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Sega förhandlingar i FN
och snökaos i New York

Första Avenyn framför FN-skrapan.

ITrängbulletinen nr 4  2009 berättar jag om vad FNs COE-
manual är för någonting (COE=Contingent Owned
Equipment). Kort beskrev jag vad manualen innehåller och hur

man som truppbidragarnation i en av FN ledd insats genomför
en MOU-förhandling med FN (MOU=Memorandum of
Understanding). 

DEN MED GOTT MINNE kommer ihåg att FN betalar delta-
gande nationer för både utrustning och soldater. För en soldat
handlar det om 1 028 US $ per månad som nationen får i ersätt-
ning. Ersättning för utrustning varierar givetvis beroende på vil-
ken typ av utrustning det handlar om men om Sverige idag del-
tog i en FN-ledd mission och hade stridsfordon 90 i förbandet
så skulle FN betala nästan 8 000 US $ per fordon och månad.

VAR TREDJE ÅR GENOMFÖR FN tillsammans med medlems-
staterna ett arbete som innebär att återbetalningstarifferna i
COE-manualen överses. Från den 17 till 29 januari i år genom-
fördes en sådan arbetsgrupp. Antalet deltagande nationer var

Fortsättning på sid 3
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God 
fortsättning!

20102010 avslutades i traditionsenlig stil med jullunch.
Jag framför här mitt varma tack till arrangörer och
medhjälpare samt till  chefen för Livgardet överste
Håkan Hedlund som hedrade oss med sin närva-
ro. Mer om detta på annan plats i tidningen.

Årsmötet samlade 43 deltagare vilket jag tyc -
ker är bra. God och riklig buffé samt hembakat
kaffebröd. Tack för detta.

Under våren kommer vi att genomföra några
nya aktiviteter, bland annat 2 april då vi gör ett
besök i Gustav Adolfskyrkan och besöker
Armémuseum.  Under dagen äter vi en subventio-
nerad lunch.

I slutet av april, närmare bestämt den 27 april
kommer vi att ha Vin- och ostprovning och i maj
ses vi på en familjedag ute i skärgården.Vi är
också inbjudna att deltaga i SVEROFs jubileums-
program. Läs om inbjudan på sidan 9.

Förhoppningsvis väcker vårens aktiviteter
intresse hos medlemmarna. Således blir det nyak-
tiviteter och vi får se hur dessa utfaller.

Resan till Normandie är inplanerad vecka
35/36 med avresa lördag eller söndag. Vi räknar
att vara i Normandie 4 nätter. För de som så öns-
kar kommer det att vara möjligt att lägga till valfritt
antal dagar i Paris. Intresseanmälan skickas senast
den 31 mars till undertecknad varefter komplette-
rande uppgifter utsänds.

Utbildningsgänget jobbar vidare med förarkur-
sen som kommer att genomföras i höst.

Översyn av utmärkelser och statuter för dessa
är på gång och det är i dagsläget inte helt klart
vad resultatet blir.

Nya medlemmar tillkommer om inte i mängder
så dock på en acceptabel nivå och det trevliga är
att många av de nya har idéer och är aktiva.

Glöm inte att ta del av vår och ROSIS hemsi-
dor! Snart är våren här och vi går den till mötes.

Nisse Bovin
Ordförande
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M & N Travel

Erbjudande från M & N Travel

Stockholms Trängbefälsförening 
planerar att genomföra årets utlandsresa 

till Normandie.

Resan är tänkt att genomföras i början av september med avresa
09-03 eller 04 och med fyra övernattningar i Normandie. 

Guide kommer majoren Ingemar Persson som har mycket stor
erfarenhet av resor till Normandie att vara. Han har varit guide i
området mer än 20 gånger vilket talar för ett stort kunnande. Flyg
till och från Paris med möjlighet att förlänga resan med valfritt antal
dygn i Paris, dock utan guide.

Priset är ännu ej klart men de som anmäler intresse kommer att
få fortlöpande information.Ju fler vi blir desto billigare per person
då busskostnaden delas på fler.

Preliminär, ej bindande, anmälan till nisse.bovin@comhem.se 
eller 08 – 658 37 59 senast 03-31 varefter kompletterande informa-
tion utsänds. Välkomna

Nisse Bovin

Planerade RIGA-resan 
har ändrat datum. 

Den genomförs den 4-7 maj.
Intresserade kan anmäla sig

senast den 31 mars till
nisse.bovin@comhem.se 

eller 
08-658 37 59

070-270 14 76

OBS!OBS!OBS!
Ny årsavgift för 2011

100:- 
Med denna tidning följer ett inbetalningskort på
årsavgiften för 2011. Årsavgiften ska vara inbe-

tald till föreningens PlusGiro nr 

25 27 28-1
senast den 15 april 2011
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90 och tillresta delegater uppgick till
nästan 400 personer. Undertecknad
var utsedd att vara chef för den
svenska tillresta delegationen som
inalles var tre personer. 

