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Årsmötet 2017 avhölls 16 mars i Kastellet på Kastellholmen i Stockholm. Under årsmötet informerade 

ordförande Göran Algernon om den fortsatta verksamhetsinriktningen för Veteranflottiljen.  

Tre viktiga beslut fattades på årsmötet: 

1. Det andra och slutliga beslutet om ändring av föreningens namn från ”Veteranflottiljen – Före-

ningen Mtb-veteraner” till ”Veteranflottiljen”. 

2. Godkännande av ansökan från Stridsbåt 90E nr 127 om att upptas i Veteranflottiljen 

3. Godkännande av ansökan från Vedettbåt V150 Jägaren om att upptas i Veteranflottiljen 

Besluten var enhälliga 

Efter årsmötet vandrade 21 medlemmar till SOSS mäss på M/S Segelkronan förtöjd vid Östra Brobän-

ken på Skeppsholmen för att avnjuta traditionsenlig middag.  

I samband med middagen delades Veteranflottiljens hederstecken ut för åttonde gången. I år förärades 

chefen för Sjöhistoriska museet Hans-Lennart Ohlsson, Christian Wollert T121 Spica och Bengt 

Neiglick T26 utmärkelsen. Vid T38 Vänners årsmöte på Marinmuseum i Karlskrona 2 mars förärades 

Björn Edarp och Thomas Fagö samma utmärkelse. 

Efter middagen informerade Anders Kallin från Amfibieregementet om regementets verksamhet och 

ett fortsatt samarbete mellan Veteranflottiljen och regementet. 

Årets höjdpunkt EDIP, En Dag I Paradiset, arrangerades lördagen 9 september i sedvanligt vackert vä-

der. Intresset för att besöka Gålöbasen var som alltid stort. Långt innan grindöppning ringlade kön av 

bilar långt bortom Gålövägens många vägkrökar. Många kom resande i sina veteranbilar, några på ve-

teranmopeder och andra på moderna motorcyklar. Vi räknade in drygt 500 besökare och till dessa skall 

läggas fartygens besättningar och alla landgående funktionärer. Som vanligt festligt, folkligt och full-

satt. För fjärde året kunde allmänheten ges möjlighet att besöka vårt paradis. Inträdesavgiften var i år 

nedsatt jämfört med tidigare år, detta för att de som ”bara” ville besöka basområdet skulle gynnas. 

Medlemmar hade fritt inträde. Insläppet till basen fungerade mycket bra och besökarna hänvisades till 

parkeringsplatser på f.d. fotbollsplanen, som Amf 1 välvilligt låter oss använda, och på Lövholmen 

som Gålöbasens båtklubb ställer till vårt förfogande. Besökarna fick en stärkande promenad till Södra 

hamnen.  

Ingen behövde gå hungrig. För fjärde året i rad serverades hamburgare och varm korv av Sveriges 

bästa hamburgervändare Carlo sekunderad av medhjälpare från Veteranflottiljen och Sjövärnskåren. 

Caféverksamheten, i år på fasta land, sköttes med den äran av R142 Ystad och V150 Jägaren. 

För de som önskade en sjötur med våra fartyg, det var de flesta, såldes biljetter vid respektive fartygs 

disk. I år var det hela sju fartyg som korsade Hårsfjärdens och Mysingens vatten; T46, T56, T121 

Spica, R142 Ystad, Stridsbåt 127, V150 Jägaren och minsveparen M20. T26, som legat på land för un-

derhåll sedan 2016, sjösattes 4 dagar före EDIP för att kunna delta. Tyvärr inträffade ett haveri på 

bränslepumpen till BB huvudmotor så att hon blev stillaliggande men visades förstås från kaj. Strax 

efter lunchuppehållet inträffade ett haveri på T46 SB marschmotor så eftermiddagens turer fick ställas 

in. Haverier är alltid tråkiga och särskilt under EDIP men våra fartyg börjar bli till åren med allt vad 

det innebär.  
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EDIP besöktes även i år av SSRS Dalarö med Rescue Björn Christer, som tog tillfället i akt att infor-

mera om sin verksamhet och att engagera nya medlemmar. Räddningsbåten med sin besättning assiste-

rade när T46 efter sitt motorhaveri behövde bogsering till Norra hamnen. Veteranflottiljen framför sitt 

stora tack! 

Gålöbasen fick även i år besök av Stockholms skalabåtsklubb som visade upp sina modellbåtar i Norra 

hamnens stilla vatten. 

Torpedbåtsgnistarna höll öppet hus i sitt fina radiomuseum och lockade många besökare. 

Försäljning av souvenirer och profilkläder sköttes av respektive fartyg och detta lockade många att 

lätta på plånboken. 

Klockan K, dvs kl 10.00 enligt GMT (Gålö Mean Time) var det dags för den traditionella flagghiss-

ningen. För sjätte gången hissades den flagga som Veteranflottiljen fått av Nationaldagskommittén. 

Naturligtvis till tonerna av paradmarsch. Denna gång framförd av trumpetare från Marinens musikkår. 

Turerna med fartygen avslutades vid 15-tiden och grindarna stängdes kl. 15.30. Efter avrapportering 

till Amf 1 vakthavande officer att alla besökare lämnat området vidtog återställning.  

Efter grindstängning gick många och funderade på vad det var för ceremoni, som skulle äga rum kl. 

17.00 på Spicas backdäck. Stort jubel utbröt när det visade sig att vigselförrättaren, tillika vänför-

eningens vice ordförande, skulle genomföra en vigsel mellan Teera och Björn ”Muppen”, båda med-

lemmar i Veteranflottiljen. Efter vigseln och drinkar med tilltugg på Spicas däck bjöd de nygifta sina 

gäster på bröllopsmiddag i manskapsmässen. Senare under kvällen kunde brudparet dra sig tillbaka i 

Spicas till bröllopssvit inredda Högbåtsmanna-/Båsamäss. 

Besättningar och funktionärer lät EDIP övergå i EKIP och ENIP (En Kväll/Natt I Paradiset) under det 

att ett kraftigt åskregn drog in över Gålö. Utställningshallen ”Intensiven” iordningsställdes och en 

grillmiddag ordnades. Nu skulle det firas! Många av fartygen kunde fira sina födelsedagar; Sprängaren 

100 år, Gålöbasen 75 år, T26 75 år, Moses 75 år, T38 65 år, T46 60 år, T56 60 år, Jägaren 45 år, 

Stridsbåt 127 20 år, Nordanö 35 år och föreningen Veteranflottiljen 30 år. Spica, Ystad, M20 och Väs-

tervik passade också på att fira att de 2016 fyllde 50, 40, 75 resp. 43 år. 
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MOTORTORPEDBÅTEN T26 

 

Under 2017 fortsatte det 

omfattande renoveringsarbete 

med T26 som påbörjades 

under 2016. En helt fantastisk 

insats har gjort av besättningen 

under året! 

 

 

 

 

Lördagen den 4 mars startades 2017 års verksamhet för T26 del, med ett uppstartsmöte på Gålöbasen 

med 21 personer ur besättningen. Samling i Båsamässen för att summera 2016 och sedan prata om 

planen för fartyget under året. Besättningen bjöds på kaffe med kanelbulle. 

Uppstartsmötet avslutades med en guidad visning av robotbåten R142 Ystad samt gemensam middag. 

Årets första arbetsdag var i mitten av mars och under våren svetsades nya sjunkbombsfästen, man 

byggde en ställning för att skydda intilliggande fartyg i samband med blästring, blästring av skrovet 

påbörjades med efterföljande grundmålning. I samband med blästring upptäcks ett flertal, mindre hål 

som svetsas.  
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I början av juni blästrades så äntligen den sista biten av T26 skrov! Efterföljande svetsning av mindre 

hål och grundmålning följde därefter. Locket till tankrummet lyftes ner på marken och även det 

renoverades. Samtidigt lyftes tankarna ur så att man kunde slipa och måla botten i tankrummet. 

