
SYMPOSIUM & MIDDAG
Flottans Män, tillsammans med Kungliga 
Örlogsmannasällskapet och Sjöofficerssällskapet 
i Stockholm med stöd av Försvarshögskolan och  
Sjöhistoriska museet, håller ett symposium med anledning 
av 100 års minnet av Pansarbåtsinsamlingen. Symposiet kommer 
att äga rum i Sverige-salen på Försvarshögskolan den 9 
november kl 13.00-16.30. Därefter intas högtidsmiddag på 
Sjöhistoriska museet kl 18.30.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i symposiet som 

är kostnadsfritt görs senast den
25 oktober till: Flottans Män 
Tel: 08-678 09 08 (tisdagar),  

Mobil: 070-774 31 83.
e-post: riksforbundet@flottansman.se

och till högtidsmiddagen genom insättning 
av 450 kr på plusgiro 588 19-4 senast 2012-10-25.

13.00 – 13.10 Välkomstanförande av FM förbundsordf.  
  kmd. Johan Forslund och KÖMS ordf. 
  fljam. Thomas Engevall.

13.10 – 13.40 Insamlingen, bakgrund genomförande och  
  resultat, prof em. Kent Zetterberg, FHS.
 
13.40 – 14.20 Fartyget, teknik och taktik, 
  fljam. Lars Salomonsson och 
  kmd. Per Insulander.

14.20 – 14.50 Kafferast. 

14.50 – 15.25 Sjöstridskrafternas fortsatta utveckling fram  
  till idag, kmd 1. Gustaf von Hofsten.
   
15.25 – 15.55 Filmcollage.

15.55 – 16.05 Sverigeskeppen i konsten,
  Björn Marten, kk, fil kand. 

16.05 – 16.30 Flottan i framtiden 
  Marininspektör Jan Thörnqvist.

I maj 1911 beslutade regeringen att avsätta medel för att 
bygga en första klassens pansarbåt men under hösten 
samma år beslutade den nya regeringen att 
inställa åtgärderna för den planerade 
pansar-båten. I protest mot detta beslut 
bildades Svenska pansarbåtsfören-
ingen i januari 1912 med uppgift 
att på frivillig väg samla in pengar 
till byggandet av en pansarbåt.  

Redan i november samma år hade så mycket pengar samlats in 
att beslut fattades om byggnation av pansarbåtar och 

det första fartyget kölsträcktes samma höst.  
När föreningen avslutat insamlingen, 

redovisades att svenska folket totalt 
skänkt 17,1 miljoner till sjöförsvaret, 
cirka 10 % av försvarsanslaget - en 
häpnadsväckande stor summa i då-
tidens penningvärde.

PANSARBÅTSINSAMLINGEN 100 ÅR

Inbjudan

Fredagen den 9 november, 1300 – 1630, Försvarshögskolan

Välkommen!

PROGRAM