GIVETVIS VAR VI uppknutna mot
den permanenta svenska FN-delega-
tionen som kan liknas vid en ambas-
sad som bara jobbar med FN hög-
kvarteret i New York. Inför arbetet
hade vi fått instruktioner från rege-
ringskansliet hur vi skulle förhålla oss
till framförallt förändringar (hö j-
ningar) avseende COE-manualens
återbetalningstariffer. Då Sverige är
ekonomisk bidragsgivare till FN-
ledda insatser så finns det givetvis en
ambition att det inte blir för stora höj-
ningar av FNs budget för insatser.
Den inställningen delar vi med EU
och andra stora ekonomiska bidra-
garländer som USA, Kanada och
Japan.

FÖRBEREDELSERNA FÖR EN
arbetsgrupp startar cirka två år före
genomförande med att FN till samtli-
ga medlemsstater sänder ut tidtabell
inklusive grunder för hur nationella
kostnadsdata skall hanteras. Skall
man följa FNs procedur för framta-
gande av alla data kräver det ett
omfattande arbete som ur ett svenskt
perspektiv skulle kunna engagera
Högkvarterets Produktionsstab och
Försvarets Materielverk med en hand-
full årsarbetskrafter. 

ALTERNATIVET TILL DETTA är att
prompt förklara att man är nöjd med
de återbetalningstariffer som gällan-
de COE-manual innehåller, i detta
fall 2008 års manual. Avseende åter-
betalningstariffer anmälde Sverige
under augusti 2010 till FN, likt övri-
ga nordiska länder och de flesta av

EU:s medlemsstater, att man var fullt tillfreds med
de ersättningsnivåer som finns i 2008 års manual. 

UNDER ARBETETS GÅNG såg man mycket av
den polarisering som, likt tidigare år, grupperade
länderna i truppbidragarländer och de länder som
ekonomiskt bidrar till FNs fredsbevarande insatser.
Det är framförallt en rad utvecklingsländer
(Pakistan, Bangladesh, Indien, Nigeria, Ghana,
Nepal och några till) som bidrar med trupp och
utvecklade länder (framförallt USA, Kanada,
Japan och EU-länderna) som bidrar rent ekono-
miskt. En knäckfråga var hur man skulle behandla
alla de kostnadsdata som stater tillställt FN. Så det
talades mycket om hur man skulle behandla ”extre-
merna” uppåt och nedåt, normalfördelningskurvor
och olika matematiska modeller. 

FÖRUTOM RENA EKONOMISKA ställningstagan-
den som kan påverka återbetalningstarifferna kan
länder också anmäla förslag till förändrade
metodfrågor som kan påverka COE-manualen. Så
länge sådana förslag inte får ekonomiska implika-
tioner är det lugnt men om det är tvärtom så kan
det vara ytterst svårt att få igenom förslagen. Alla
förslag måste godkännas av samtliga närvarande
stater. Då kan man inse att det krävs en mycket
skicklig ordförande för att alla förslag skall hinna
att bearbetas samt också godkännas. Av de mer
än 60 olika förslag så kallade ”Issue Papers” som
behandlades under årets arbetsgrupp var det flera
som inte godkändes. 

ÄVEN VID GODKÄNNANDE kan man inte vara
helt säker på att ett förslag återfinns i 2011 års
COE-manual. Arbetsgruppens alla förslag skall
före sommaren manglas i den så kallade 5:e kom-
mittén som nagelfar de ekonomiska implikationer-
na i varje enskilt fall för FNs budget. Det är FNs
medlemsstater som utgör 5:e  kommittén så varje
stat kan påverka med sin representation.  

SLUTLIGEN SKALL GENERALFÖRSAMLINGEN,
då den återsamlas i höst efter sommaruppehållet,
också rösta bu eller bä för rekommendationerna
som arbetsgruppen kommit fram till.  

FJORTON DAGAR HÖLL vi på och förhandlade.
Flera dagar och mycket arbete gick åt att hitta den

matematiska modellen för hur natio-
nernas kostnadsdata skulle tas till
vara. Dessutom tvingades FN hålla
stängt en dag då det en natt under
andra veckan föll 4 dm snö på mind-
re än tre timmar. Då var det fullkom-
ligt kaos under förmiddagen men
redan efter lunch så började New
York fungera igen.  

ATT FÖLJA HUR snöröjningen går
till var intressant. Det första som snö-
röjs är trottoarerna. Det är ingen som
ropar på kommunen utan det är fas-
tighetsägaren som är ansvarig för att
trottoarerna hålls rena. Då arbets-
kraften är relativt billig så går det att
engagera flera skottare som ser till att
hålla rent på trottoarerna. 

SEN KOMMER DEN stora snöplo-
gen längs gatan och föser tillbaks allt
på trottoaren men då är man där
igen och skottar. Så kommer den
stora snöplogen på gatan igen och
så håller man på med resultat, att till
sist så är det en mycket hög men
smal snövall mellan gata och trottoar.

EN ANNAN SAK som skiljer sig
mot Stockholm är att bussarna kör
med rejäla snökedjor. Sedan använ-
der man otroligt mycket salt. 