I mitten av juli påbörjades slipning och målning av botten, täckmålning av skrovsidorna, 

återmontering av sudband, återmontering av tankarna, men även lite hederligt maskinararbete så som 

att byta en förgasarrad, svetsa en cylinder och laga en bränslepump och ovanstående jobb blev klara 

första dagarna i september.  

Den 5 september sjösattes så äntligen T26 och Veteranflottiljens grand old lady var tillbaka i sitt rätta 

element! 

Den 9 september var det dags för En Dag I Paradiset, men ett kugghjul som driver en av 

bränslepumparna hade gått i tre delar, så T26 visades upp till kaj istället för att köras. Maskinarna 

bytte ut det trasiga kugghjulet de följande dagarna. 

Den 22 september gjorde T26 en körning tur och retur Stabbo med gäster, då systerfartyget T46 fått 

haveri. Den 23 september agerade T26 som fiende under försvarsmaktsövning AURORA i området 

öster om Ornö och in mot området norra Mysingen. 

I slutet av oktober rasade T26 täckställning ihop på grund av hård vind och denna ersattes under 

november. Den 11 november skedde traditionsenlig avslutskörning till Utö för lunch på värdshuset för 

att sedan återgå basen och ta upp T26 på land. 

Den 10 december täcktes T26 och med det avslutade T26 besättning ett slitsamt arbete med fartyget 

under året och ser fram emot många och trevliga körningar under 2018! 
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Vinter och vår användes till nya förbättrande åtgärder med huvudinriktning maskin. Elektriskt 

förvärmningspaket har lagts på mittens huvudmotor för att påskynda att få upp oljetemperaturen. 

Fortsatt arbete med utbyte av tändkablar och renovering av tändbryggor har skett. Flera 

prestandahöjande arbeten har vidtagits med bl.a. utbyte av bensin och oljerör. 

Pjäsen stod på land i brandstationen och plockades ner till stora delar under våren. Arbeten med 

uppsmörjning och vapenvård tog vid såväl som en ordentlig uppmålning av alla detaljer och pjäsdelar. 

Lysraketstället skrapades rent, målades upp såväl som att lysraketerna fick sig ett nytt färglager.  

Sjösättning skedde 13:e maj och provtur 10:e juni med gott resultat.  

1:a körningen med gäster 16:e juni med fint väder och på steget ut Långbäling runt Stabbo via Tröja 

och Järnholmssund. Därefter sommarvila på Gålö.  

 

 

 

Ny provtur 7:e augusti. Samtidigt passade vi på att lyfta ombord 

den nyrenoverade pjäsen med hjälp av Nordanö i södra hamnen.  

 

 

 

 

11:e augusti fullt pådrag på Gålö för att finslipa inför 

Jubileumslångresa till Nyköping 12:e augusti. En mycket 

fin resa i fantastisk skärgård med stort mottagande i 

Nyköping, som firade 700 år. Visningar av 

Veteranflottiljens fartyg (T46, T56 och Jägaren) under 

eftermiddagen.  
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Hemresa till stora delar ihop med T56 i lika strålande väder med ett glatt gäng gäster. 

1:a september gjorde vi en fin tur över Mysingen ut till Stabbo där vi bjöd våra gäster på kaffe och 

bulle. 

 
                              I rote med T56 

 

EDIP som är Veteranflottiljens dag, samlade som vanligt ett 

mycket stort deltagande. Körningarna såldes ut omgående. T46 han 

köra 3 st körningar innan ett haveri uppstod på SB mellanaxel såväl 

som att SB V8:a bolmade vit rök. Beslut att återgå norra hamnen 

blev denna dags avslutning. Sjöräddningssällskapets räddningsbåt 

fick öva bogsering och förtöjningsövning till norra hamnen. Under 

hösten har V8:an bytts ut mot nyrenoverad och en nygammal 

mellanaxel har monterats. (Allt klart för 2018).  

 

 

 

 

Stillaliggande under hösten och inlåning av T26 den 22:a september för att klara av körning för våra 

gäster. Mycket uppskattat med en tur runt Muskö och sedan strandhugg vid Utö för kaffe och åter 

Gålö. Tack T26 för Er fina insats. 

Tyvärr kunde inte T46 vara med på Försvarsmaktsövning Aurora som var planerat, då fullt jobb låg i 

pipelinen med byte av V8:an och mellanaxeln.  

11:e november var det dags att gå upp på slipen igen. Nu vilar T46 på sin ordinarie plats på slipplan 

under tiden som renovering pågår i Akuten av den urlyfta V8:an och massa annat vinterjobb tar vid. 

Passa på att följ oss på www.t46.se 

Vi ser fram mot kommande säsong 2018. 

  

http://www.t46.se/


 

T121 Spica 

Verksamhetsberättelse 2017  
 

 

 

Vänföreningens styrelse har under året bestått av Henrik Bergman ordf., Lennart Törnberg vice ordf. 

och informationsansvarig, Sören Jonsson sekr., Per-Olof Blom kassör, Björn Lagersten ledamot tillika 

representant för stiftelsen, Christian Gustavsson, marknadsansvarig, Christian Wollert ledamot, tillika 

redare och Torgny Åhman ledamot.  

Vänföreningens årsmöte avhölls ombord på M/S Segelkronan vid Östra Brobänken, Skeppsholmen, 

Stockholm den 7/3 2017 i närvaro av 29 medlemmar.  

T121 Spica, har under året haft Gålö som hemmahamn.  

Första halvåret ägnades åt återställning efter vintern, underhåll, utbildning samt planering och genom-

förande av varvsbesök på Muskö.  

Torrsättningen i Risdal varade mellan vecka 10 och 18 och inriktades mot: 

1. Byte av mittens GT1, som vid besöket i 

Västerås under juli 2016 havererade. 

Styrbords GT1 flyttades till mitten och 

den ”nya” monterades som styrbords 

GT1.  

 

2. Kontroll av undervattenskroppen, bottenmålning, byte av zinkanoder, blästring/målning av 

färskvattentanken, inspektion av cellfyllnader etc. samt Transportstyrelsens inspektion.  

 

Därutöver ägnades mycket tid till skrapning och målning på däck och överbyggnad. Fartyget ombase-

rade därefter till Gålö. En hel del problem i maskin återstod. Maskingänget har under våren och hela 

året lagt ned oerhört mycket tid på att lösa alla de problem som succesivt har dykt upp. 

Vårens provturer blev kraftigt försenade, men den 27 maj var det äntligen dags. Det blev en min-

nesvärd och lång dag. Efter lunchankring vis Älvsnabben, kunde bara mittens GT1 startas upp. Väl ute 

på Mysingen går KaMeWa i backläge. Ekipaget kontaktades och i väntan på att Nordanö skulle 



komma till undsättning ägnades en timme åt att backa i cirklar på Mysingen, till passerande fritidsbå-

tars stora förnöjelse.  

Efter idogt arbete i maskin, kunde vi den 16 juli genomföra en provtur utan problem.  

En månad senare, den 16 augusti, genomfördes transportstyrelsens inspektion och efter de obligato-

riska girarna med dikt styrbord och babord samt accelerationsprov och stopp kunde Spica godkännas 

som passagerarfartyg. Äntligen klar för inkomstbringande kundkörningar igen. 

Trots att vårens kundkörningar blev inställda och därmed säsongen kraftigt försenad, innebar det ändå 

inte ett sämre 2017. Sensommaren och hösten kom att ställa hårda krav på fartyget och dess besätt-

ning. 

