
Domingo Swerini Stiftelse har under de senaste åren  

hanterat föredragning av fall till sjöss för eventuell belöning.  

 

Här följer en sammandragning av de fall vilka styrelsen har belönat. 

Roland Frisell 

Styrelsens sekreterare 

 

Vid styrelsemöte maj 2020 behandlades följande: 

  

Räddning Kalmar 

Johan Engberg och Erik Karlsson gick ut med sin lilla motorbåt den 12 december 2019. Inte 

långt från hemmahamnen fick de se en båt som låg lite halvsjunken och på ett konstigt sätt vid 

St. Flisö söder om Kalmar. De kontrollerade först lite grann men kunde konstatera att det lyste 

i båten, varför de inte vidtog några åtgärder utan for vidare ut på sitt gäddfiske. På återvägen 

vid 15 tiden kontrollerade de båten igen och samtidigt hörde de svaga ljud från land.  De fann 

Bert Hogland liggande medtagen på land.    Bert Hogland.  hade varit nära att drunkna efter 

att ha ramlat överbord och sedan legat två nätter på land i den 3 gradiga temperaturen. 

De såg till att Bert Hogland blev omhändertagen och förd till sjukhus. Enligt sjukhuset var det 

troligen enbart timmar kvar innan Bert Hogland skulle ha avlidet, då hans njurar var nästan 

helt utslagna. 

Styrelsen ansök att detta var en bragd och skall belönas samt med ett diplom  vardera till 

Johan Engberg och Erik Karlsson      

 

Räddning Mälaren 

Caroline Blomgren, Jennifer Krook, Frida Eliasson och Marie Andersson tvekade inte en 

sekund när de såg kanotisten kämpa för sitt liv i det kalla vattnet utanför Kungshatt. Med sitt 

rådiga ingripande räddade de hans liv. 

Den 15 september gick vågorna höga i Mälaren och det blåste 18 sekundmeter. 24-åriga 

Caroline Blomgren, som tillbringat alla sina somrar på familjens landställe på Kungshatt, satt 

tillsammans med sina kompisar och åt frukost när de såg en person ligga och kämpa långt ut i 

vattnet. 

– Jag har aldrig varit med om så stora vågor här ute under alla år och han försvann hela tiden 

så att vi inte såg honom. Vi har en liten aluminiumbåt vid bryggan och utan att egentligen 

tänka sprang jag och hämtade bensindunken och sedan tog vi med oss flytvästarna och sprang 

ner till båten, berättar Caroline Blomgren, som var den enda av vännerna som kunde köra 

båten, men aldrig skulle ha gett sig ut i den om det inte var fråga om liv och död. 

Hon lyckades till slut manövrera båten intill mannen och tillsammans med vännerna få upp 

honom, vilket visade sig vara i sista sekund. 



– Han trodde själv att han legat i trettio minuter i det kalla vattnet och hade börjat få kramp. 

Han hade ingen flytväst på sig och hans kompis som var med hade drivit iväg in till stranden 

på fastlandet och kunde inte hjälpa honom. 

De larmade räddningstjänsten och Sjöräddningen som kom till undsättning. 

Räddningstjänsten tog hand om mannen i sin båt och körde honom till ambulansen som 

väntade på fastlandet. Sjöräddningen hjälpte tjejerna, som inte kunde komma in till land i sin 

egen båt i det hårda vädret. 

– De här tjejerna gjorde en heroisk insats, inte utan risk för dem själva och räddade hans liv. 

Deras båt var inte alls dimensionerad för det här vädret. Det känns otroligt tryggt att veta att 

det finns så här modiga personer, säger Henrik Jirner som var befälhavare ombord på 

Sjöräddningens båt den här dagen. 

Styrelsen ansök att detta var en bragd och skall belönas samt med diplom  vardera till 

Caroline Blomgren, Jennifer Krook, Frida Eliasson och Marie Andersson 

 

 

Vid styrelsemöte maj 2021 hanterades följande: 

 

Grönemad   

Familjen Birkedahl ligger med sin båt förtöjda i Grönemads gästhamn när de på natten den 29 

juli 2019 hör någon ropa  ” Hjälp, jag orkar inte mer”. 