HUR GICK DET till sist med för-
handlingarna. Ja, rent ekonomiskt så
kommer FN behöva höja sin budget
för fredsbevarande insatser med
cirka 2 %.  Då det är stater som bil-
dar FN så får man som skattebetala-
re säga att det var väl en rimlig höj-
ning. 

Hoppas bara att de länder som i
huvudsak ställer upp med trupp och tar
riskerna även gör det i framtiden.■

Text och foto: Olle Schylander

Fortsättning från  sid 1

Mitt i detta sällskap finner man Olle Schylander.
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Lufttransporter

Storbesök på Arlanda

An-225 Mirya

C-17 Globemaster
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Lufttransporter får en alltmer strate-
gisk – som taktisk betydelse.
Militära insatser är ännu en grund

men civila applikationer ökar, Haiti-
katastrofen var kanske den senaste i
större skala där allt från modernaste
Boeing C-17 Globemaster III till något
äldre  Douglas DC-6 var i farten.

Sverige har en god tradition ”i
branschen”. Efter kriget satsade vi på
Douglas C 47 Skytrain (DC-3), sena-
re på Lockheed C-130 Hercules.
Men transportplanen blir allt större
vilket inneburit att Sverige och
Finland, tillsammans med 10 NATO-
nationer skapat organisationen
HAW (Heavy Airlift Wing) som ope-
rerar 3 st Boeing C-17 Globemaster
III, baserade  på Papa Airbase i
Ungern. 
Inom ramen för HAW hyr Sverige

Så inträffade det för en flygentusiast sensatio-
nella, den 7 oktober kl 00.25 landade UR-82060
på Arlanda för ett kortstopp. Den kom närmast
från Keflavik, tankade och startade  i regnet
14:20 UTC mot Ukraina. Lasten var turbinkompo-
nenter och transformatorer. Men det slutar aldrig
att ”surra” i luften. EADS konsortiets Airbus
A400M som utvecklas som en konkurrent till
Lockheed C-130 Hercules är på besök i Kiruna för
olika provningar. Det hela är en smula hemligt och
därmed inte så lätt att på plats få beskåda. Själv
såg jag den dock vid ILA mässan i Berlin i juni
förra året.

A400M projektet är cirka 3 år försenat och
kostnaderna i sammanhanget astronomiska men
EU kämpar på för att, som de försöker, kunna kon-
kurrera ut amerikanarna i ”mellansortimentet” för
nästa generation taktiskt transportflyg.

A400M är ett tekniskt intressant flygplan. Det
har fyra motorer och propellerfläktar (UDF) av 3-D
design, totalt åtta stycken per motor. En bränsle-
effektiv men något "bullrig" design. Antonov har
konstruerat och provflyget ett ännu mer avancerat
plan, An-70. Den har  fyra motorer typ Progress D-
27 på hela 13.000 hkr.  

Propeller konstruktionen är milt sagt avance-
rad, två motroterande propellerfläktar (8+6) med
blad i 3-D design för varje motor. 

I Ukraina/Ryssland finns en erfarenhet av de
största av turbopropmotorer, ännu användes ju
Tupolevs gigantiska Tu-95 för fjärrspaningsupp-
drag som ju flyger med hastigheter runt Mach 0.8.
Om man får tycka till så är enligt min mening An-
70 det bästa av en ny generation transportplan
men däremot inte säkert att det blir en kommersiell
framgång. 

Flygaffärer är mer komplicerade än så. ■
Bengt Celsing

550 flygtimmar per år.  Globemaster
III är förvisso stor men ingalunda
störst. I nästa storleksklass har vi C-5
Galaxy och Antonov An 124, den
senare ägd av ett civilt ukrainskt
transportbolag. En rätt ofta sedd
besökare i Sverige. 

Störst av alla är Antonov’s An-
225 Mirya, sexmotorig,  som ur -
sprungligen byggdes för att frakta
rymdskytteln Buhran. Då Sovjet kol-
lapsade blev denna bjässe (byggd i
två exemplar) arbetslös. Med ett in -
no vativt tänkande ägs en An-225 i
dag av International Tran sporter,
Kiev och användes för transporter
som inga andra flygplan klarar av,
militärt som civilt. 

Även amerikanska försvaret hyr
in det ibland, nya tider förvisso. I
Sverige har den tidigare aldrig varit.
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Inbjudan till 
Familjedag

Tillsammans med Stiftelsen Stockholms Sjövärnsförening 
inbjudes medlemmarna till familjedag

Lördagen den 14 maj
på stiftelsens ö Klockaruddsholmen som 

ligger intill Djurö innanför Stavsnäs på Värmdö

Kom gärna med egen båt, annars sker samling 
vid Ramsmoraviken, 

vid Statoilmacken före Djuröbron 
kl 11.00 för transport ut till ön

Buss 433 eller 434 från Slussen tar er dit. 
Kolla busstiderna på www.sl.se

Kommer ni med egen bil finns stor parkering 
mitt emot Statoilmacken.

