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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

Vinterns underhållsarbeten har varit omfattande på såväl skrov, maskins kringutrustning och propelleraxelsystem 

och nu återstår i huvudsak återställningsarbeten samt uppsnyggning innan vi kan sjösätta, ta ombord tankar och 

uppbörd samt genomföra provtur.  

Vi ser gärna att fler nu ger oss en hand i detta arbete. Välkomna till slutförande arbeten och provturer! 
Medlemsdagen är planerad till lördagen den 5 augusti vid Marinmuseet (se sid 2) och en tur för kadett kurs dec-

85 i slutet på augusti. 

Förfrågan om en tur i juni från en norsk marinveteranförening har inkommit och vi undersöker möjligheten att 

hinna bli klara för ett genomförande av detta önskemål. Slutligen framför jag ett stort tack till de som deltagit 

 i vinterns arbete. Utan Er, ingen Mtb-sommar. 

 

Jan Hagberg 

 

 

MEDLEMSAVGIFT 2017 
 

Med detta informationsblad bifogas en påminnelse om förnyelse av medlemsavgiften till de medlemmar som 

inte redan gjort detta.  Avgiften skall vara betald senast den 1 juli, annars riskeras ”utmönstring”. 
 

Till de medlemmar som får detta info-blad med vanlig post 
Vi önskar att du meddelar din e-postadress så att vi enklare, billigare och snabbare kan förmedla information till 
dig. Sänd ett mejl till info@t38.se! 

Din e-postadress krävs också om du vill ha inloggningsuppgifter till medlemssidorna på hemsidan, www.t38.se. 

På medlemsidorna får du snabbare tillgång till intern medlemsinformation och en alltid aktuell medlemsmatrikel.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Arrangemangsritning för Mtb typ T32. Kockums 1951. 
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MEDLEMSDAG DEN 5 AUGUSTI  
 

I likhet med tidigare år arrangerar T38 Vänner en medlemsdag, 

denna gång lördagen den 5 augusti 2017 med början kl 0900 vid 
Marinmuseum.  

Årets medlemsdag kommer att äga rum i samband med 

Skärgårdsfesten i Karlskrona. Det kommer därför att finnas många 

möjligheter till förströelse vid eventuell väntan på åktur med T38. 

Vid medlemsdagen den 5 augusti kommer T38 Vänner att 

ombord på Bremön (UO-mässen) inrätta ett sekretariat där 

medlemmarna kan sätta upp sig för åkturer med T38, köpa 

föreningsartiklar och få övrig aktuell information om T38. 

Åkturerna genomförs från kl 0930 och pågår därefter resten av 

dagen. Vid varje tur kan vi ta max 12 medlemmar. 

 

För enskilda- och familjemedlemmar som vill medfölja på en åktur med T38 gäller följande: 
Mellan kl 0900-1130 kan ni vid sekretariatet på Bremön sätta upp er och få en tid för åktur med T38. Ni måste 

boka en tid för åktur före kl 1130! Obs att vi inte kan ta emot några ”förhandsbokningar”! 

 

Företagsmedlemmar som avser att delta med några av sina anställda, max 5, uppmanas att kontakta oss senast 

den 29 juli. Vi vill ha namn på deltagarna och ni får samtidigt en tid för åkturen. Detta för bästa spridning av 

företagsmedlemmarnas åkturer. Kontakta kassören Lars Nilsson, e-post info@t38.se eller tel. 0733-99 85 46. 

 

Då detta skrivs redan i mitten av maj kan det bli ändringar fram till i augusti. Eventuella ändringar kommer i så 

fall att tillkännages på vår hemsida, www.t38.se, samt med e-post till de medlemmar som anmält sådana.  

 

Välkomna till medlemsdagen! 
 

 

ÅRSMÖTET DEN 2 MARS 
 

Årets årsmöte genomfördes den 2 mars och var 

upplagt på ett något annorlunda sätt än tidigare år. 

Mötet genomfördes på Sjöofficersmässen, då 
Marinmuseums restaurang var stängd på grund av 

ombyggnad. Vid mötet deltog 27 medlemmar. 

Dessutom deltog några medlemmar från SOSK vid 

den inledande föreläsningen.  

