
Studiebesök vid Veteranflottiljen på Gålö 

Den 15/9 styrdes kosan1 mot Gålö, söder om Stockholm, för de av FOI:s veteraner som valt 

att följa med på besöket hos Veteranflottiljen. Den är en samling äldre fartyg från den svenska 

marinen som bevaras i fullt sjövärdigt skick av en intresseförening för varje båt. Veteran-

flottiljen är en paraplyorganisation för samtliga dessa föreningar. Väl inne på området, som 

fortfarande är halvmilitärt, togs vi om hand av några ur besättningen på robotbåten R142 

Ystad. Besöket inleddes med kaffe och kanelbulle samtidigt som vi fick information om 

föreningarna och den aktivitet som råder på Gålö. Nästa stopp var radiomuseet. Det innehåller 

en mycket fin samling av äldre marin radio. Radion är alltjämt mycket viktig för ett samlat 

uppträdande av moderna örlogsfartyg. Promenaden fortsatte med ett stopp vid ett monument 

som tillverkades och sattes upp på initiativ av en anställd vid basen. Monumentet avtäcktes av 

kung Karl XVI vid ett tillfälle när han skötte om sin egen båt i hamnen. Den längsta tiden 

tillbringade vi ombord på Ystad som låg vid kaj under vårt besök. En övergripande presenta-

tion av fartyget gavs av Kommendörkapten Johnny Lund. Därefter delades vi upp i tre 

grupper för att klättrandes på lejdare bese fartygets inre. Allt var mycket kompakt och 

påminde om en ubåt. Maskinen för framdrivning bestod av tre turbiner som med avsevärd 

kraft kan få upp fartyget i höga hastigheter. Anblicken av motorerna påminde mer om jet-

motorer än kolvmotorer. Stridsledning bestod av en mindre datacentral men var tydligen för 

antik för dagens behov. Bryggan var likaledes den en trång plats. Till min förvåning så styrdes 

fartyget med en vanlig pinnratt och inte med en joystick som jag hade förväntat. Manskapet 

hade det också trångt i fören på båten. Vid höga farter slår det i förskeppet så mycket att man 

inte får vistas i manskapsutrymmet pga olycksrisken. Besöket avslutades med en liten rund-

gång i museet där en fin samling av äldre marina föremål finns. Vi FOI veteraner var mycket 

nöjda med besöket. 

Genomgång på R142 Ystads däck 

 
1 Kosa kommer från engelskans course och användes ofta inom sjöfart. 