Klädsel efter väderlek – gärna varm jacka.
Alla barn ska ha flytväst.

Möjlighet till fiske finns (medtag egen utrustning)

Grillning och många andra aktiviteter under dagen 
till exempel tipspromenad, sjömanskap, femkamp 

med mera samt eventuellt fler överraskningar.
Dagen avslutas cirka 16.00-16.30

Anmälan senast den 6 maj till
Olle Eriksson - i första hand via e-post 

olle.eriksson@mil.se
Förfrågningar till Olle 

på tel 070-569 07 78 kl 12-13

Välkomna!
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Det är förstås ätandet under
längre tillämpningsövningar i
fält som har störst nostalgivär-

de. Endast i den krigserfarna brittiska
armén kunde man tillämpa principen
”we fight until five o´clock, and then
we have tea”. Bristen på krigserfar-
enhet och verkliga fiender ersattes i
svenska armén på skjutfälten av
pappfigurer, på manövrer av grann-
regementet och i övrigt av stridsdo-
mare, officerare som skulle se till att
övningarna blev lärorika låtsaskrig.
Särskilt viktigt ansågs det vara att
kontrollera stridsberedskapen. 

Eftersom stridsberedskapen miss-
tänktes vara bristfällig vid utspisning,
måste varje stridsdomare med själv-
aktning åstadkomma överraskande
anfall mot matköer och ut spis -
ningsplatser. En verklig fiendes elaka
jägare och lömska flygspanare
ansågs ständigt vara på jakt efter
tält, koktrossar och matköer. Bakom
dem någonstans fanns fiendens artil-
leri och attackflyg. När solen sken –
för all del rätt sällan – ålåg det där-
för svenska krigare att huka sig under
skuggande granar, helst i närheten
av någon skyddsgrop. Gruppvis
utspridda i skogen skulle de avvakta
återkomsten av gruppens matspana-
re. Denne meddelade när föregåen-
de grupp i matkön fyllt sina kärl i
kompanikvartermästarens välbevaka-
de revir där koktrossen utgjorde själ-

era pikanta utrikiska anrättningar, betänk då att
han i sin militära ungdom aldrig fick chansen att
föra kniv, gaffel och sked i en kulinarisk slowfox!”

✯

Av allt detta framgår indirekt att koktrosschefen
ansågs vara värd sin vikt i guld. I de susande kar-
bidlampornas knallvita sken var han och hans
kockar igång nästan hela natten för att förbereda
nästa dags mat till närmare 200 hungriga. De
arbetade i fukt och strålvärme under fältkökets
stela presenningar på ett upptinande jordgolv
blockerat av ved, grytor och storförpackningar.

Hälsovårdsmyndigheternas föreskrivna hand-
fat, tvål och handduk tronade demonstrativt orörda
på en bänk. I gryningen skulle koktrosschefen
möta de morgonsura grabbarna i matkön. Men vet
man sitt värde så gör man det med tillförsikt. Det
var här fråga om några få personers nattliga pre-
station för mångas dagliga överlevnad.
Koktrosschefen hade både kompanikvartermästa-
ren och kompanichefen bakom ryggen.
Kompanichefens auktoritet berodde ju egentligen
inte på hans gradbeteckning. Den berodde på om
han i fält klarade att fixa regelbunden mat, vila
och värme – och av detta var maten det svåraste.

✯

Men tiderna förändrades. I det civila kom snabb-
köp, plast och halvfabricerad mat. Det

militära borde hänga med i utveck-
lingen, tyckte entusiasterna på
arméstaben och i intendenturförvalt-
ningen. Soldaten i busken borde väl
med ny teknik kunna få varm mat i

rätt tid två gånger om dagen?
De vedeldade hästdrag-

na kokvagnarna byt-
tes ut mot motorisera-
de fältkök med låg-
tryckspanna. En av
het ånga frustande
sond stacks ned i
grytan och strax
kokade det så att is
och snö på de nya
fältkökens rikligt till-
tagna presennings-
kapell smälte och
de glåmiga kockar-
na fick härligt

rödblommiga ansikten. Med ångmunstycket nåd-
des det sensationella resultatet att 50 liter iskallt
vatten kokade upp inom 15 minuter.

Men bättre upp – ingenjörtrupperna hade

Matminnen, sista delen
Ur boken KLART BAKÅT av Överste 1 Einar Lyth  
Illustrationer av Alf Lannerbäck • Förlag: SMB, Skurup

va kärnan. Så kom äntligen den
egna gruppens tur att hämta maten,
att balansera de fyllda kärlen till täl-
ten eller gransnåren och att där illa
kvickt sleva i sig kokfödan, innan
någon stridsdomare hann upptäcka
vad som pågick. Annars kom eldö-
verfallet lika säkert som lingon på
blodpudding. Ett knallskott eller ett
explosivt vrål från stridsdomaren som
kunde låta så här:

”Ni hör ett snälltågsliknande ljud
i luften och just nu slår sex spränggra-
nater ner här! Granen splittras!
Traktorn kastas brinnande överän-
da!”