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 omvaldes, vilket innebär att styrelsens 

sammansättning för 2017 ser exakt ut som förra året (se sid 4). Även sittande revisorer och valberedning 

omvaldes.  

Till årets årsmöte hade inkommit en motion från en medlem. Motionen handlade om att (1) ge styrelsen i 

uppdrag att arbeta för ett större samarbete med liknande föreningar i närområdet samt att (2) arbeta för en 

gemensam klubblokal för dessa föreningar. Efter ordförandens redovisning av styrelsens yttrande över motionen 

beslöts att ge styrelsen i uppdrag att arbeta för motionens punkt 1. Under övriga frågor utdelade ordföranden 
Veteranflottiljens hederstecken, ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen”, till Björn Edarp. Även Thomas 

Fagö hade tilldelats årets hederstecken, men han kunde tyvärr inte närvara vid mötet.  

Ett mycket trevligt årsmöte var genomfört.  

Protokollet från årsmötet finns för medlemmar utlagd på medlemssidorna på www.t38.se. 
 

Lars Nilsson  

Foto: Claes Persson 
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HANS LINESKÄR TILL MINNE 
 

Den sjätte mars 2017 lämnade vår vän och medlem Hans Lineskär oss i stor sorg 

och saknad. 
Hans hade en särskild koppling till T38. När T38 återkom till Karlskrona från 

Malmö 1994 och arbetet med restaurering till ett sjögående museifartyg startade, 

var det Hans som höll i trådarna från Marinmueums sida. Hans arbete och stora 

engagemang var mycket uppskattat av de som då skulle jobba med fartyget. Han 

kunde fixa det mesta. 

Hans var även initiativtagare till bildandet av vänföreningen T38 Vänner och var 

Marinmuseums representant i styrelsen åren 2000 till 2007. Med bland annat detta 

som motivering tilldelades Hans vid föreningens årsmöte 2014, Veteranflottiljens 

hederstecken ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen”. 

För oss på T38 var Hans mer än en vanlig medlem. Även sedan han på grund av en 

omorganisation på Marinmuseum inte längre hade något formellt ansvar för T38 så 

följde han vår verksamhet nära och var alltid intresserad av vad vi höll på med.  
Hans föddes 1953, växte upp på Björkholmen och bodde i Karlskrona hela sitt liv. Efter en tid i flottan, bland 

annat på jagaren Halland, sökte sig Hans till Marinmuseum där han började 1975. Han var verksam med museets 

föremålssamling i över 40 år. 

Hans Lineskär lämnar ett stort tomrum efter sig. 

 
 
VAD HAR HÄNT MED T38:as ”SYSTRAR”? 
 
T38 är den enda kvarvarande motortorpedbåten ur T32-serien i originalskick. Vad har hänt med hennes 

systerfartyg? Här följer en sammanställning av de senaste uppgifterna. Dessa är bl.a. hämtade hämtad ur ”Mtb-

boken” (Borgenstam/Nyman, 1981). Därefter uppdaterat efter rapporter från medlemmar och sökningar på nätet. 

 

T32 Såld till privatperson i Hägersten 1973. Har haft flera ägare i Stockholmsområdet och hetat 

Marion och Lady av Stockholm. Såld till Ryssland 1993. 1994 till Bajkalsjön för 

passagerartrafik, Anatoli Karpenko. 

 

T33 Såld till privatperson i Sundbyberg 1972. Har haft flera ägare. Senast kända namn La Bissona. 

 

T34 Såld till privatperson i Skärholmen 1972, namn Lady 1. Ombyggd till dykerimotorskepp i Umeå 

 1980-88, namn Asanti. Uppgift finns att hon sedan funnits i Örnsköldsvik 1988, därefter Luleå 
 eller Finland? 

 

T35 Såld till privatperson i Göteborg 1972. Ombyggd till bärgningsmotorskepp i Stockholm, Shark.  

 Har haft flera ägare. Åter i Göteborg 1990. Till salu 2013 och 2016 i Stenungsund. 

 

T36 Såld till privatperson i Bromölla/Sölvesborg 1973-74. Skrotad i Kivik (år?). 

 

T37 Såld till privatperson i Oskarshamn 1973. Ombyggd till kontorsmotorskepp, Restina One, i 

 Stockholm 1982. Till salu 2010 och 2012 som husbåt. 