Redan lördagen den 19 augusti var det då dags för den rutinmässiga ombaseringen till Vasamuseet. 

Passagerarna anlände med bokad buss. Efter mottagande och förevisning av Gålöbasen embarkerade 

gästerna och kursen sattes mot huvudstaden. Efter losskastning fick gästerna lunch och möjlighet att 

gå runt i fartyget. Efter såväl högfarts- som lågfartlöpa med kaffe och bulle förtöjde Spica vid Va-

samuseet enligt tidsplan. 

De årliga besöken i huvudstaden är till för att under sommaren visa upp fartyget och erbjuda möjlig-

heter till samkväm ombord för hugade kunder. I år blev det dock en mycket kort vistelse då vi redan 

på söndagen den 27 augusti återvände till Gålö.  

Den traditionsenliga dagen i paradiset (EDIP) genomfördes lördagen den 9 september och för tredje 

gången som en öppen inbjudan till allmänheten. Som vanligt en stor succé. T121 Spica och sju andra 

fartyg ur Veteranflottiljen erbjöd åksugna gäster sköna turer över Mysingen. För Spicas del blev det 

färre körningar än tänkt pga problem i maskin. Vi fick dock ihop tre turer där vi kunde visa upp farty-

get och dess manöverförmåga runt Äggskären för 120 passagerare. Vädret var också, som vanligt, på 

vår sida så alla var mycket nöjda med sina upplevelser.  

Efter grindstängning vid 16-tiden gick många 

och funderade på vad det var för ceremoni, 

som skulle äga rum kl. 17.00 på Spicas back-

däck. Stort jubel utbröt när det visade sig att 

vigselförrättaren, tillika vänföreningens vice 

ordförande, skulle genomföra en vigsel mellan 

Teera och Björn ”Muppen”, båda medlemmar 

i Veteranflottiljen. 

 

Ingen rast, ingen ro; Redan måndagen den 11 

september var det dags att gå till sjöss igen. 

Denna gång var T121 Spica chartrad av 40 

medlemmar i den tyska föreningen ”Freun-

deskreis 2 Schnellbootsgeschwader” för en 

resa Muskö runt. Efter en guidad tur på Gålö-

basen visades Hårsfjärden med dess attrakt-

ioner upp, Muskö och Skramsösund passera-

des. Gästerna njöt av sakta lunk i 12 knop men 

visade stor glädje och njutning vid 35 knop 

norrut på Mysingen. Dagen avslutades på 

Gålö Havsbad där våra tyska vänner bjöd på 

BBQ. 
 



Fredagen den 15 september var det rotekörning tillsammans med R142 Ystad. Gästerna fick åka ”Järn-

holmsundsturen”. Under färden genomfördes evolutioner vilket uppskattades av såväl gäster som be-

sättning. Efter visning av Gålöbasen bjöds samtliga på en lättare lunch. Konceptet med rotekörning 

fungerar så bra att det finns anledning att fortsätta med denna typ av körningar. Att dessutom öva en-

klare evolutioner ligger i andan för vår verksamhet att sprida marin kulturhistoria och kunskap om far-

tygets verksamhet under kalla kriget. 

Tematuren ”Kalla kriget” genomfördes för tredje året lördagen den 16 september. Även denna gång 

tillsammans med Ystad. Vi förflyttade oss i rote runt Muskö moturs. Den övning som en sjöräddnings-

helikopter genomförde tillsammans med Ystad imponerade på alla.  Som helhet en mycket lyckad resa 

där vädret än en gång var med oss. 

Sedan var det dags för årets stora utmaning. Under perioden lördagen den 23 september till onsdagen 

den 27 september deltog Spica tillsammans med andra fartyg i Veteranflottiljen i den stora försvars-

maktsövningen Aurora17 där Veteranflottiljen agerade ”fiendefartyg”. Lördagen ägnades åt övningar i 

och runt Mysingen, både under dager och under mörker. Det senare ställer mycket höga krav på be-

sättningen men allt förlöpte bra. Under söndagen ombasering till Oxelösund där Veteranflottiljens far-

tyg hänvisades till en bra men ack så trist hamn. Måndag till onsdag genomfördes ett antal löpor från 

Harstena in mot Oxelösund. Tyvärr blev ett par inställda pga problem med en GT5. Detta löste dock 

maskingänget på ett föredömligt sätt genom att rekvirera ett dieseldrivet aggregat från Norrköping. 

Även i Oxelösund genomfördes körning i mörker, spännande!  Övningsledningen säger sig vara 

mycket nöjd med Veteranflottiljens insats.  

Antalet gångdagar under året var 14, detta trots en avkortad säsong. Under 2016 genomfördes 11 st. 

Under november genomfördes två teoretiska utbildningspass i Fortums lokaler i södra Hammarbyham-

nen. Vid varje tillfälle deltog ca 22 – 24 personer. Utbildningen är årlig och mycket viktig för att Spica 

såsom varande ett passagerarfartyg ska kunna framföras på ett säkert sätt. 

Ett antal arbetsdagar genomförs under vår och höst för att hålla fartyget på en hög nivå både exteriört 

och tekniskt. Detta underhållsarbete pågår även under vinterhalvåret. Det idoga lilla arbetsgänget trot-

sar snö, kyla och blåst. Hösten har avslutats med att Spica har förberetts för sin vintervila. 

Vänföreningens styrelse vill härmed framföra ett stort och varmt tack till alla i besättningen och be-

sättningsmedlemmarnas familjer för insatser och uppoffringar i samband med körningar, arbetsdagar 

och övriga gemensamma aktiviteter.  Vi kan se tillbaka på ett mycket positivt år med flera intressanta 

och givande körningar med i princip fullt antal passagerare vid samtliga. Styrelsen vill rikta ett speci-

ellt tack till maskingänget, som har gjort ett beundransvärt jobb. Utan deras arbete hade Spica blivit 

stillaliggande hela året.  

Vänföreningens planering och målsättning 2018 

Verksamheten under första halvåret 2018 kommer att inriktas på underhåll av fartyget med bland an-

nat renovering och återmontering av de aktra torpedtuberna och av kobryggorna.  

Den sedvanliga Stockholmsvistelsen under sommaren kommer att äga rum under en kortare period. I 

slutet av augusti kommer Spica att tillsammans med övriga fartyg i Veteranflottiljen delta i Örlogsda-

garna vid Vasamuseet.  

Vänföreningen har som målsättning att fortsätta samt vidareutveckla kontakter och samarbete med 

SMM, Försvarsmakten, kommuner och utländska vänföreningar. Vänföreningen skall även intensifi-

era arbetet med att rekrytera yngre medlemmar och ta fram underlag för Spicas fortlevnad på 5 och 10 

års sikt. 

Styrelsen vill till sponsorer och medlemmar, som under år 2017 stöttat projektet T121 Spica ekono-

miskt, och till medlemmar, som under året nedlagt ett omfattande arbete ombord på fartyget eller i 

samband med guidning för allmänheten framföra ett stort tack.  
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2017 blev ett märkesår för Motortorpedbåten T56. Inte nog med att det var dubbelt jubileum, T56 

fyllde 60 år och det var 10 år sedan renoveringen var färdig. Dessutom följdes en intensiv försäsong av 

en minst lika intensiv säsong. Vi körde c:a 1 500 sjömil, och så mycket har inte körts med 56:an sedan 

premiärsäsongen efter renoveringen, 2007. Så mycket jobb har sannolikt inte heller gjorts sedan 

renoveringen. Mycket körningar innebär också fina möjligheter att marknadsföra Veteranflottiljen och 

vår verksamhet. 

