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Verksamhetsberättelse år 2021 för Kamratföreningen Flottans Män i Stockholm. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Hedersordförande 
Konteramiral Jonas Wikström 
 
Ordinarie ledamöter       
Ordförande:  Örjan Sterner  Medaljkommittén, Vänföreningen T121-Spica,  
        Djurgårdskyrkans vänner, Förbundsordförande  
Vice ordförande:  Krister Hansén  Webbredaktör, IT-stöd, Kansli, Ledamot i förbunds- 
Skattmästare:      styrelsen (sekreterare)  
 
Sekreterare:  Birgitta Nordenbris Kallelser till möten, protokollförare 
 
Programkommittén: Leif Lindberg  Sammankallande i programkommittén,  

Kontaktman Stockholms Sjöfartsmuseum, Stock-
holms sjögård, Shamrocks vänner, SSRS 

 
Kansli:   Lars-Göran Gahmberg Informatör, Kansli 
 
Klubbmästare:  Sven Sahlsten  Klubbaktiviteter 
 
Trattenkommittén: Fredrik Scholander Sammankallande för Trattenkommittén, 
        Arbetsledare på Stora Tratten 
Programkommittén Thomas Svensson 
 
Suppleanter 
Lennart Bresell      Programkommittén, medaljkommittén, kanslichef i 

Riksförbundet 
Per Erik Tibblin      Knopar & Stek, biträdande klubbmästare 
 
Revisorer 
Revisorer har varit Bo Johansson och Arne Keller. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. 
 
Valberedning 
Valberedningen har utgjorts av Harald Abramson (sammankallande) Per-Olof Rekola och Bo Bly-
vall. 
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Flaggvakten     
1:e flaggförare  Bo Johansson    
2:e flaggförare  Lennart Bresell 
3:e flaggförare  Richard Nordenberg 
 
Flaggvakten har haft följande uppdrag under året: 
Datum  Uppdrag    
2022-08-19  Flaggvakt på af Chapman i samband med flaggskiftesceremoni efter den siste 

skeppsgossens frånfälle  
 

Knopar och stek 
Per Erik Tibblin 
P-O Rekola 
 
Medlemskap 
Föreningen har varit ansluten till: 
- Sällskapet för räddning av skeppsbrutne (SSRS), ständig medlem 
- Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm, ständig medlem 
- Föreningen Stockholms Sjögård 
- Djurgårdskyrkans vänner, ständig medlem 
- Föreningen T121 Spica vänner 
- Föreningen Shamrocks vänner, ständig medlem 
 
Medlemmar och medlemsavgift 
Föreningen hade vid årsskiftet 605 medlemmar. Av dessa är 13 ständiga medlemmar och därmed av-
giftsbefriade. Sedan föregående årsmöte har 8 medlemmar avlidit och 44 tillkommit.  Medlemsavgif-
ten har under året varit 225 kr. 
 
Verksamhet 
Året har till stor del präglats av coronapandemin. Detta till trots har följande aktiviteter genomförts: 
April 
Fredagen den 30 april 
Hissning av Stor flaggning på af Chapman med anledning av kungens 75-årsdag. 
Maj 
Tisdagen den 11 maj 
Krister Hansén höll föredrag om DDR och Stasi. 
Juni 
Söndagen den 6 juni 
Hissning av Stor flaggning på af Chapman. 
Fredagen den 25 juni 
Midsommarfirande på Stora Tratten. 
Augusti 
Lördag – söndag den 28 och 29 augusti 
Örlogsdagarna på Galärvarvet. Föreningen deltog med informationsbord och Lennart Bresell ledde 
vandringar på galärvarvsområdet. 
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September 
Söndag 5 september till måndag 7 september 
Riksårsmöte i samband med kryssning till Helsingfors. Föreningen arrangerade ett mycket lyckat rik-
sårsmöte där flera medlemmar gjorde en stor insats som funktionärer och organisatörer. 
Lördagen den 11 september 
Veteranflottiljen genomförde EDIP (En dag i paradiset). Föreningen medverkade med informations-
bord. 
Oktober 
Torsdagen den 14 oktober 
Traditionsenlig ärtmiddag, som även detta år sammanlades med föreningens årsmöte.  
November 
Tisdagen den 23 november 
Konteramiral Thomas Engevall höll föredrag om materielanskaffning och aktuellt läge för flottans 
förband. 
December 
Söndagen den 5 december – måndagen den 6 december 
Föreningens Lille Jul under kryssning med Silja Galaxy till Åbo  
Tisdagen den 14 december kl. 13.00 
Luciakaffe i Örlogshemmet 
 
Kansli 
Kansliet har varit bemannat varje tisdag mellan kl. 09.00-16.00 med undantag av sommar- 
jul- och nyårsledighet. Tisdagseftermiddagar har medlemmarna varit välkomna till Örlogshemmet 
där de bjudits på kaffe med bröd och trevlig samvaro. 
Arbetet på kansliet har inneburit att hålla medlemsregistret aktuellt samt registrera betalningar för 
årsavgift och penninggåvor till föreningens verksamheter. Påminnelsebrev har sänts till de medlem-
mar som inte hade betalat sin årsavgift före halvårsskiftet. Efter sommaren skickades ”Aktuell in-
formation” avseende årets resterande aktiviteter. Telegram till medlemmar har sänts i samband med 
jämna födelsedagar. I övrigt kommunicerar kansliet med medlemmar per e-post och telefon.  
 