Sådana verbala utbrott kallades
stridsmålning och kompletterades
ofta med skådespeleri av en i förväg
vidtalad soldat som fick åbäka sig
och skrika att han var sårad.

Nu förväntades chefer på platsen
kommendera:
”Omkull” eller ”Skydd” och
”Sjukvårdare hit!” sedan – ännu
värre: ”Omgruppering!
Marschfärdiga!”

Detta ständigt pågående rävspel
mellan uthungrad trupp och mätta
stridsdomare pågick inte bara dagtid
utan även i kolmörker (ficklampor för-
bjudna), regn och snö. Hade
man trots allt lyckats undgå
stridsdomarnas upptäckt
kunde man ge sig den på att
bataljonschefen beordrade
marschfärdiga just som kompa-
nichefen beordrat
ut spisning. 

✯

Här skickar jag en flaskpost till er
kvinnliga läsare. ”Kära kvinnor! När
ni vid ert vackert dukade bord ser er
man i vanvördig polkatakt sleva i sig
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infört slangladdningar – sprängdeg i
plastslangar, med vilka man raskt
kunde spränga broar och vägbankar
och blåsa rent i fiendens minfält.
Kunde man ha sprängdeg i
plastslang så kunde man väl ha mat?
Sagt och gjort! Militära maträtter i
genomskinlig plastslang gjorde
entré, Visserligen krävdes begräns-
ning till frejdiga hopkok som mos,
grytor och soppor, men fort och
bekvämt gick det. Maten pressades
in i slangen som knöts av portionsvis
eller gruppvis. Den gruppvisa kokfö-
dan förpackades i wellpappkartong-
er för att hålla värmen tills den skulle
ätas.

Allt hade kanske gått någorlunda
om man inte fått för sig att maximera
denna slangtekniks utnyttjande
genom att centralisera kompaniernas
koktrossar till bataljonens trosskom-
pani. Detta betydde att varm mat till
1 200 man skulle lagas på fem till tio
kilometerns avstånd från de hungriga
och sedan forslas ut direkt till pluto-

ner och posteringar. När trosskompa-
niets efterlängtade presentförpack-
ningar bröts i stridsställningar, skärm-
skydd och tält hade därför maten
ofta hunnit kallna. Och före detta
varm mat väcker som bekant
större förstämning än mat
som är kall redan från bör-
jan.

Modernister med
humana känslor – sådana
är sällsynta – hade förutsett
detta och uppfunnit ett alternativ med
portionsvis slangavsnörning.
Soldaten kunde då i sitt kokkärl
värma sitt tilldelade plastknyte i
vatten eller smält snö. Men huma-
nister överskattar dessvärre ofta
individens ambitioner. Så skedde
även denna gång. Alltför många
åt av lättja, trötthet eller oförstånd
slangmaten kall. Många blev
sjuka. Okvädesord och öknamn
haglade så snart den centralisera-
de slangmaten kom på tal. Man
väntade på nästa steg i utvecklingen,

intravenös utspisning eller – varför inte – omvänt
lavemang redan i munnen.

Som ofta i det militära – men inte alltid tillräck-
ligt ofta – följdes order av kontraorder,

i detta fall innebärande återgång
till det gamla och beprövade.

Så vandrade de båda
slangvarianterna elefant-
kådisen och baggtaskan
ut ur den svenska militär-
historien. Kompanierna
fick tillbaka sina koktros-

sar och kompanikvarter-
mästarna återfick ansvaret för

att varm mat som sjunkit under
60 grader och passerat reglementera-

de tidsgränser av hälsoskäl tippa-
des ner i latringroparna.
Därigenom kunde fältdisciplinen
och arméns stridsduglighet upp-
rätthållas – eller snarare återstäl-

las.***

Tack till Einar Lyth för denna nostalgitripp
i den militära matens underbara värld!

Stig Cedervall

Det har alltid funnits människor
som velat förtjäna pengar på
krig, men i USA under andra

världskriget fanns det kvinnor som
onekligen stod för en hel del nytän-
kande inom detta område.

DET ÄR FÖGA förvånande att
unga män, som kanske aldrig tidiga-
re lämnat hemorten och nu stod i
begrepp att fraktas över haven till
krigsskådeplatserna i Europa och
Stilla havet, kände ett behov av att så
att säga knyta ett starkt band med
hemlandet och åtminstone för några
dagar njuta av ett äktenskaps alla
fröjder. Många passade därför på
att gifta sig innan utskeppningen,
kanske bara efter en kort tids bekant-
skap med någon ung kvinna. 

DESSA UNGA BRUDAR fick sedan
en del av makens lön utbetalad direkt
till sig, ända upp till 20 dollar i
månaden ibland och mer när maken
sedan förflyttades utomlands. Skulle
han sedan ha oturen att stupa, föll en
livförsäkring ut.