Förutom i maskin, har investeringar har gjorts i bl a ny VHF-anläggning, uppgradering av GPS, en 

dieseldriven brand- och länspump, elaggregat och nya flytvästar. Detta för att hålla fartyget i ett gott, 

sjövärdigt skick.      

FÖRSÄSONG 

Verksamhetsåret inleddes med en planeringsdag i slutet av februari där de större arbetsuppgifterna 

gicks igenom och prioriterades. Därefter startade arbetsdagarna den 18/3, och fortsatte in under 

säsongen. Jobbet som utfördes var både av typen som är återkommande varje år, och mer specifika 

arbeten. Till den första typen kan t ex slipning och målning av skrovsidor och botten hänföras. De mer 

specifika arbetena omfattade t ex byte av trycklager, svetsning av avgasrör och tillverkning av 

flaggspel och propellerbyte.  

Listan kan egentligen göras hur lång som helst men vi nöjer oss med att konstatera att mycket jobb 

gjordes. Uppslutningen på arbetsdagarna var god och vid ett antal tillfällen noterades tvåsiffrigt 

deltagande. 

Sjösättningen var planerad till den 13/5, 

och detta hölls också om än med minsta 

möjliga marginal. Svetsning och 

grundmålning pågick ända in till 

sjösättningsögonblicket. Sjösättningen 

förlöpte utan problem, och firades av 

närvarande med en fika i solen.  

Därefter fortsatte jobbet med att få T56 

körklar till första körningarna, och även 

detta lyckades, men inte heller här var 

det några större marginaler. 



Verksamhetsberättelse T56 

Verksamhetsåret 2017 

 
SÄSONG 

Säsongen startade under 

nationaldagshelgen med att assistera 

AMF1 genom att agera ”den lede fi” 

vid en övning. Det innebar lasermål 

på fördäck och röd/vit fiendeflagga i 

flaggspelet. Kändes lite märkligt. 

Under denna övning kördes många 

sjömil i väder som skiftade mellan 

härlig försommarsol, och inte fullt så 

härligt regn och kuling. Insatsen var mycket uppskattad av AMF1. Här ska också nämnas den mycket 

goda hjälp vi fick av gänget på lagfartyget Nordanö. Det avsåg transporter och samband, och inte 

minst uppskattades den mycket goda maten. Tack för det! 

Efter övningen kom ett välbehövligt uppehåll till i början av augusti med åkandet. Välbehövligt då 

övningen slitit på materialet och flera arbetsdagar behövdes för att byta ut eller reparera slitet material. 

Efter en tur till Landsort kom så årets långresa, 

som alltid i vänföreningens regi. Den gick av 

stapeln 9 – 13/8 och gick söderut med 

nattstoppen Arkösund, Loftahammar, Harstena 

och Nyköping. Som vanligt var resan mycket 

lyckad, och enligt tradition gynnades vi av soligt 

och varmt väder. Att åka ”staketleden” i upp till 

40 knop (där så är möjligt) är verkligen en 

upplevelse utöver det vanliga.  

I Loftahammar fick vi ta del av en upprepning av 

Charlottes och Daniels bröllopsvals. Inte ett öga 

var torrt! Harstena är ju något alldeles extra med 

en fantastisk miljö. Vi la till vid det gamla 

båthuset, där även en del av besättningen bodde. Att bo en meter från fartyget är en form av lyx, även 

om det inte annars är ordet man tänker på i det boendet. I Nyköping fick vi, som del av 

Veteranflottiljens 30-årsfirande, sällskap av både T46 och Jägaren. På Jägaren bjöd Veteranflottiljen in 

till gemensamt mingel som var mycket trevligt. Tack för det! 

Under augusti och september hade vi sedan ett flertal gästkörningar som var mycket lyckade och 

uppskattade. Tyvärr fick dock en körning avbrytas pga problem med ett avgasrör. Gästerna var dock 

förstående. Även under denna period gjordes en hel del jobb, bl a ett fenomenalt trycklagersbyte som 

gjordes med upptagning och sjösättning samma dag. 

EDIP genomfördes på traditionellt sätt med ett flertal körningar och många glada och nöjda gäster. 

Säsongen avslutades med deltagande i den stora övningen Aurora 2017, där vi återigen var 

fiendefartyg. Det var roligt att kunna vara en del av denna, så uppmärksammade, händelse. Vi hade 

dragit lärdom av förra övningen och körde färre sträckor. Samarbetet fungerade utmärkt, och återigen 

hade vi bästa möjliga stöd från Nordanö. När dessutom vädret visade sig från sin bästa sida hela 

övningen blev det mycket lyckat. Att ”flyga” förbi ett flertal stridsbåtar och andra marinfartyg på 

fjärden både på väg till övningen, och därifrån gjorde det hela extra roligt. 



Verksamhetsberättelse T56 

Verksamhetsåret 2017 

 
Torrsättningen genomfördes den 14 oktober. Denna gång med minimibemanning, men det vindstilla 

vädret gjorde att det gick bra ändå. Christer fick förmånen att debutera som traktorförare på Gålö. 

Under november hade vi en kombinerad planeringsdag inför 2018, och skeppsafton med middag på 

Jägaren. I december genomfördes dessutom en extra arbetsdag för att vara väl förberedda inför nästa 

års säsong.   

Under hösten såg också Danne S till att det togs fram en jubileumstappning av ett 

T56-öl. Denna fantastiska lagerbira går under det stolta namnet ”T56 trycklager”, 

en lager med tryck i. Alla i besättningen har haft möjlighet att beställa denna ädla 

dryck, och det har blivit en praktsuccé. 

 

 

 

 

 

 

Vi ser nu med tillförsikt fram mot 2018. Vi vet att det nästa år blir Örlogsdagar på Djurgården i 

augusti, och i skrivande stund påbörjas planeringen för långresan. En aktiv säsong förutsätter förstås 

också att vi även fortsättningsvis är lyckosamma i arbetet med gästkörningarna, och att vänföreningens 

medlemar fortsätter att ställa upp för fartyget på det fina sätt som gjorts hittills. 

 

 



 

Verksamhetsberättelse för T38 Vänner 

Verksamhetsåret 2017 

 
 
ÅRSMÖTET 

Årets årsmöte genomfördes den 2 mars på Sjöofficersmässen och samlade 27 medlemmar. 

Mötet inleddes med en mycket intressant och uppskattad föreläsning av Kmd 1gr Nils-Ove Jansson 

under ämnet ”Ubåtskränkningar under kalla kriget och i nutid”.  

Efter föreläsningen var det dags för middag i Sjöofficersmässens stora matsal och därefter startade 

årsmötesförhandlingarna. Förhandlingarna inleddes med en parentation för de medlemmar som avlidit 

sedan förra årets möte. Denna gång var det hela sex avlidna medlemmar som skulle hedras.  

Vid redovisningen av verksamhetsberättelsen för 2016 kunde konstateras att T38:as verksamhet under 

året varit något begränsad men att det ekonomiska resultatet för föreningen, bland annat tack vare 

många frivilliga bidrag från medlemmar, blivit mycket bättre än väntat. Styrelsen beviljades därefter 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Samtliga styrelseledamöter vars mandattid utgick vid mötet omval-

des, vilket innebär att styrelsens sammansättning för 2017 ser exakt ut som förra året. Även sittande 

revisorer och valberedning omvaldes.  

 

Under övriga frågor utdelade ordföranden Veteranflottil-

jens hederstecken, ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflot-

tiljen”, till Björn Edarp. Även Thomas Fagö hade tillde-

lats årets hederstecken, men han kunde tyvärr inte när-

vara vid mötet.  

 

UNDERHÅLLSARBETEN 

Under perioden september 2016 till mitten av slutet av juli 2017 genomfördes på T38 ca 1300 man-

timmar underhåll. Underhållet har varit omfattande på såväl skrov, maskins kringutrustning och pro-

pelleraxelsystem.  