Pappan Petter Birkendahl och hans 14 åriga dotter Amanda sjösätter sin vattenskoter och i 

mörkret kör de ca 800 meter ut från land. De hittar en person i vattnet och vederbörande håller 

uppe en arm över ytan.   

Efter en stund då personen varit under ytan får de tag i honom och försöker dra upp honom. 

Då han är för svag misslyckas försöket. Nytt försök men den här gången kantrar skotern. Till 

slut får de upp personen och han förs med ambulans till sjukhus. 

Styrelsen anser att detta var en bragd och att  Amanda och Petter Birkendahl skall belönas 

samt erhålla diplom. 

.  

 Fiskebåten Stella Nova 

 

Besättningen på fiskebåten Stella Nova, skeppare Christer Bryngelsson samt Andreas 

Bryngelsson, Mattias Jörnevik och Daniel Svensson var vid Doggers Bank när den fick ett 

nödanrop via EPIRB, vilket automatiskt aktiveras när en båt sjunker. 

När de efter ett par timmar kom fram till området så fanns det enbart ett blinkande ljus men 

inga människor eller livbåt. Efter ytterligare letande så fann de tre engelska fiskare som 

klamrade sig fast i en livboj. Fiskarna var genomfrusna men välbehållna. De räddas ombord 

på Stella Nova och historien fick ett lyckligt slut. 

Styrelsen anser att detta var en bragd och vardera besättningsman skall belönas samt erhålla 

diplom. 



 

M/S  Midas 

 

M/S Midas var på väg mot Port Everglades i USA när den utanför den portugisiska kusten 

fick ett anrop från myndigheterna om att en nödsignal uppfattats.  

Midas som var närmaste fartyg gick med högsta fart i fyra timmar innan de kom fram till en 

upp och nedvänd katamaran samt en livflotte. Trots grov sjögång lyckades man att få ombord 

de tre från katamaranen. En fjärde person hade avlidit och hittades först nästa dag  av 

portugisiska räddningsmyndigheter. Midas gick till Azorena för att lämna de tre räddade 

personerna. 

Styrelsen konstaterade att detta var tredje gången som ett fartyg från Godby Shipping 

uppmärksammats av Domingo Swerini Styrelse. Detta visar att det råder en stark och sund 

säkerhetskultur inom rederiet Godby Shipping. 

Styrelsen anser att detta var en bragd och skall belönas  samt med ett diplom. 

 

Sjöräddare vid drunkningstillbud i Stockholm 

 

Lördagen den 27 juni 2020 upptäcktes det att en person höll på att drunkna vid Hornsberg 

strand i Stockholm. Björn Weideskog som är frivillig sjöräddare dök i och fick tag i mannen 

som låg på botten. Redan vid första försöket fick Björn upp mannen till ytan och kunde 

påbörja mun mot munmetoden när de var kvar i vattnet. Tack vare Björns rådiga ingripande 

kunde mannens liv räddas. 

Styrelsen anser att detta var en bragd som Björn gjorde och skall belönas med ett diplom. 

 

  

Vid styrelsemöte november 2021 hanterades följande: 

 

Vid 7 tiden på morgonen låg passagerarbåten  REX förtöjd i Norrtälje hamn 

John Willgrern blev väckt och uppmärksammade en människa i vattnet som ropade på hjälp. 

John kastade sig i vattnet och lyckades hålla uppe mannen så personen kunde andas. 

Att få upp mannen själv orkade han inte. Under tiden som John kämpade med mannen, så 

kom räddningstjänsten fram och med hjälp av räddningspersonal ,  vilka också hoppade i 

vattnet, lyckades man få upp mannen som fördes till sjukhus. 

Mannen som var äldre såg dåligt  och hade  ramlat i mellan brygga och fartyg. 

Personen har senare kontaktat John och tackat honom för att han räddade hans liv. 

John Willgren har tack vare sin uppmärksamhet, rådiga och beslutsamma insats räddat en 

äldre person som hamnat i vattnet från att drunkna. 

Styrelsen ansåg att John Willgren utfört en bragd och skall belönas  samt med ett diplom. 

 
 
________________________________________________________________ 