DET FANNS KVINNOR som satte
detta i system och siktade in sig på

unga män i de städer där de samlades innan
utskeppningen och när maken sedan försvunnit
iväg till kriget, fanns det alltid någon ny man att
”förälska” sig i. Bigami som business med andra
ord! Kvinnor som ägnade sig åt denna typ av
affärsverksamhet kallades i folkmun för ”Allotment
(=bidrag) Annies. 

DET KUNDE NATURLIGTVIS bli pinsamt om de
olika äkta männen kom underfund med varandras
existens, men ett bra sätt att gardera sig för en
sådan malör var att specialisera sig på flygplans-
besättningar. 

OM MAN GIFTE sig med en akterskytt på ett
tungt bomplan som skulle över till England, var det
statistiskt sett ganska god chans att livförsäkringen
skulle utfalla. Han var ju den i besättningen, som
hade längst väg till närmaste nödutgång om planet
blev nerskjutet och bombplansförlusterna var myck-
et stora under större delen av kriget.  

DET VAR INTE alla ”Annies” som kom undan
med sin brottslighet. En viss Elvira Taylor, som
bedrev sin verksamhet i anslutning till marinbasen
i Norfolk, avslöjades när två sjömän träffades på
en pub i England och den ene visade upp ett foto-
grafi av sin hustru. Den andre halade då fram ett
exakt likadant fotografi och insisterade på att det
var honom som hon var gift med! Efter ett kortare
slagsmål lugnade de dock ner sig och insåg vem

det var som var den verkliga boven i
dramat och anmälde saken. Den föl-
jande utredningen visade att Elvira
Taylor hade inte mindre än sex olika
äkta män och kunde leva ganska gott
på sina bidrag! ■

Göran Holmström

Materialet är hämtat ur 
”Charge! The interesting bits of 
military history” av Justin Pollard.

”Allotment Annie”

FOTO: INTERNET
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Vår dataexpert informerar

Storebror 
ser dig!

Echelon är det hittills största in-
formationsinsamlings- och över-
vakningsnätverk som någonsin

funnits (Internet är ett större informa-
tionsnätverk men skiljer sig eftersom
det inte är uppbyggt för insamlande
av information eller övervakning utan
för delande av information). 

ECHELON STYRS FRÄMST av USA
och Storbritannien, men det finns
"stationer" i andra länder, som
Australien, Nya Zeeland och
Kanada. 

ECHELON KAN FÅNGA in satellit-
och radiosändningar, den fångar
telefonsamtal och fax, samt e-post.
Det beräknas att Echelon uppfångar
uppemot tre miljarder meddelanden
dagligen.

ECHELON SKALL FRÅN början ha
bildats för att övervaka militära kom-
munikationer mellan Sovjetunionen
och Öststaterna (samt andra
Sovjetallierade), men numera tror
man att det används för att spåra ter-
rorister och människor involverade i
den svarta marknaden. 

KRITIKER PÅSTÅR ATT Echelon
även används, alternativt kan använ-
das, för industrispionage och smyg-
övervakning av privata medborgare i
alla möjliga länder. 

MEDLEMMARNA I NÄTVERKET

medverkar i en sorts allians som fun-
nits sedan andra världskriget med
undantag av Sovjetunionen. Olika
källor nämner att dessa medlemssta-
ter har byggt systemet på sådant sätt
att det kan fånga upp de flesta radio-
och satellitsändningar, mobil- och
mikrovågor samt fiberoptiska kommu-
nikationer. 

DESSA KOMMUNIKATIONER BLIR

i sin tur bearbetade av superdatorer
(omtalade som "ordböcker") som är
programmerade att söka igenom all
information efter adresser, ord, fraser
och till och med individuella röster.

VARJE MEDLEM I nätverket har
sin position på jorden när det gäller
informationsinsamlingen. 

KANADAS UPPGIFT ÄR att över-
vaka de norra delarna i forna Sovjet,
samt alla möjliga kommunikationer
från ambassader runt om i världen. 

USA ÖVERVAKAR Sydamerika,
Asien, öster om Uralbergen i Ryss-
land samt norra Kina.

STORBRITANNIEN ÖVERVAKAR

Europa och Ryssland väster om
Uralbergen samt Afrika. Australien
övervakar Indokina, Oceanien och
södra Kina. Nya Zeeland ser över
västra delen av Stilla Havet.

FÖRE 11 SEPTEMBER 2001 var
det generellt väldigt strikta regler mot
att spionera på amerikanska medbor-
gare av olika organisationer, till och
med för CIA och FBI. Det var likadant
för andra västländer som hade ett lik-
nande system (så som Storbritan-
nien). Men det finns anklagelser om
att man kringgick detta genom att
låta till exempel Storbritannien
använda Echelon för att spionera på
amerikanska medborgare i USA, och
USA att spionera på brittiska med-
borgare i Storbritannien (kanske till
och med automatiskt utan mänsklig
inblandning i processen).