14 JUNI – SJÖSÄTTNING 

T38 sjösattes onsdagen den 14 juni från sitt vinteride i Mtb-hallen. Sjösättningen gick bra och därefter 

förtöjde vi vid Wasaskjulet på Lindholmen för fortsatta rustningsarbeten. 

5 JULI – PROVTUR 

Den 5 juli genomförde T38 en provtur under ca en timme och förtöjde därefter vid Marinmuseum. Det 

blev en blöt tur under det värsta åskregnet, men allt gick bra. 

 

7 JULI – VISNING VID MARINMUSEUM 

Fredagen den 7 juli hade T38 visning vid 

Marinmuseum mellan kl 1000 och 1600. 

Under dagen besöktes ca 180 personer. Vid 

Marinmuseum låg även R142 Ystad, syster-

fartyg till R136 Västervik, som under dagen 

körde rundturer med passagerare. Dagen 

avslutades med en skeppsafton tillsammans 

med Ystads och Västerviks besättningar. 

 

 

 



5 AUGUSTI – MEDLEMSDAG 

   
Den 3 augusti gjordes ett tillfälligt besök i Örlogshamnen för bunkring och lördagen den 5 augusti var 

det dags för årets medlemsdag vid Marinmuseum i samband med Karlskrona skärgårdsfest. 

När vi har medlemsdagar vid Marinmuseum används HMS Bremön för förtöjning och administration. 

SMHI spådde regn under dagen men det klarade vi oss i stort sett från, endast en lättare skur på efter-

middagen. Däremot var det varma friska vindar som gav lagom stänk på de åkande. 

Förutom besättningen anslöt ett 60-tal medlemmar som fick en åktur på de yttre fjärdarna. Fem åkturer 

genomfördes mellan kl 0930 och 1500. Dagen och åkturerna var till allas belåtenhet. På kvällen 

skeppsafton för besättningen med anhöriga på Bremön. 

 

26 AUGUSTI – ÅKTURER MED OFFICRSKURS 1987 

Lördagen den 26 augusti genomfördes 

sommarens sista kör. Det var för officers-

kurs 1987 (MOHS kadettkurs december -

85) som firade 30-årsjubileum av offi-

cersexamen i Karlskrona. 28 personer ur 

kursen deltog och dessa delades upp på två 

turer om vardera 45 minuter. Vädret var 

det bästa tänkbara, svag SV-vind, + 18 

grader, mulet men inget regn. Åkturerna 

var mycket uppskattade av gästerna. 

 

21 SEPTEMBER – INGÅNG TILL ÖR-

LOGSHAMNEN 

Den 21 september förflyttades T38 från Marinmuseum till Örlogshamnen där hon förtöjdes på sin 

vanliga plats vid Wasaskjulet. Därmed var sommarsäsongen avslutad.  

ÖVRIGT 

Vänföreningen T38 Vänner hade vid årsskiftet 287 enskilda medlemmar, varav 5 är hedersmedlem-

mar, samt 4 företagsmedlemmar. 

 



 

Veteranflottiljen 

 

Verksamhetsberättelse för FSvR-R142 Ystad 

Verksamhetsåret 2017  
 
Året började med ett välbesökt årsmöte i Båsamässen den 11 februari. Förutom den formella delen där 

året 2016 redovisades, ansvarsfrihet för styrelsen beslutades och en ny styrelse utsågs var det stora 

beslutet om vilka ramar årsmötet kunde ge Projekt Kiel. Föreningen hade sedan sommaren innan 

jobbat för att göra ett besök i örlogshamnen i Kiel under Kieler-Woche 2017. 

Beslut togs att projektet fick jobba vidare och nu accelererade föreningens ansträngningar för alla 

förberedelser inför årets resa samtidigt som vi inte fick förlora fokus på det ordinarie programmet med 

olika biljettkörningar. 

Inför säsongen var det som vanligt massor som skulle hinnas med i form av underhåll och 

utbildningar. Tyvärr drabbades maskin av vattenintrång i maskinrummet pga. en felaktig ventil och vi 

tvingades pumpa ut ca 15 m3 vatten, byta all hydraulolja för KaMeWa-orna etc etc. Byte av BB 

avgasrörsisolering och riktning av mittens GT kunde ändå genomföras innan det var dags för den 

årliga inspektionen av Transportstyrelsen för ett förnyat passagerarfartygscertifikat. 

Föreningen förhandlade fram ett sponsoravtal med Safetygruppen som betytt mycket för att öka 

andelen av mönstrad besättning med full Basic Safety. 

Under säsongen genomfördes sju biljettkörningar, EDIP ej medräknat, och vi höjde genomsnittligt 

passagerarantal från 28 till 31. Under dessa körningar hade vi 220 betalande passagerare. 

Årets långresa till Kiel blev en succé! Den genomfördes i två steg: nerresan till Kiel och återresans 

första etapp till Karlskrona veckan innan midsommar. Två veckor senare träffade vi Västerviks 

Vänner för en trevlig samvaro vid Marinmuseum i Karlskrona innan det var dags för återfärd till Gålö. 

 

På vägen till Kiel stannade vi i 

Ystad och Warnemünde. Där hade 

vi en trevlig grillkväll med våra 

tyska vänner från 2. 

Schnellbootsgeschwader. 

Medlemmar därifrån följde med 

oss vidare till Tirpitzhafen dagen 

därpå. Väl i Tirpitzhafen följde ett 

späckat program där vi, 

tillsammans med ca 40 andra 

örlogsmän från ca 15 olika 

nationer bl.a. deltog i 

öppningsceremoni, Open Ship för 

allmänheten under två dagar, 

kransnedläggning i Laboe etc. 



Verksamhetsberättelse FSvR – R142 Ystad 

Verksamhetsåret 2017 

 

 

Det var ett mycket trött gäng som efter 8 dygn ombord satte sig i bussen från Marinbasen i Karlskrona 

tillbaka mot Gålö! En separat reseberättelse finns på föreningens insida på webben. 

Den största företagskörningen för året kom till som en spin-off från Kiel-projektets försök att få 

företagskunder med på delar av resan. Just den saken misslyckades men ett av företagen blev så 

intresserade att de valde att fira sitt 20-års-jubileum på Gålö med åkturer för ca 70 personer. Våra 

vänner på Spica och T56 hjälpte till med körningen och Jägaren stod för lunchen. Kunden var mycket 

nöjd! 

Hösten fortsatte med EDIP, som trots ostadigt väder, lockade många besökare. För Ystads del blev det 

sex körningar dvs dryga 200 pax!  

En nyhet för i år var temat ”Robotbåten” som blev mycket uppskattat tack vare utmärkt föredrag i 

Intensiven innan körningen och guidningen under densamma. 

Fars Dag blev åter fullsatt innan det var dags för en medlemskörning till Sandhamn för lunch på 

Seglarhotellet den 9 december med gäster från Veteranflottiljens styrelse och FM-LOG. Väl tillbaka 

avslutades året med traditionsenligt julbord. 

Året i siffror kan sammanfattas som följer: 

Antal medlemmar: 131 

Ordinarie arbetsdagar: 10 med ca 18 deltagare i snitt 

Utbildning/övning: 8 med ca 14 deltagare i snitt 

Antal körningar: 42 

Antal gångdagar: 22 

Total distans: 1 500 Nm 

Förbrukning BRO: 153 m3, varav Kiel 113 m3 

Antal besökare: över 2 000 

Antal betalande gäster (exklusive EDIP): dryga 700 



 

Veteranflottiljen 

 

Verksamhetsberättelse för R136 Västervik 

Verksamhetsåret 2017  
 

 
HMS Västerviks Vänner 

Under 2017 har föreningen haft en livaktig verksamhet och genomfört i huvudsak följande 

verksamhet: 

Vi fortsätter att övertyga MM om behovet av att ”rusta” fartyget för att bibehålla henne i skick som ett 

fungerande örlogsfartyg. Vi verkar inte nå någon framgång i detta. 