Internet, information och kommunikation  
Hemsidan Flottansman.se/Stockholm har under året moderniserats och flyttats till en ny leverantör. 
Hemsidan är vår huvudsakliga kommunikationsväg till medlemmarna. Genom denna bokas stugor på 
Stora Tratten och på hemsidan ges aktuell information om våra aktiviteter. Vissa medlemsutskick 
sker också med hjälp av e-post. Det är därför viktigt att underrätta kansliet om aktuell e-postadress. 
 
Stora Tratten 
Precis som år 2020, visste vi inte riktigt vad vi hade att vänta inför sommaren 2021. Men livet återgick 
till det ”nästan-normala” utan större restriktioner och bokningsläget var inför sommaren mycket bra.  
Inför öppning av Stora Tratten under våren 2021, var flera medlemmar ute i god tid och arbetade på 
egen hand. När det sedan var dags för öppning, var mycket av arbetet kring stugor m m redan utfört 
och vi kunde koncentrera oss på att sjösätta Lillan. Vi behandlade trädäcket vid hamnen och även alla 
bryggor fick en strykning av bryggsmörja importerat direkt från västkusten. 
Till skillnad från covidsommaren 2020, kunde vi under sommaren erbjuda våra gäster handlingsturer 
till Ingmarsö. Våra gäster kunde även i sommar, på egen hand, låna Lillan för att handla och vi har 
även detta år haft generösa avbokningsrutiner. Beläggningsgraden inför sommaren var hela 90 % och 
stugorna var i stort sett fullbokade redan till påsk. 
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Midsommaren firades enligt anpassad tradition men med fint sommarväder. Även detta år, höll vi dock 
ett nedtonat firande där vi åt gemensam sillunch, men arrangerade ingen dans runt midsommarstången 
eller några lekar. En mindre grillning hölls på kvällen där vi spred ut oss vid egna båtar, några vid 
grillplatsen och några i egna stugor.  

Stugor  
Vi har fortsatt med upprustningen av stugorna och i år fick Sjösala en liten uppfräschning då glasve-
randan målades samt fick nya möbler. Alla stugor har även fått en översyn avseende glas, porslin och 
köksutrustning så att inget saknas för våra gäster. Toaletterna renoverades med nya rör och avrinning 
samt ny ventilation.  
Under sommarveckorna var hela 89 % av alla stugor uthyrda. Avbokningarna var få och glädjande var 
att även i år, har vi både många återkommande och nya gäster. De stugor som även i år hade hög 
beläggning var Calle Schewen, Albertina, Sjösala och Maj på Malö som varit mest populära.  
I år fick också den nya bastubryggan två stegar ner till vattnet. En ny skylt har också tillverkats, må-
lats och satts upp vid bryggan, ett särskilt tack till Per Örnell och Inger Nordström för den fantastiska 
skylten. 

Hamn  
Nya livbojar har under året levererats till Tratten och ersatt de äldre som fanns här tidigare.  

Båtar 
Lillan har behov av axeltätning och renovering av startmotor, ett arbete som kommer att utföras när 
säsongen är slut och under hösten/våren. 

Aktiviteter  
All ved som sågats ner efter Alfrida, klövs och staplades av medlemmarna under sommaren. Ved-
skjulet är nu helt fullt och vår nya vedklyv fick verkligen bekänna färg. Vi har nu ved som säkert 
räcker fram till 2024 på ön. 
Tack för allt arbete under året! Tack till våra holmvärdar som gjort ett sånt fantastiskt och ovärderligt 
arbete, tack till alla stug- och båtgäster som under året besökt oss och tack till alla medlemmar som 
ställer upp i ur och skur med arbete, tid och engagemang på vår fina ö.  
  
Veteran- och anhörigstöd 
Flottans Mäns medlemmar är genom Riksförbundet Flottans Mäns försorg kollektivt anslutna till 
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). SMKR är huvudman för de militära 
kamratföreningarnas verksamhet med psyko-socialt stöd till försvarsmaktsveteraner som deltagit i 
internationella insatser. Vår förening har kontaktmän som genomgått SMKR utbildning och är be-
redda att lämna sådant stöd. 
 
Knopar och stek 
Arbetsgruppen Knopar och Stek knopar vidare nu på sin 9:e säsong. 
Det gångna året har för oss som för Sverige präglats av en liten jobbig tingest som har en förmåga att 
sätta stopp för det mesta.  Jag refererar förstås till viruset. Vårsäsongen blev mest nedstängd men vi 
kom igång i maj och fick drygt en månads verksamhet innan sommaruppehållet.  
 