Nackdelarna med Echelon, sett
ur uppdragsgivarens perspektiv, be-
ror på dess omfattning. Systemet
fångar in över tre miljarder medde-
landen dagligen, vilket innebär att
man måste veta vad man söker efter
men man kan nog lugnt påstå att det
mesta idag är automatiserat.

Så tänk på vad du nu säger i
media. Nu vet du att Storebror ser
dig! ■

Sture Nystrand

Recension av boken 
Sanningen om UBÅTSFRÅGAN
– Ett försök till analys 
Av Bengt Gustafsson, tidigare Överbefälhavare

Medlemmar har föreslagit att det vore mycket
intressant med en föreningsträff med författaren,
general Bengt Gustafsson, och få höra mer om
hans bok Sanningen om ubåtsfrågan – ett försökt
till analys.

Föreningsträff i samverkan
Det är många som under årens lopp har följt
ubåtsfrågan och undrat vad som verkligen skett till
sjöss. Media har bredvilligt berättat om en mängd
händelser, men vad har varit sant och korrekt åter-
givit. Många medlemmar har t ex följt/deltagit i
operationer som beskrivs i boken. Träng befäls -
föreningen (TrängBef) har också haft ett antal med-
lemsmöten med företrädare för Försvarsmakten,
Marinen, Kustbevakningen m fl.

Vilka kränkte svenskt 
territorium/svenska vatten
Boken handlar om ett nytt försök att pröva frågan
förutsättningslöst. Bengt Gustafsson har arbetat
med att forska om vad som verkligen skedde.
Medveten om att det han skriver skulle kunna upp-
fattas som en partsinlaga, så granskar han även
kritiskt försvarsmaktens insatser. Slutsatsen är att
bevisen för att det förekom många ubåtskränkning-
ar av svenska vatten är bärande. 

Genom att noggrant pröva fakta på möjliga
kränkande stater kommer författaren fram till att de
systematiska kränkningarna skedde av ubåtar som
kom österifrån. 

Att det finns oklarheter som ännu inte gått att
besvara är något han inte förnekar. Tvärtom väl-
komnar han ytterligare forskning. 

Hemligt västsamarbete
En fråga som han ställer är om en västtysk ubåt,
skuggande den sovjetiska gruppen, också råkade
bli instängd vid Hårsfjärden. Ett eventuellt utsläpp
av en sådan, oavsett om det var känt av Olof
Palme och senare Sven Andersson, var i så fall en
åtgärd i deras anda. Det handlade ju om det hem-
liga västsamarbetet, som inte fick bli avslöjat. 

Framväxten av detta behandlas ingående i
boken med citat ur de inblandades dagböcker,
eftersom de bildar bakgrunden till en del av vad
som sagts i den anglosaxiska världen.

Denna bok är det hittills bästa försöket att
objektivt söka sanningen om vad som hände och
ett måste för den som vill ha kunskap om Sveriges
moderna historia. Nu har ännu en bit kommit på
plats i detta mycket intressanta puzzel om kränk-
ningar av svenskt territorium. Boken utgör ett viktigt
tidsdokument och leder till eftertanke. ■

Gunnar Mörck

Sanningen om UBÅTSFRÅGAN – Ett försök till analys 
Författare Bengt Gustafsson, Bokförlag: Santérus förlag  
ISBN:978-91-7359-040-2   Sidor: 389



2010 var det 100 år sedan den siste människan
avrättades i Sverige.

Den siste bödeln var f. d korpralen 

Anders Gustaf Dahlman
Kom och lyssna till 

ett intressant föredrag av

Göran Holmström 
om Sveriges siste skarprättare

Plats: ROSIS lokal, 
Sandelsgatan 14 nb. 
Tid: Torsdagen den 31 mars 
kl 19.00
Anmälan senast 
den 28 mars till 
Göran Holmström
Tel 08-716 06 73  
gorhol@gmail.com
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SVEROF 
Förbundet Sveriges Reservofficerare 

firar sitt jubileum med ett symposium till vilket
ALLA INTRESSERADE ÄR MYCKET VÄLKOMNA.

Lördagen den 9 april
Kl 09.30 - 15.30

(hos SACO, Lilla Nygatan 14, T-bana Gamla Stan)

Ämnen
Försvarsmaktens nya personalförsörjning från ett

reservofficers/reservistperspektiv

Employer Support & Lagstiftingsfrågor.
Lärdomar från Danmark och Sydafrika

Säkerhetspolitiska utmaningar
Afghanistan genom Pakistan

Arktis
Vitryssland/Centraleuropa (inkl KATYN)

Många frågestunder och paneldiskussioner
Arbetslunch till självkostnadspris.