Även om nu Lennart och Anders lägger händer på henne varje tisdag behöver 

framdrivningsmaskineriet med växlar, axlar och pumpar, mm köras runt.  

Fartyget är nu i ett acceptabelt skick. 

Vi har genomfört 2 st telekvällar med uppstart av SLC och radioutrustning som avslutades med lopp. I 

förreningen har vi representanter för de som byggde eldledningarna, de som servat dem i alla år, DC, 

FC, SlO, Marilop och TeleO men vi får inte glömma att kunskaperna börjar sina allteftersom våra 

medlemmar och de, som en gång seglat på henne, blir äldre.  

Vi har påbörjat samtal med MM om hur de ser på frågorna att fartyget börjar bli gammalt och 

medlemmarna, de som kan något, börjar bli till åren. Vad gör man när vi faller ifrån?? 

Under en sommarvecka genomförde vänföreningen guidade turer ombord Västervik för MM besökare. 

Mycket uppskattad aktivitet, alla turerna fullsatta. De som varit med berättar. Vi tycker dock att en 

vecka är för lite för denna juvel. MM borde ha guidningar under hela sommaren under däck dock 

kanske inte så många dagligen.  

Under större delen av sommaren genomför museets speciella sommarguider, visningar av fartyget 

ovan däck. 

En mycket uppskattad händelse var när ett 20-tal medlemmar fick åka med HMS Ystad vid hennes 

besök i Karlskrona. Kvällen avslutades med en gemensam skeppsafton. 

Även i år fick fartyget och några medlemmar återigen förmånen att deltaga i KBV aspirantutbildning. 

Vi anlitades för att de skulle lära sig att stabsmässigt hantera förhör av personal vid oljeutsläpp, hur att 

handskas med buskörningar mm. Övningarna blev mycket uppskattad från alla håll. I samband med 

avslutningen fick vi möjligheten att berätta om Västervik och om U 137 incidenten. 

I övrigt har vi genomfört följande verksamhet: 

Styrelsemöten 

Årsmöte med efterföljande förtäring 

2 st ärtmiddagar  

Sillmiddag som även i år överträffade allas förväntan. 

Julbord med mat och dryck. Alla mässarna ianspråktagna, byssan och vpl-mässen för julbordet och 

lille-mässen och gunrummet med totalt 15 personer ombord. 

 



 

Verksamhetsberättelse för M20 

Verksamhetsåret 2017 

 
 
Verksamheten för Föreningen Minsveparen och den fina ”mahognymöbeln” M20 i punktform: 

 
29 januari. M 20 ligger som vanligt tryggt och inväntar medlemmarnas insatser och vårvärmen vid 

Museipiren 

4. februari. I huvudsak inombordsarbeten; bl.a. återställning efter incidenten med det i styrhytten 

tidigare läckande värmesystemet. Därtill vissa rep.- och underhållsarbeten i maskin som förberedelser 

för sommarens körningar.  

 

12 februari snickrade ny durk under sjökortslådorna 

 

6 april genomfördes årsmöte på isbrytaren S:t Erik 

 

Sommaren. I sedvanlig ordning var M20 närvarande vid Almedalsveckan i Visby 2–9 juli.  

Vi avgick från Stockholm torsdagen den 29 juni.  

Lördagen den 27 augusti körde vi turer i Stockholms hamn (”I Vasa kölvatten”) 

27–30/7 2017 var det dags för den årliga navigeringsövningen för Reservofficerare från Västkusten. 

9 september deltog M20 (med nymålade pollare och sudband) som ett mycket uppskattat inslag i 

Veteranflottiljens En Dag I Paradiset ”EDIP” på Gålöbasen 

30 september. Med mycket kort varsel, drygt 36 timmar, erbjöd 

Tenövarvet i Vaxholm Föreningen M 20 att torrsätta och bottenspola M 20 

under 6 timmar på fredagen då varvet firade 50 år i branschen. 

 

 

5 november. Arbete och vård av M20.  

– Sudbandsbyte på Sb- och Bb bog. (Lärkträ) 

 
– Stabil ställning över bryggan inför vintertäckning. 

– Tömning av oljetrågen under HM. 

– Inventering av profilkläder. 

– Intagning/avrustning av vissa däcksprylar. 

– God lunch tillagad av ordföranden. 

 

 



 

Veteranflottiljen 

 

Verksamhetsberättelse för  

Vedettbåten 18 Sprängaren 

Verksamhetsåret 2017  
 

  

 

 

 

 

 

 

Renoveringen av Sprängaren har fortsatt. Under de tre första kvartalen låg hon 

vid Beckholmen och därefter vid museifartygspiren intill Sankt Erik 

Då Inspecta kontrollerade eldrören visade det sig att de var i sådant skick att de 

måste genomgå en omfattande renovering, med ett icke garanterat godkänt 

resultat, eller bytas ut. Inspektionen visade också att ett 10-tal nitar i pannbotten 

måste bytas ut samt att infästningen av bottenblåsventilen måste göras om. 

Alla dessa problem måste åtgärdas innan den till våren 2017 planerade 

noteringen av panntuber kunde ske. Panntuberna är inköpta, preparerade och 

förrådslagda och klara för montering 

Efter moget övervägande beslöts att vi skulle byta ut de gamla eldrören och en 

omfattande och tidsödande process vidtog. Eldrören skars ner i 25 kg bitar och 

bars upp på däck. Ca en dm i varje gavel sparades för att slippa göra nya 

infästningar. 

 

 

 

 

 

 



Ett stort antal inspektioner och 

provtagningar skedde innan de 

nya eldrören kunde beställas. De 

är nu inköpta och väntar på att bli 

monterade. Dock återstår 

ytterligare några prov på 

materialet innan Inspecta kan 

godkänna den förslagna 

svetsprocessen. Vi hoppas att 

detta kan ske inom kort och att 

återuppbyggnads av pannan kan 

påbörjas tidigt våren 2018. 

Dessförinnan passade vi på att ha 

samkväm inne i pannan. Med största sannolikhet för första och sista gången. 

 

Under året har renovering av hytterna i aktra 

inredningen påbörjats. I båda hytterna om SB har 

all inredning tagits ut, all rost är borttagen och 

hytterna har målats i den ursprungliga färgen med 

oljefärger från vår sponsor Engwall och Classon. 

Inredningen har börjat att åter komma på plats. I 

huvudsak har originaldetaljerna använts, men viss 

ersättning har behövts då träet till del var kraftigt 

vattenskadat.  

 

I höstas byggdes ett rejält vintertält över fartyget, från däckshuset till aktern. 

En nytt lock till skorstenen har tillverkats av Hasse Austa och det ersätter nu den 

fladdrande presenningen som tidigare skulle hindra regnvatteninträngling i 

pannan. 

I loggboken på vår hemsida hmssprangaren.se kan den intresserade följa arbetet 

ombord 

 

http://hmssprangaren.se/


 

Verksamhetsberättelse för Mb Moses 
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Med ett minne som tenderar att avvecklas, men väl med en väl förd loggbok i knäet, 

kommer här kort sammandrag av Moses´ förehavanden under året 2017. 

Omgiven av två kunniga maskin/elektrovänner samt en noggrann penselförande 

överstyrman, gick vårrustningen å Kristi Himmelsfärdshelgen som vore en räls utlagd. 

