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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

T38 ligger i Mtb-hallen och vi kämpar på med att få henne fin och hel för att kunna sjösätta inom ett par veckor. 

Pressen på oss är lite extra i år då vi inte var i sjön 2020. 

Vi märker det på sviktande antal medlemmar, vilket gör våra möjligheter till bland annat bensininköp snävare. 

Självklart vill både medlemmar och besättningen ut på fjärdarna för att höra motorernas buller och vi gör vårt 

yttersta för att uppfylla detta. 

Tyvärr så har Corona-bestämmelser satt käppar i hjulet för underhållsarbetet då vi ligger på militärt område 

under hösten/vintern. Vi har även nyligen förlorat en fin vän i besättningen, vilket ni kan läsa mer om i detta 

blad. Spelhastigheten på jobben minskar. 

Vi får hoppas att nämnda bestämmelser i samhället inte sätter stopp för en medlemsdag i år. 

Tillsammans så får vi hålla tummarna för att det blir åka av. Vi planerar för medlemsdag, mer info om detta 

kommer.  

Jag hoppas också att ni följer oss på Facebook och om ni inte gör det så anslut gärna gruppen. Där kan ni se foto 

på våra vinterjobb. Bland annat så har vi bytt plåt i botten på fartyget med hjälp av en svetsfirma.  

Som jag har nämnt tidigare så tar vi emot nya besättningsmedlemmar med öppna armar då det går åt en hel del 

timmar till att hålla T38 vid liv. Kontakta oss via T38 info. Vi har inga förkunskapskrav på er. Bara ett glatt 

humör och brinnande intresse önskas. 

Slutligen vill jag önska er en fin vår och sommar samt tacka er för att ni stöttar T38 vänner. Vi ses ombord. 

 

Peter 

 

BJÖRN EDARP TILL MINNE 
 

Den 28 april nåddes vi av det tråkiga budet att vår kamrat och 

besättningsman på T38, Björn Edarp, avlidit. Vi visste alla att 

han var allvarligt sjuk, men han har ändå troget deltagit vid 

arbeten på T38 ända till slutet. Björn blev 64 år. 

Björn har varit med i besättningen sedan starten i slutet av 90-

talet och varit biträdande maskintjänstchef. Han har också 

under många år varit styrelsemedlem i T38 Vänner. 2017 erhöll 

han Veteranflottiljens hederstecken. 

Björn föddes i Kiruna 1957. Efter några år flyttade familjen till 

Stockholm. På 60-talet flyttade han med sin mamma till 

Fjäderholmarna i Stockholms skärgård. Björns mamma hade 

tagit anställning som ”krutvakt” på ön som på den tiden 

tillhörde Marinen och var ammunitions- och minförråd. Björn 

har berättat fina minnen från den tiden. 

I juni 1973 anställdes Björn som befälselev vid Flottan, han var då 16 år. Han genomgick obligatoriska 

utbildningar till sjöingenjör och 1988 blev han örlogskapten. Björn har han haft många olika befattningar inom 

teknisk tjänst i Marinen. Han har tjänstgjort på jagare, torpedbåtar, robotbåtar, kustkorvetter och minsvepare, 

Björn har också arbetat vid Marinbasen och Försvarets Materielverk samt som flottiljingenjör vid 

3.sjöstridsflottiljen. 

Vi saknar en besättningsman, en kollega och en god vän. 

__________________________________________________________________________________________ 
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T38 VÄNNER ÅRSMÖTE 29 MARS 

 

På grund av den pågående pandemin kunde inte årets årsmöte genomföras som brukligt.  Det officiella årsmötet 

genomfördes i Mtb-hallen på kvällen den 29 mars med ett begränsat antal deltagare. 

Före mötet hade medlemmarna kunnat ”poströsta” med e-post eller vanlig post och 18 röster hade inkommit. Vid 

det fysiska årsmötet deltog 8 medlemmar. 

Mötet inleddes med parentation för medlemmen Sven-Erik Gamelius som avlidit en vecka före mötet. 

Själva årsmötet genomfördes på rekordsnabba 15 minuter där poströster redovisades. Styrelsen fick ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2020 som givetvis präglats av conora-pandemin och att T38 inte blev sjösatt. Budget för 

2021 fastställdes och medlemsavgifterna för 2022 beslutades oförändrade. 

Vid valet av styrelseledamöter blev Peter Fredriksson ersatt av Sven-Åke Assarson Söderbjörk som tidigare 

bland annat varit vice ordförande. I övrigt är styrelse, revisorer och valberedning oförändrad. 

Efter intagande av en mustig smörgåstårta genomfördes det konstituerande styrelsemötet med den nya styrelsen. 

 

Protokoll från årsmötet finns på medlemssidorna/dokument på www.t38.se, eller kan tillsändas medlem efter 

begäran hos info@t38.se. 

 

Lars Nilsson 

 

 
T38 VÄNNER STYRELSE 2021 
 
Efter konstituerande styrelsemöte den 29 mars fördelades styrelsen enligt följande. 

 

Funktion Namn  E-post  Tel 

Ordförande Peter Standert Stålbrand ordforande@t38.se 070-5095545 

Vice ordf Jens-Olof Lindh v.ordf@t38.se  073-4342043 

Sekreterare Arne Palm  sekr@t38.se  070-8249191 

Kassör Dick Nilsson  kassor@t38.se  070-9349812 

Bitr. kassör Lars Nilsson  info@t38.se  073-3998546 

Ledamot Calle Lindell  chiefen@t38.se  070-8351393 

Ledamot Sven-Åke Assarsson Söderbjörk   070-9831805 

Ledamot Stefan Olovsson   070-6781054 

 

Övriga funktioner 

Revisorer Jörgen Persson, Fredrik Åkesson, Björn Lindmar (suppleant) 

Valberedning Jan Hagberg, Thomas Chevrell 

 

 

MEDLEMSAVGIFT 2021 
 

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

inte redan gjort detta. 

 
 

T38-visan 
 
Med anledning av T38-as återuppståndelse 1997 skrev Eron Wersén, T26, denna visa. 

(Melodi: ”Denna kåk har varit våran uti många herrans år…) 

 

Det är snudd på gamla tider det är snart som det var förr 

Nu har 38-an vaknat och Isottorna fått snurr 

Hon nu fräser fram på fjärdarna som mt-båtar bör  

och ur skrovet hörs Isottors underbara dova kör 

Nu ser man vattensprut från stäven och en häckvåg emot skyn 

så var tb-schapp må gilla att få skåda denna syn  

när som tredje båt i raden 38-an forsar fram  

sen hon nu har lämnat sockeln utav cement och makadam 
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