2021 blev också året då den siste ursprungliga medlemmen av skeppsgossarnas "Knopar & Stek", 
Göte Hertzman, gick bort. I augusti skiftades därför flagg på fockmasttoppen till Flottans Mäns 
flagga. Den gamla skeppsgosseflaggan fick förstås en plats i skeppsgosserummet där vi sitter och ar-
betar i af Chapmans akter.   
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Höstsäsongen startade upp som vanligt. En händelse att uppmärksamma är att den 16 september fick 
vi besök av ett engelskt par, John och Barbie Falcon.  John är barnbarn till Charles Bewley en av de 
lärlingar som 1885 till 1888 var med om att bygga Af Chapman. Då hette hon Dunboyne. Ett väldigt 
speciellt möte då paret bara var här på en halvdags kryssningsbesök och råkade mig vid den låsta 
grinden då jag var på hemväg. Vi pratar här om några minuters tidsspann. Hoppas Charles blev glad i 
sin himmel. 
 
I början på oktober förhalades af Chapman, av Flottans Män prydd med stor flaggning, från Skepps-
holmen till Beckholmsvarvet. Riggens trädetaljer, d.v.s. övermaster och rår, ska bytas till metall för 
en längre livstid och förmodligen lättare underhåll. Hon ska återvända till Skeppsholmen i maj 22, 
men har en ny planerad varvsvistelse vintern 22/23 för byte av trädäcket. Det betydde att vi i arbets-
gruppen blev husvilla. Men genom FM:s goda kontakter med Drottning Victorias Örlogshem har vi 
fått en tillfällig uppehållsplats i deras konferensutrymme. Inte lika mysig omgivning som vår vanliga 
arbetsplats men betydligt varmare. Bra för äldre gentlemän. Tack DVÖ.   
För arbetsgruppen  
Per Erik Tibblin 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Pandemin har inneburit färre kostnadsdrivande möten och före-
drag, vilket avspeglas i det positiva resultatet. Styrelsen föreslår att årets överskott, 33 367,55 kronor, 
överförs till eget kapital i ny räkning. Se i övrigt den särskilda ekonomiska redovisningen. 
 
Klubblokal 
Verksamheten inriktas mot aktiviteter på Drottning Victorias örlogshem. Under året har klubbaktivi-
teterna genomförts i lokalerna på plan 5. 
 
Ordförandens sammanfattning 
Verksamheten har naturligtvis även detta år präglats av Coronapandemin och många aktiviteter har 
varit tvungna att ställas in. Trots det lyckades vi ändå fullfölja några av alla de planerade aktivite-
terna vilket framgår av redogörelserna i verksamhetsberättelsen, tack vare ett stort engagemang hos 
styrelsens medlemmar och våra kommittéer.  
Bemanning av kansliet varje tisdag mellan 0900–1600 är betungande. Krister Hansén och Lars Gö-
ran Gahmberg har svarat för bemanningen. Lars Göran har under större delen av året arbetat från 
hemmet med bra resultat. Tack Krister och Lars Göran för värdefulla insatser! 
Under året har vi som vanligt haft öppet hus på tisdagseftermiddagar, då man kunnat komma upp och 
ta en kopp kaffe med bröd och träffa kamrater. Antalet besökare har dock varit betydligt färre än 
vanligt. 
  
Stora Tratten hade återigen en bra säsong, kanske tack vare pandemin som etablerat begreppet ”He-
mester”. Beläggningen på stugorna liksom i gästhamnen var hög. Holmvärdarna fungerade mycket 
väl och är värda ett stort tack för sina insatser. 
 
En viktig aktivitet är vår uppgift att hissa stor flaggning på af Chapman i samband med nationalda-
gen och vissa övriga högtidligheter. Detta kräver, om det ska göras örlogsmässigt, tolv personer! Vi 
lyckades bra med detta under året trots pandemin och att det genomfördes vid fyra tillfällen. Arbetet 
leddes av Per-Erik Tibblin som gjorde ett mycket bra arbete.  
  
Årets femkamp arrangerades av Norrtäljeföreningen. Det blev ett mycket lyckat arrangemang. Vi 
deltog med två lag och belade tredje och sista platserna i tävlingen. 
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Årsmötet som kombinerades med vår traditionsenliga ärtmiddag, genomfördes på Sjöfartshuset med 
deltagande av ett trettiotal medlemmar. 
 
Vi firade Lille Jul på Galaxy under resa till Åbo. Det blev en lyckad Lille Jul med ett stort antal del-
tagare. Utöver medlemmar i vår förening deltog kamrater från Nynäshamn, Haninge, Södertälje, 
Norrköping och Norrtälje, vilket var mycket glädjande. 
 
Jag vill tacka alla medlemmar för det stöd vi fått under året och vill slutligen särskilt tacka Styrelsen, 
Kansliet, Flaggvakten, Knopar och Stek samt Stora Tratten kommittén för det arbete som lagts ned 
under det gångna verksamhetsåret. 
 
 
Stockholm den 15 februari 2022  
 
 
 
 
Örjan Sterner 
Ordförande 
 
 
Birgitta Nordenbris  Krister Hansén   Leif Lindberg 
 
 
 
Lars-Göran Gahmberg  Fredrik Scholander  Sven Sahlsten 
 
 
 
Thomas Svensson 
 
 
 
 
  