Det tidigare genom åren genomförda sommarprogrammet i form av sick-sackande genom 

Stockholms skärgård utbyttes detta år till ett ”kusthuggprogram”  Gålö – Carlskrona t.o.r. 

Det blev ett tiotal hugg från Tvären i nord till Kristianopel i söder. Den Gamla Damen 

(byggd 1942) med sin MD70 skötte sig utomordentligt, och var helt nöjd med sitt 

kosttillskott å 8 lit dbo/tim. 

Ett mera otäckt haveri inträffade dock. På det enda utsjöbenet mellan Landsort och 

N. Fällbådan med medelgrov sjö i sydlig 10-meters vind, fick nödhamn sökas NV Herrhamra. 

Den mekaniska roderledningen låste sig i ett begränsat läge BB 5 graders roder. Lätt panik uppstod 

självfallet. Efter c:a 15 minuter avhjälptes felet. Lite våld och lite tur, samt ett par ordenliga 

överhalningar akterifrån ställde allt tillrätta. Sannolikt hade en kättinglänk fastnat i en 

skottgenomgång. Fader Sjöberg gav det stora rodret ett par snytingar, så var ”felet” avhjälpt. 

I Karlskrona blev Moses kvar i fem dygn på grund av dåligt väder. Detta var dock ett mindre 

problem enär ordf. Janne Hagberg T38-vänner tog väl hand om oss. En hälsning från veteranerna i 

nord framfördes självfallet under hedersbetygelser. 

Efter några korta turer efter hemkomsten avslutades årets gångsäsong(sic!) medio september. 

Med laga förfall, sedan EDIP begynnelse, kunde Moses ej deltaga i årets dito. 

Nedtappning av system och vinterställning genomfördes i månadsskiftet sept./okt. 

Det gick precis lika bra som vid vårrustningen (läs ovan). 

Gångtidsuttag för året 2017 stannade på 485 DM. 

Redare och BefH tackar för året, och ser fram emot ett fint 2018. 

 



 

Veteranflottiljen  
 

Verksamhetsberättelse, Ekipageveteraner 

Verksamhetsåret 2017  

 

 

Som Gålöbasen Ekipage stödjer vi verksamheten i första hand inom Veteranflottiljen men även andra 

organisationer då deras resurser inte räcker till. Ex. på detta är bogsering, kranlyft, isbrytning, 

brandberedskap vid heta arbeten, transport, utbildning m.m.   

Sådant uppdrag genomfördes under våren som stöd till FOI (Försvarets forskningsinstitut). 

Inom arrendeområdet på Gålöbasen har stränderna städats samt sly röjts av bl.a.  trafiksäkerhetsskäl. 

Städning av botten mellan pirarna har 

genomförts från ytan då Amfibieregementet 

inte kunnat medgiva dyktillstånd. Bl.a. har 

flertal målarburkar och järnrör m.m. bärgats. 

Och i samband med brandövning, har 

genomfört eldning av brännbart skräp. 

Inventering samt övning med vår egen 

oljeskyddsläns är genomförd en gång. 

Länsstyrelsen i Stockolms län har visat 

intresse för vårt självskydd att kunna begränsa 

oljeutsläpp. Ekipaget finns idag med i 

Länsstyrelsens resursregister.  

Vårt fartyg A213 Nordanö är utrustad med en större OSMOS anläggning av senaste typ och kan 

producera som nu på halvfart, 10 m³ /dygn färskvatten genom att avsalta sjövatten. Det har visat sig 

vid prov och försök att tillverka färskvatten invid pirarna i södra hamnen, är tidvis omöjligt. Den 

gångna sommarens vattentemperatur och tillväxt av alger är begränsande. Algerna visar vid analys, är 

av blå/grön art och är mycket giftiga för djur och människa. 

Under året har Ekipaget som uppdragsutbildning åt Sjövärnskåren genomför grundutbildning av 12 

stycken maskinbefäl klass 8 med tillägg M8 enl. Försvarsmaktens kursplan. Eleverna har examinerats 
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av examinator från Chalmers Högskola i Göteborg med godkänt resultat. Två stycken av eleverna är 

dessutom rekryterade till Veteranflottiljen. 

A213 Nordanö har bemannats av personal från Veteranflottiljens Ekipage under två större övningar 

som B-styrka till Försvarsmakten. Främst verkade Ndö som lagresurs för Mtb inom flottiljen med 

reparation, transport samt utspisning. Förutom detta ingrep resursen vid akuta kranlyft samt 

förhalningsbogsering av T121 Spica vid rangering i Oxelösunds hamn under Aurora -17. 

  
Vi deltog sedvanligt i EDIP på Gålöbasen och hade bl.a. tilldelats sjukvårdsberedskapen av ledningen 

för evenemanget.  

 

Antal gångdagar har legat på 98, det förväntade för 2017, beroende på samarbete med Sjöskolan i 

Stockholm under året. Besättningen har varit representerad under året i Sjövärnskåren samt 

Sjöräddningen som instruktörer. 

Ekipagemästaren Gålö 
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M/Y Triton förtöjd i norra hamnen på Gålöbasen med T46 bakom. 

M/Y Triton byggdes ca 1950 på Neglingevarvet i Saltsjöbaden. Ingenjör Carl Hardeberg bad sin vän, 

mariningenjör Curt Borgenstam att bygga en snabb motorbåt som Carl kund använda som transport 

mellan Dalaröbryggan i Saltsjöbaden, Sandhamn, Strandvägen där han bodde permanent samt hans 

landställe i Östergötlands skärgård. 

Eftersom Borgenstam även konstruerade motortorpedbåtarnas T42-serie, blev M/Y Triton ett 

testfartyg för T42-seriens skrovform, framför allt i fören, vilken man tydligt kan se. 

I november 2009 köpte 10 privatpersoner M/Y Triton och bildade Föreningen M/Y Tritons Vänner för 

att vårda båten inför framtiden, med dess intressanta koppling till mtb-vapnet. Föreningen finns 

upptagen under Veteranflottiljens paraply. 

Under våren monerades en så kallad drevförlängning på Triton, för att propellern ska få bättre grepp i 

vattnet och i juli sjösattes Triton. 

Under två veckor i augusti bytte Triton hemmabas från Gålö till Saltsjöbaden, då CG som är en av 

delägarna, lånade hem Triton för att njuta av denna vackra träbåt tillsammans med nära och kära. 

I övrigt kördes Triton bl.a. under EDIP och var ett uppskattat inslag under denna synnerligen trevliga 

dag! 

 
M/Y Triton förtöjd i södra hamnen på Gålöbasen med Ystad och Spica bakom 



 

Veteranflottiljen 

 

Verksamhetsberättelse för FSvP-V150 Jägaren 
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När det nya året börjar ligger Jägaren kvar efter torrsättningen 2016 i Risdal. Medlemmarna passar på 

att göra diverse underhållsarbeten inklusive målning av däck och däckshus, svetsningsarbeten för 

avgasrören etc etc. Vi fortsätter också med klassningsarbetet och får besök av inspektören från 

Transportstyrelsen för bottenbesiktning.  

Vi kommer inte ut förrän lagom till årets första körning i mars och då med hjälp av vännerna på Spica 

som är där för att byta en GT. 

Under våren får Jägaren äntligen sin pjäs och ser äntligen ut som hon ska! 

Under försommaren har vi flera körningar och byssan fixar luncher/middagar när hon ligger förtöjd 

vid pir 3 på Gålö.  

Föreningen tecknar också ett sponsoravtal med Viking som finansiellt underlättar klassningsarbetet 

betydligt där Viking bidrar med flottar, livbälten, etc etc. 

