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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

Hej på er alla! 

 

T38 Vänner styrelse har haft styrelsemöte och bland annat fattades beslutet att vi inte skall sjösätta T38 i år.  

Det som får oss att fatta detta beslut är som ni säkert misstänker den pandemi som härjar i vårt samhälle. 

 

Besättningen har stora begränsningar att komma in på Marinbasen för att underhålla fartyget och det medgivande 

vi har för tillfället gäller endast ett par lördagar med ett fåtal besättningsmedlemmar. Detta bromsar vårt arbete i 
Mtb-hallen kraftigt samt omöjliggör en sjösättning under vardagarna. 

De sällskap som bokat körningar under sommaren har samtliga utom ett dragit tillbaka sina bokningar. 

Marindagen i Karlskrona är inställd och 

statsmakternas bestämmelser och 

rekommendationer sätter i princip stopp 

för vår medlemsdag. Marinmuseet är 

stängt och kommer så bli ett tag till. 

Datum då de låser upp dörrarna är väldigt 

oklart. Vi har besättningsmedlemmar som 

tillhör riskgrupperna, vilket vi skall 

respektera. Jag kan säkert rada upp en del 

orsaker till men vi skall vända på detta till 
något positivt i stället. 

Nu har vi verkligen möjligheten att 

komma ikapp med allt vad vi inte hunnit 

med under årens lopp. Vi skall bara lösa 

inpasseringsproblematiken med 

Marinbasen så det blir funktionellt. 

 

När det gäller vårt inställda årsmöte så 

återkommer jag, men det blir till hösten 

som första alternativ. Om det kommer att bli med tillhörande jubileumsmiddag eller den sker senare har vi inte 

bestämt ännu. Det ber jag att få återkomma med lite längre fram. Ett extra medlemsblad med kallelse kommer att 
skickas ut i god tid innan. 

 

Till sist vädjar jag till alla medlemmar att stanna kvar i föreningen trots att det inte blir någon medlemsdag i år. 

Jag tror att ni förstår vår situation. Det kommer att bli en medlemsdag 2021. 

Till sist önskar jag er alla en trevlig sommar! 
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BENGT ”PUTAS” FORSSBECK TILL MINNE 
 

Efter påsk nåddes vi av det tråkiga beskedet 

om att vår hedersmedlem, Bengt ”Putas” 

Forssbeck, avlidit den 12 april. Han blev 95 

år. 

 

Bengt blev fänrik i flottan 1946 och var 

verksam inom Försvarsmakten i 

stabsbefattningar och som fartygs- och 

förbandschef på motortorpedbåtar och 
jagare. 1949 var han FC på T24, 1952-1953 

provturschef på T32-serien och 1954 FC på 

T38. 1960 var han divisionschef för 

4.mtbdiv och 1964-1965 fartygschef på 

jagaren Uppland. 

1970 växlade han över till den civila delen 

av totalförsvaret som byråchef i 

Socialstyrelsen med den civila sjukvårdens 

beredskap som ansvarsområde. Den aktiva 

tjänsten avslutades som folkrättssakunnig i Försvarsdepartementet. Efter sin pensionering hade han vissa 

uppdrag inom Regeringskansliet. 
 

Bengt blev medlem i T38 Vänner från starten 2000, och då han visat ett särskilt intresse för ”sin gamla båt T38” 

blev han 2004 föreningens förste hedersmedlem. I hans besättning på T38 1954 ingick våra då fortfarande aktiva 

besättningsmedlemmar och hedersmedlemmar, Bengt Bökberg och Arne Petersson.   

Bengt var också en duktig tecknare och marinmålare. Han har bland annat gjort den teckning av T38 som vi 

använder som logga på vårt medlemsblad. Han målade också en akvarell på T38 som vi kunde sälja numrerade 

kopior av till medlemmarna. Förutom många artiklar har han också skrivit boken ”Från Ingegerd till Visby”, 

med teckningar av svenska örlogsfartyg 1860-2000. Vi minns också hans trevliga berättelse om ”Långresan 

2002 med T26 och T38 till Bornholm” där han deltog. Artikeln finns på vår hemsida under fartyget/berättelser. 

 

Lars Nilsson 

Foto från 2007: Jan Hagberg 

 
 

 
 


