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Slaget för Varberg 

 

VARBERG: "Bockanal-fästivalen" i Varberg går nu in i sin andra 

vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken. 

 
 

Idag genomförs "Slaget för Varberg" där armén, flygvapnet och 

marinen samverkar med frivilligorganisationerna i en stor 

utställning vid södra Fästningshörnan. 

"Slaget för Varberg", kallas den. 

  

 



 

 

"Slaget för Varberg" 
VARBERG: 

"Slaget för Varberg" är rubriken på dagens väl matade 

program i "Bocka-nal-fästivalen". 

Armén, flygvapnet och marinen samverkar med de frivi l l iga 

försvarsorganisationerna i en ut ställning som fyller hela planen 

vid södra fästnings. hörnan. 

— Utställningsområdet, som kommer att ha en lång rad 

stationer, är öppet under tre timmar, och då finns det möjlighet att 

åka terrängfordon, titta på en avancerad flyguppvisning, se hur 

lottorna arbetar, hur kustartilleriet arbetar med mera, säger 

Gunnar Carlsson. 

Redan vid middagstid anländer två patrullbåtar ur 5: e 

patrullbåtsdivisionen från Göteborg. De ankrar upp i södra 

hamnbassängen. 

— Under en timma blir det visning av fartygen, och dit kommer 

också regionmusiken under Egon Kjerrmans ledning, berättar Bo 

Nyman från Marinen. 



— Kommendörkapten Sven Carlsson ska i ett kort tal presentera 

marinchefens grundsyn på marinens roll, och det följs av ett 

kajprogram i vilket patrullbåtarna presenteras. Uppvisningen 

avslutas med att fartygen lämnar Varberg för att gå sydvart, när-

mast till Malmö. 

På eftermiddagen anländer två marinhelikoptrar till Varberg, de 

landar vid fästningshörnan. Direkt efter landningen talar 

kommendörkapten Sven Carlsson. 

 

”Slaget för Varberg” är inlett. 

 

— Den tunga helikoptern går därefter ut i väntläge, för att 

bereda plats för kustartilleriet att intaga scenen. Det blir 

presentation av ett spärrkompani som visar ett exempel på hur 



hamnförsvaret kan kompletteras. En av båtarna kommer också att 

göra en minfällning, säger Bo Nyman. 

— Marinen kommer också att öppna en utställning på biblioteket, en 

utställning som pågår till den 20 augusti och som kommer att 

presentera marinens arbete i fredstid, sjöräddning, undsättning vid 

olyckor, isbrytarverksamheten, sjömätning och oljebekämpning. 

Sjövärnsaspiranter, marinlottor och Flottans män kommer att 

medverka på olika sätt i utställningen. 

Hemvärn, lottor, Frivilliga motrcykelkåren (FMCK), Bilkåren och 

Frivilliga radioorganisationen (FRO) representerar marinen. 

— Vi kommer bl a att bygga upp en stabplats, där hemvärnslottor 

bl a kommer att visa hur man läser Lufor. Flyglottorna visar hur de 

utför sina bevakningsuppdrag och förplägnadslottorna arbetar vid 

kokvagnen, säger Gotton Ohlsson. 

— Givetvis tar vi detta tillfälle att informera besökarna, dela ut 

broschyrer etc. Från frivilligorganisationernas sida är vi mycket 

positivt inställda till den här speciella dagen .   

Hemvärnet kommer att visa kuppförsvar, och det beräknas sluta 

med att fienden kastas i havet. 

Flygvapnet 

Kapten Pär Cederqvist medverkar med en uppvisningsflygning med 

utbildningsplanet SK 61. Tanken är att han ska visa planets prest-

anda. Det avancerade program som är avsett att visas kräver bra 

väder. 

Om så blir fallet inleds uppvisningen på 850 meters höjd med en 

vertikal kvickroll följd av spinn, en halv kubans åtta och fyrkantig 

looping. Programmet fortsätter med halv vertikal roll upp följd av 

hjulning och kvarts vertikal roll ned. Därefter looping med urgång 

tvärs, topproll, kvickroll, halvroll och långsam roll. Så här långt i 



programmet har Pär Cederqvist kommit till 400 meters höjd. Där 

fortsätter han med hjulning, looping och hjulning, tunnelroll, 

John Derry-sväng, momentroll och gunga. Sist på programmet 

står ryggflygning och flygning på lång höjd. 

