
Krigsdagbok 2011-06-08--2011-06-11 
förd av Kapten Vincent Höjer RSKB:58 
Övningen SÖ MKV-11 på Västkusten med övningsområden Gullmarsberg 436, 
Skredsvik, Rågårdsvik och Maritiman Göteborg 

Inledande ord  
Fördelen med övningsområde MKV framför Berlin, det andra diskuterade alternativet, 
var uppenbar för staben och förbandet RSKB:58. Man hade möjlighet att öva förban-
det med god bemanning på alla övningsavsnitt, på ett kostnadseffektivt sätt och med 
maximalt personalutnyttjande i alla delskeden av övningen. Alltså började staben att 
med hjälp av två avdelade förbandsgrupper nr 1 basområde Gullmarsberg 436, i när-
heten av Skredsvik, under befäl av CGullmarsberg 436, Kn Bengt Hultman och hans 
förplägnadsofficer tillika hustru Eva sekunderad av deras förplägnadssekond Kn Bengt 
Täng. Förbandsgrupp nr 2 förlagd i basområde Rågårdsvik under befäl av C Rågårdsvik, 
Kn Gunnar Kullenberg ned hans förplägnadsofficer tillika hustru Kristina, varav mera 
nedan. 

2011-06-08-09 
Denna första förbandsgrupp nr 1 Gullmarsberg 436, visade sig vara en synnerligen 
välövad och fungerande enhet. Den mobiliserande RSKB:58-styrkan hade i övnings-
ordern erbjudits förplägnad och nattkvarter för första natten 8-9 juni på basen. De av 
styrkan tidigast anlända, fick efter ankomst och anmälan till Kn Hultman, tillstånd till en 
fysiskt anpassad kort motionssimtur vid basområdets strand. Man kunde där på avstånd 
rekognosera målet för kommande dag. Under kvällen den 8 juni, då ytterligare kamra-
ter anmält sin närvaro, stärktes de anlända delarna av styrkan till både kondition och 
stridsmoral, på ett mycket förtjänstfullt och påtagligt sätt av förplägnadsdetaljen med 
förplägnadsofficer tillika hustrun Eva Hultman och för kvällen assisterande förplägnads-
sekond, Kn Bengt Täng, av sammansatt skaffning med tyngdpunkterna både på vikten 
av god vätskebalans och välsmakande kaloriintag, för den individuella uppladdningen 
inför nästa dags, 9 juni, väntade påfrestande framryckning mot Skredsviksbasens hjärta. 
Det gällde ju att i god kondition vid inbrytningen, kunna ”visa flaggan” (eller RSKBstan-
derten) för basens förband. 

Kvällen förlöpte under kamratliga former med sånger till ”spetsglasets fluidum”, blandat 
med inslag av nostalgiska minnen, allt i god, omilitärisk stämning! Staben, med Flagg-
kapten Jan, orienterade om morgondagens fra-mryckningsplan mot Skredsvik. Det 
framgick att som en extra förstärkning av södra flanken i slutskedet av inbrytningen 
i basen, hade utlovats understöd av vår brittisk-svenske kämpe Jan Ankarcrona med 
eget lend-Iease-stridsfordon, för att vid behov ytterligare konsolidera vårt brohuvud på 
basen. 

2011-06-09 
På basen i Skredsvik mötte oss vår marina allierade C Rdd Skredsvik, Kk Magnus Hjort. 
Han gav oss i basens ”ordersal” en uppskattad orientering om verksamheten, dess 
historiska utveckling, följd av rundvandring bland materiel och på basområdet. Efter 
avtackning av honom var vårt uppdrag på Skredsviksbasen därmed fullföljt och vår 
samlade styrka kunde i god ordning, sitta upp och sätta kurs mot vårt nästa basområde 
hos förbandsgrupp nr 2 Rågårdsvik, för omgruppering i skydd inom basområdet med 



anmälan till C Rågårdsvik, Kn Gunnar Kullenberg, för inkvartering och skaffning enligt 
order. Efter installering på logementen i Pensionatet i Rågårdsvik, återsamling hos C 
Rågårdsvik , för kvällen grillmästare, som förplägade oss alla, nu efter dagens lyckade 
”Operation Skredsvik”, avspända sjömän, av kostförstärkning både från ”fenans och de 
fyrbentas världar”. Behjälpliga var också hans förplägnadsofficer tillika hustru Kristina, 
assisterad av förplägnadssekonderna vår Flaggkaptens hustru Birgitta samt CGullrnars-
berg 436 hustru Eva, som alla på ytterst förtjänstfullt och kompetent sätt vakade över 
de, efter välförrättat värv, trötta sjömännens välfärd i mat och dryck! Som förare av 
denna krigsdagbok, kan jag med stor tillfredsställelse ”med ställningssteg och honnör” 
endast utbrista i ”civilistiskt superlativiskt ordval” ytterligare om högklassig förplägnad 
hos båda förbandsgrupperna, med en andra kväll i kamratlig och nostalgipräglad sam-
varo! 