Delar av Veteranflottiljen körde till Nyköping i början av augusti och Jägaren följde med. Det var stort 

intresse från allmänheten under de ca fyra timmar som vi hade guidningar ombord! Ca 200 gäster hann 

se fartyget och vi hade kö för att komma ombord under hela tiden. 

På kvällen bjöd vi in besättningarna från T56 och T46 på lite bubbel och mingel på halvdäck under 

mycket trevliga former. 

Jägaren deltog aktivt på EDIP med 5 turer samtidigt som vi hjälpte Ystad med caféet. 

 

Även under hösten fixar byssan luncher och middagar vid ett antal tillfällen både för andra VF-

föreningar och andra företag. 
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När Ystad tillsammans med Spica och T56 hade körning för ett företag så stod Jägaren för lunchen för 

kundens 76 anställda. Ingen gick hungrig från bordet! 

Årets ”långresa” gick till Öja där föreningen, förutom att ha trevligt tillsammans, undersökte 

möjligheten för temakörningar för gäster. 14 medlemmar besökte fyren, batteriet och åt middag på 

Svedtilja restaurang 

Klassningsarbetet fortskred och under hösten fick Jägaren sitt mätbrev! Nu är det inte långt kvar…  

Så lite statistik: 

Under året har föreningen växt från 56 medlemmar till 61. 

Antal körningar: 16 

Gångdagar: 12 

Distans: 300 Nm 

Antal arbetsdagar: 9 med i snitt 7 deltagare per dag 
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Årets första körning var 14 januari, en härlig 

skärgårdstur med sälsafari från Strandvägen i 

Stockholm via Rödlöga och ut till Söderarm med 

returresa dagen efter. När vi släppt av passagerarna 

blev vi uppropade av Sweden Rescue och ombedda att 

åka till Askrikefjärden för att kontrollera vad en 

inringare beskrivit som en flytande uppochnervänd 

kanot. Det visade sig vara en röd prick som slitit sig 

och eftersom ingen var i fara avbröts uppdraget där. 

I slutet av februari åkte vi ner till Muskövarvet för 

årligt underhåll och diverse olika reparationer inför 

säsongen. Under vårvintern hade vi ytterligare några körningar till Söderarm och i april drog vi igång 

våra populära fikaturer ut till Söderarm. Nytt för i år är att vi även kört turer från Kapellskär till 

Arholma med guidning i det gamla kustartilleribatteriet. Dessa turer säljs till största delen genom 

upplevelsebolag, och vi har under året tecknat avtal med ytterligare två bolag som säljer våra turer, 

men man kan även boka dem på vår hemsida. I maj deltog vi i Rådmansö skolas skärgårdsvecka i 

samarbete med Sjövärnskåren i Söderamsskärgården och bjöd alla eleverna på provtur i stridsbåten, 

vilket var mycket uppskattat. Veckan efter var det 

dags för AMF1:s bataljonsövning, också den i 

Söderarmsskärgården, där vi deltog tillsammans 

med några fartyg från Veteranflottiljen. Vi agerade 

transportenhet åt B-styrkan och övningsledningen 

samt körde några mållöpor.  

Under juni och juli fortsatte vi med turerna till 

Söderarm och Arholma, blandat med några 

företagsevent. I augusti var det dags för båtveckan 

i Öregrund där vi deltog som tävlande i 

båtorienteringen samt som säkerhetsbåt vid några 

av de övriga tävlingarna. Vi körde även ett par 

provturer med besökare.  

På väg hem från båtveckan kom ett allmänt anrop från Sweden 

Rescue via VHF-radion där de sökte sjöräddningsenheter till 

Björköfjärden för en sjunkande segelbåt. Då vi befann oss fem 

minuter från haveristens position, svarade vi på anropet och gick 

fullt mot platsen. Väl framme såg vi en träsegelbåt, där endast 

fören stack upp, och en man som låg i vattnet och kämpade med 

sin båt. Vi omhändertog mannen samt kopplade upp båten och 

bogserade den in till land där vi förtöjde den i väntan på bärgning.  
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Helgen efter hyrde vi ut båten med besättning 

till en diplomatfamilj som åkte runt i 

skärgården i dagarna två med övernattning på 

Söderarm, bad med mera. Det var fantastiskt 

väder och resan blev en upplevelse för både 

besättning och passagerare.  

 

 

 

 

I slutet av augusti deltog vi som vanligt på Fyrens dag på Söderarms fyrstation med transporter. 

Tillsammans med Kustbevakning, SSRS, Polisen, Lotsen och Sjöfartsverkets helikopter visade vi upp 

våra enheter för besökarna. I september deltog vi i 

evenemanget En Dag I Paradiset, EDIP, på Gålö 

tillsammans med övriga Veteranflottiljen där vi 

körde uppskattade provturer för besökare hela 

dagen. Två veckor senare var det dags att delta i 

Aurora tillsammans med några andra fartyg från 

Veteranflottiljen. Övningen började vid Gålö och 

fortsatte i Oxelösund där vi körde mållöpor 

tillsammans med T56 och Spica. 

 

I oktober sponsrade vi en särskola genom att bjuda en grupp funktionsvarierade ungdomar med lärare 

på en båttur med fika på Grinda. Vädret var strålande och ungdomarnas jubel visste inga gränser när 

båten dundrade fram så att lärarna blev nedstänkta. Första helgen i november deltog vi i en SAR-

övning i Söderarmsskärgården tillsammans med Sjövärnskåren och SSRS. I december körde vi 

julbordsturer till Söderarm.  
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Arbetet med att inventera utställningsobjekten har fortsatt och arbetet med att dokumentera objekten 

har påbörjats under året. Det gäller främst de svenska radiostationerna Ra 722/844 från Standard Radio 

och Telefon som tillverkades under -70 och 80-talet. Stationerna har använts på många ställen inom 

det svenska försvaret och de används fortfarande i flera sammanhang, även civilt, runt 50 år efter 

lanseringen av systemet. 

 

Föreningen har under året haft två studiebesök från amatörradioklubbar vilka visat stort intresse för 

radiomuseet, fartygen och Gålöbasens historia.  

 

Under En Dag i Paradiset hade vi museet öppet och visade samlingarna för ett stort antal intresserade 

besökare. Vi bidrog också med bärbar radioutrustning för att underlätta kommunikationen mellan 

funktionärerna under evenemanget.  

 

Vi kunde också använda några av radiostationerna i museet med temporärt uppsatta antenner och få 

flera kontakter med stationer olika länder i Europa, bl.a från Ryssland och Tyskland trots dåliga 

atmosfäriska förhållanden. 

 

Föreningen har tillsammans med ansvariga ombord på några av fartygen arbetat för att få fungerande 

radioutrustning ombord och hjälpt till med felsökning och reservdelar där det varit möjligt. 

 

Under det gångna året har vi inte haft möjlighet att arbeta så mycket med utställningshallen som vi 

planerat eftersom mycket tid gått åt till att ta ner antenner för att de inte skulle skadas vid 

trädfällningen. Några antenner hade också skadats och behöver repareras innan de kan monteras igen. 

Eftersom det fortfarande finns rester av fällda träd och liggande trädstammar ovanför förrådslängan 

har vi väntat med att montera upp antennerna tills arbetet är klart. Möjligheterna att använda 

radioutrustningen har därför varit små under större delen av året. 

 

Det kommande året ska vi försöka fortsätta det påbörjade arbetet med dokumentation och inventering 

och de planerade arbetena i utställningshallen. När arbetet med trädfällningen är avlutat och 

trädstammar mm är borttagna ska vi försöka återmontera de nedtagna antennerna vilket vi hoppas ska 

ge bättre möjligheter till långväga förbindelser med våra radiostationer. 

 

Tack till er alla för ett gott samarbete under året. 

 