 

T39 Såld till privatperson 1977, Bertil 
 Bertilsson, Ulricehamn, namn Punic. Har 

 sedan haft flera  ägare. På land i Varberg för 

 planerad upprustning 1994. Registrerad 

 som Astral Dream 1979. 2014 såld till 

 Anders Larsson, Laholm. Till salu i 

 februari 2017 i Göteborg. 

 T38 köpte 2008 reservdelar av den förste 

 private ägaren. 

 Bild t h: T39 i Göteborg 2014, Foto 

 Thomas Chevrell 

 

T40 Såld till privatperson i Mölndal 1975. Har haft flera ägare. Ombyggd till fritidsmotorskepp 1977, 
 Olysses. Registrerad som Chablis 1995. Till salu i januari 2017 i Nacka. 

 

T41 Ombyggd till vedettbåt, HMS Viken, 1977. Såld till privatperson i Göteborg 1991. Ombyggd till 

fritidsmotorskepp 1996, namn Big Enough.  
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T38 VÄNNER STYRELSE 2017 
 
Vid årsmötet den 2 mars valdes följande styrelse för verksamhetsåret 2017. 

 

Funktion Namn  Tel  e-post 

Ordförande Jan Hagberg  0709-49 43 25  ordf@t38.se 

V.ordförande Peter Fredriksson 0766-49 22 04  v.ordf@t38.se 

Sekreterare Arne Palm  0708-24 91 91  sekr@t38.se 

Kassör Lars Nilsson  0733-99 85 46  info@t38.se 

Ledamot Calle Lindell  0708-35 13 93  chiefen@t38.se 

Ledamot Peter Standert Stålbrand 070-509 55 45  fc@t38.se 

Suppleant Thomas Chevrell 070-958 74 74  thomas.chevrell@t38.se 

Suppleant Dick Nilsson  0709-34 98 12  dick.nilsson@t38.se 

Adjungerad ledamot från SMM 

 Jörgen Svensson 0709-18 50 03  jorgen.svensson@maritima.se 

 
 

FÖRETAGSMEDLEMMAR 

 

Följande företag stödjer för närvarande T38 genom sitt medlemskap. 

 

Advokatfirman Björn Lindmar AB, Stortorget 10, 371 34 Karlskrona  
Advokatfirman Werner HB, Box 103, 371 22 Karlskrona, www.advokatfirmanwerner.se 

Tranås Tax HB, Östra Järnvägsgatan 12, 573 33 Tranås, www.tranastaxi.se 

Dacadt AB, Adelgatan 4 B, 393 50 Kalmar, www.dacadtab.se 

 

 

FÖRENINGSARTIKLAR 
 
Här är de artiklar som föreningen erbjuder medlemmar. Vid postförsändelse tillkommer avgift för porto! 

 

T38-mössa                           150 kr  

Marinblå keps med guldbrodyr, text framtill ”T38 Marinmuseum           

Karlskrona” och ”Isotta Fraschini” på sidan 

 

T-shirt     140 kr 

Mörkblå med text ”T38 Marinmuseum Karlskrona” broderat 

på bröstet, storlek M, L, XL, XXL 

   

Tygmärke       40 kr 

Broderat med T38 logo (som längst ner på sid 1 fast i färg) 
 

Dekal T38     20 kr 

Dekal med T38 logo i 4 färger 

 

Mössband     60 kr 

Svart mössband av flottans traditionella typ med kronor och  

fartygsnamnet ”T38” 

 

Vykort      5 kr/st 

 T38, akvarell av Bengt Forssbeck 

 T38 utanför Karlskrona 2007 
 

CD-skiva, ”Motortorpedbåt”    50 kr 

Mtb-nostalgi med tal- och musikinslag samt mtb-buller 

 

Dekal ”Motortorpedbåten T38 Vänner”   15 kr 

Vinyldekal, 100 mm, med Bengt Forssbecks akvarell i färg 

   

För beställning 

Mejla till info@t38.se. Du får då svar med uppgift på eventuell portokostnad och hur betalning skall ske. Om du 

inte kan mejla, ring kassören tel. 0733-99 85 46.   
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