2011-06-10 
Påföljande dag 10 juni uppbrott efter frukost på förläggningen i Rågårdsvik. Styrkan 
satt upp igen, nu för nästa övningsskede, framryckning mot Göteborg, vårt sista bas-
område, för denna övning. Förläggning i enkelrum enligt order på Nya Varvets Studios. 
Enligt övningsordern besök med guidning på Maritimans museimarinbas, på särskilt 
intressanta marina fartyg. På kvällen gemensam middag i gunrummet ombord på ja-
garen HMS Småland vid mueimarinbasen ”Maritiman”, och en sjötur med ”Älvsnabben” 
på Göta Älv. Före gunrumsmiddagen ombord på HMS Småland, lotsade en ung kvinnlig 
guide oss alla runt på jagaren. Det förekom en hel del kunskapsöverföring till vår unga 
guide från oss äldre herrar sjöofficerares erfarenheter på detta o,ch andra då samtida 
(1958-61!) Svenska Flottans fartyg. Några kamrater passade på, att också klättra ned i 
Maritimans museiubåt HMS Nordkaparen, för att de av oss, som så önskade kunde få en 
bild av ubåtskamraternas tidigare stridsmiljö ombord. Något s k ”knallskott”på ubåtens 
utsida, som kunnat ge en uppfattning hos övervattenfartygens kurskamrater, om hur 
”sjunkbomber på avstånd” låter inuti en ubåt, kunde inte verkställas. Handhavandet av 
denna laddning, brukade skötas på beställning av den för dagen ledige manlige guiden 
från ”Föreningen Flottans Män” med ”gamla sjöbussar” i leden. 

Vi avtackade vår unga guide, nu med nya kunskaper i bagaget! Och efter uppfräschning 
på Nya Varvet med dusch i Göta Älvs rena(n)de vatten, var anbefallt av vår Flaggkap-
ten enligt övningsorder, klädsel i ”daglig dräkt nr Club Jacket” med återsamling i gun-
rummet ombord på jagaren HMS Småland. Här hade Maritimans cateringchef Kristina 
Johansson med medarbetare, tvärskepps dukat upp en vackert marint långbord. Vi 
serverades ”Sekondens Meny”, förstås också med drycker i både spetsiga och bukiga 
glas! En verklig miljö, som fyllde oss alla med nostalgiska återblickar! Efter denna marina 
festkväll återgång till förläggningen på Nya Varvet, inför övningens sista dag. 

2011-06-11 
Så återstod under övningens avslutande dag den 11 juni, en viktig båttur med ”Älvsnab-
ben” dock ej med” HMS Älvsnabben”, för att få vår SÖ MKV-ll komplett. Tyvärr är ju vårt 
gamla långresefartyg (1958-59) ”HMS Älvsnabben” för länge sedan avrustat och skrotat. 
Som av ett märkligt sammanträffande, trafikeras Göteborgs Hamn av en ”sjögående spår-
vagn” med namnet ”Älvsnabben”. Vår etymologiskt kunnige kurskamrat Håkan Ruderus 
framförde, att om man sätter in ett bindestreck på två olika platser i namnet får man dels 
”Älvs-nabben” vilket skulle betyda en ”udde i älven”. Jämför med ”Älvsnabbenmonumen-
tet” nära Horsfjärden, dels ”Älv-snabben”, denna snabbfärja i Göteborgs Hamn. 



Den 11 juni 
efter nattvila och frukost på Nya Varvet var RSKB:58-styrkans sista övningsdag inne. 
En en gemensam promenad utmed älvstranden till färjeläget ”Klippan”. Där kunde vi 
äntligen embarkera ”Älvsnabben” för vår tur över till Norra Älvstranden. Där kunde man 
bese ”Ostindiefararen Götheborg” liggande vid kaj. Detta fick bli den sista och extra 
punkten på övningsorder SÖ MKV-ll. 

Avslutningsord 
Och det bästa av allt för staben och lokale kommendanten var den stora uppslutningen 
av kamrater. Ett särskilt tack till C Gullmarsberg 436 Kn Bengt Hultman och C Rågårds-
vik Kn Gunnar Kullenberg med staber för deras utmärkta insatser under övningen! Ett 
särskilt tack till C Rdd Skredsvik Kk Magnus Hjort, har framförts av Flaggkapten Jan! 

Vår Flaggkapten Jan har ett flertal gånger tidigare just framhållit den goda anslutningen 
från kurskamraterna. Detta förhållande gör det tacksamt för staben i arbetet för nya 
övningar! 

Vid krigsdagboken, 
Vincent Höjer 

Bilaga: Bilder på CD till Håkan Ruderus, vår redaktör för Kurs RSKB:58 hemsida