Bertil Karlsson 

Slaget för Varberg" är inlett. 

 

 

Vad finns ombord på en patrullbåt? 

VARBERG: 

Vattnet utanför Varberg försvaras i krig av bl a femte 

patrullbåtsdivisionen. Två enheter ur denna. patrullbåtarna Mode 

och Mysing var på plats på tisdagen för att, deltaga i slaget för 

Varberg. 

16 stycken patrullbåtar av denna sort finns det totalt i Sverige. 

Dom är tillverkade i Norge. 

Till  glädje för en folksamling på kajen visade besättningen upp vad 

som fanns ombord. Kulsprutorna och kanonen på fördäck, en 57 mm 

som fanns ombord. Kulsprutorna och kanonen på fördäck , visades bla  

En spektakulär brandövning fick också publiken beskåda. 

Innan demonstrationen startade höll kommendörkapten Sven 

Carlsson ett kort tal där han påpekade marinens 

lillebrorsförhållande, ekonomiskt sett, till de andra 

vapenslagen. 

— Ja, sa Sven Carlsson, ett exempel är de robotbåtar som  ska 

byggas efter dagens torpedbåtar. Det är beslutat men för att de 

ska kunna byggas behövs 50 miljoner kronor till. 

— Vi är styvmoderligt behandlade om man jämför med armén och 



flyget. Man kan säga att vi hamnat i kläm mellan Flygets JAS och 

arméns värnpliktssystem — båda dessa kräver mycket pengar, 

menade Sven Carlsson. 

Mode och Mysing stävade efter demonstration ut för att deltaga i 

det fortsatta slaget för Varberg. 
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Slaget för Varberg 

3000 såg fantastisk flygkonst 

VARBERG: 

— En fantastisk uppvisning, otroligt skickligt utförd. 

Sammanfattade Oscar Andersson, Varbergs flygklubb sina intryck 

från den flyguppvisning som kapten Pär Cederqvist — lärare vid F5 

Ljungbyhed — bjöd varbergsbor och turister på i går 

eftermiddag. 

Kapten Cederqvists uppvisning var Flygvapnets bidrag till "Slaget 

för Varberg". Och visst gjorde han ett bestående intryck, inte bara 

på Oscar Andersson, utan på alla som var församlade på utställ-

ningsområdet, planen vid södra fästningshörnan. 

Kommunalrådet Allan Hyden öppnade "Slaget för Varberg" och 

konstaterade att stora frivilliginsatser har möjliggjort 

utställningen och uppvisningarna. 

I stridens hetta 

Hemvärnet klarade sin uppgift galant. Från sina grupperingar slog 

de effektivt tillbaka fiendestyrkan. Eldstriden upplevdes som 

särskilt spännande av alla de ungdomar som praktiskt taget stod 

mitt inne i värnet, mitt i stridens hetta. 



Frivilliga motorcykelkåren (FMCK) har ett starkt fäste i Varberg. 

Många ungdomar är med, och några problem med rekryteringen 

föreligger inte. 

Sköt skarpt 

Marinen svarade för den största biten i uppvisningsprogrammet. 

Ett spärrkompani. ur Kustartilleriet fanns på plats för att visa 

hur man bekämpar landstigningsförsök. I detta moment sköt man  

t o m skarpt med granatgevär. 

— Spärrkompaniet plus patrullbåtarna som var här tidigare idag, 

är exempel på  förband som förläggas till Varberg för att 

förstärka hamnförsvaret, berättade örlogskapten Bo Nyman. 

Tyvärr kunde inte minfällningen demonstreras, detta p g a 

problem att plocka upp dem igen. Det blåste styvt tio sekundmeter 

vid fästningshörnan i går eftermiddag. Dessutom kom en riktigt 

rejäl åskskur. 

