakdelar 

och tomma livbåtar. I skymningen samma dag siktade 

utkiken på det amerikanska fartyget Saxon en livbåt 

med fem man ombord. Det var fem kadetter som berät-

tade att fartyget ”rullat över” och att de i sista ögon-

blicket lyckats skära loss en livbåt. Ytterligare en livbåt 

med en man ombord hittades. Av de övriga 80 fanns 

inte ett spår. 

Källor: De flesta uppgifterna och bilderna är hämtade från Internet. 

Jo, här flaggas för firande av dykning nr. 700 med 

Ubåten Gäddan (U7) utanför Lysekil 1971-09-01. 

Från vänster: Uppbördsstyrman Bengt Pauli, Far-

tygschefen Per Hall och Sekonden Ulf Boqvist. 

Själv står jag diskret som alltid bakom Bengt Pauli. 

Bild och text Skeppsnummer 5, Thomas Eliasson 

Posttidning   B 
Flottans Män 

Örlogsvägen 6 

426 71 Västra Frölunda 

1941 togs Pamir som krigsbyte i Wellington och 
gick under Nyzeeländsk flagga. Hon siktades 1943 
av en japansk ubåt men höll för hög hastighet  och 
lämnades i fred. Pamir kunde göra 18-19 knop vilket 

Vad kan en 

bild be-

rätta? 

Kräftkalas i Marinstugan! 

Den 14 september samlades cirka 40 medlemmar ur 

FM Gbg och Bojen till kräftkalas med färska havs-

kräftor, räkor, diverse tilltugg och väl anpassade 

drycker. Kalaset blev mycket uppskattat då även mu-

sikunderhållning ingick i form av den utmärkta duon 

Lars-Eric och Johan Frendberg (far och son) som mu-

sicerade på ett alldeles enastående vis. 

Marinstugan under kräftkalaset                    Bilder: L-E Wennersten 