Marinen visade också hur man genomför en räddningsinsats med 

tung helikopter. Många imponerades över besättningens 

skickliga sätt, dess precision, vid genomförandet av uppvisningen. 

 



Mode och sex andra patrullbåtar ingår i femte patrullbåtsdivisionen 

som har Göteborg som hemmahamn. Drygt 30 knop gör hon och har 

sjörobotar som huvudbestyckning. 18 man finns ombord och dessa 

visade en uppmärksam åskådarskara i Varbergs hamn vad som finns 

ombord.  

 

 
Besättningen på den tunga helikoptern gjorde en fin insats vid sin 

uppvisning. 

 

Efter uppvisningarna passade deltagarna på att gå runt på 

utställningsområdet. Där serverade förplägnadslottorna ärtsoppa 

och kaffe till frusna besökare. Andra lottor visade stabs och 

sambandsplatsens uppbyggnad och funktion, bilkåren visade for-

don och bjöd intresserade åskådare på skjuts. 

— Från kommunens sida är vi mycket nöjda, både med själva 

utställningen, vilken inneburit en stor satsning från såväl marinen 

som flygvapnet och armén samt de frivilligorganisationer som 

knutna därtill, sade informationssekreterare Gunn Carlsson. 



— Dessutom är vi mycket nöjda med det stora deltagarantalet, ca 

3.000 personer. Jag tror att vi fått så här mån tack vare att det 

varit omöligt att bada idag. 

Text: Bertil Karlsol Foto: Lennart Bensol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemvärnet genomförde sin övning på ett föredömligt 

sätt. Fienden kastades snabbt tillbaka. Här en scen ur 

slutmomentet i striden 

 



 

Kjerrman höll takten 

VARBERG: Bockanal-fästivalen fortsatte i Varberg över helgen 

med massor av människor vid de olika aktiviteterna. 

 

 

Spännvidden på allt som går att se under festivaldagarna är stor. 

Riksmästerskap i livräddning i Håstens simhall och amatörforum 

och allsångsfest med Egon Kjerrman i Societen var ett par av 

helgens attraktioner. 

 

 

Kjerrman höll takten och ledde allsång 



Scenen i bedrövligt skick - Egon fick dirigera på gräset 

 

 

 

 
 

På lördagskvällen fick Egon Kjerrman och regionmusikerna ställa 

sig i parken och spela. Estraden var i så bedrövligt skick att den 

inte gick att använda. Kulturnämnden som har ansvaret för scenen 

hade städat på fredagskvällen efter bockanalen 

 

Varberg 

400 människor samlades på söndagseftermiddagen i i 

Societetsparken för att sjunga allsång med Egon Kjerrman och 

se amatörer från stan uppträda med sång, dans och musik. 

— Idag känns det bra att vara i Varberg, tyckte Egon, men igår 

var det inte lika roligt. 

På lördagskvällen var estraden i Societetsparken så rörig och 

nedsmutsad att Egon Kjerrman och regionsmusikerna inte kunde 



uppträda där. De fick istället stå på gräsmattan och spela. 

— Det gick väl bra för oss, även om vi stått upp och spelat i tre 

timmar i Göteborg tidigare på dagen. Men publiken, som är van att 

ha musikerna på estraden var besvikna, säger Egon. 

— Sådana missar är mänskliga. De måste hända när man 

arrangerar så mycket på en vecka, menar Gunnar Karlsson, 

kommunens informationssekreterare. Vi städade efter bockaanalen 

på fredagskvällen men något måste ha hänt senare på natten. 

Amatörerna vana 

Men på söndagen var estraden helt i ordning. 

Amatörerna presenterades av Kjerrman och ingen blev för nervös 

inför den stora publiken. De flesta hade vana från talangjakter, 

sjukhus och hembygdsfester. 

Ljudet krånglade lite men det förstörde inte stämningen. 

Sex amatörnummer fick publiken se varav ett dansnummer. Det 

var sju flickor från Ljungby som dansade i kimono till kinesisk 

musik. 

Sen tog allsången vid och publiken var på humör och sjöng med 

efter förmåga. 

Text: Christer Munther 

Marie Anell 

Bilder: L-G Johansson 

 