Anmälan till: kansli@sverof.org
Ange ”Symposium 9 april”

Välkommen!
Jan Sjölin

Orförande SVEROF
Välkommen 

till en

Författarafton
med tidigare ÖB 

General Bengt Gustafsson

Sanningen om UBÅTSFRÅGAN 
– Ett försök till analys

General Bengt Gustafson berättar om sin bok
Samtal/frågor om ubåtsfrågan

Tisdag 12 april 2011, kl 19.00 – ca 20.30 

ROSIS Mäss, Sandelsgatan 14 nb, Stockholm

Klubbmästaren bjuder på kaffe från kl 18.30

Anmälan om deltagande senast fredag 8 april 2011 till 
Göran Holmström

tfn 08-716 06 73 eller E-mail gorhol@gmail.com 
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Vin- och ostprovning
med Cecilia Ribbing

Onsdagen den 27 april
Kl 18.00

anordnar föreningen 
Vin- och ostprovning till självkostnadspris

ROSIS mäss, Sandelsgatan 14 nb
Anmälan senast den 20 april till
Nisse Bovin, nisse.bovin@comhem.se

08-658 37 59, 070-270 14 76

ROSIS medlemmar är välkomna!
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Flyget från Arlanda var mycket
sent och det blev en hastig för-
flyttning till Schengenkontrollen,

15 minuter från ankomstgaten. Vi var
de sista passagerarna. Allt som skul-
le upp på bandet kom på plats och
jag klarade larmbågen galant. 

Men så stannade bandet, minu-
terna gick, jag försökte påpeka vår
enorma brådska för en man som pas-
sar in på ett av rubrikens alternativ.
Han hörde inte, brydde sig inte, sket
helt enkelt i sitt jobb. När inget
hände så gick jag ut igen för att få
tag på min väska. Den var inte där,
däremot låg hustruns väska vid
ingången till röntgenapparaten på
det stillastående bandet.

Jag gick in igen, inget larm men
då hade den mörkhyade mannen
vaknat till liv. Jag fick gå ut igen med
min kavaj på som jag hittat på ett
annat band innanför kontrollen.
Kavaj av och upp på bandet och så
gick jag in igen. Inget larm men över-
sittaren påstod att jag hade nuddat
väggen och fick gå ut igen. 

Denna gång skulle skorna (hade
sandaler) tas av och åka på bandet.
Så kom jag in igen, tillfrågades vad
jag hade i byxfickorna. Jag tänkte
säga en kulspruta men insåg att då
skulle jag nog missa planet till
Singapore. En pappersnäsduk, med-
delade jag. 

Han gav sig inte, väskan som
passerat utan anmärkning skulle nu
undersökas. Långsamt. Ville ha mitt
boardingcard och med detta för-
svann han. Länge. Kom tillbaks med
pappret i spetsen på en tång som
han sedan använde för att dutta en

stol/pall/skohorn, vilket man då går
och frågar efter, alternativt sätter
man sig på bänken där det matas ut
nya lådor och väskor. Man kan fak-
tiskt ha rätt kul, ingen stress, lugnt,
lugnt, lugnt.

I necessären kan man till exempel
ha 10 cl klorhexidin för behandling
av sprickor i foten. Tvingas man
öppna flaskan så stänker man några
droppa på händerna för att visa att
vätskan är ofarlig. 

Min informatör berättar att han
vid ett tillfälle hade 8 cl whisky i en
50 cl plastflaska. En kvinnlig kontrol-
lant med sjal. Fick inte taga med.
Sade: Då dricker jag upp den här
och nu. Hon förbjöd, bad då om att
få se exakta gällande bestämmelser.
Överkontrollören kom, hävdade min
uppfattning, man kan ju dricka till
direkt efter kontrollen. Spänningen
steg men då tyckte hustrun att det
räckte så flaskan kastades i sopen.
Synd, det var en fin whisky.

Min sagesman berättar att han,
för att retas, tar med sig ett batteri 5
cl brännvinsflaskor i jackfickan. Så
klart lagligt genom kontrollen. På frå-
gan vad det är svarar jag ”One or
two for the road”. Men de flesta fat-
tar förstås inte.

Kära medlemmar i Trängen. Har
ni själva några goda tips ”hur att irri-
tera tillbaka när ni får problem i en
säkerhetskontroll”, sänd några rader
till undertecknad så skall jag se till att
vi alla får denna kunskap till livs!  ■

Stig

liten tuss på mina i väskan placerade föremål.
Därefter meddelade han surt att jag kunde gå.
”Inbilla dig inte att jag tänker tacka dig” meddela-
de jag, tog min väska som av en händelse rände
in i ett av hans ben när jag passerade. Jag sade
en hel del sanningar under hela denna tid och ett
var att jag tyckte Hitler hade gjort ett mycket dåligt
jobb under sin vistelse på 40-talet. Förståndigt nog
på svenska men Hitler heter ju likadant på tyska
eller engelska.

Jag luftade min vrede över denna idiot till en myc -
ket trevlig medlem i Trängs Infogrupp. Jag fick
omgående ett långt svar och förslag hur man kan
återgälda det hela på ”Sitt eget sätt”. Hör här:

När man blivit strippad på allt så kommer ju
lådor och väskor i en salig röra efter röntgenappa-
raten. Lugnt, mycket lugnt sorterar man upp allting,
tar långsamt på sig bältet, kollar att inget är borta
etc. (I en kontroll i Lübeck blev en kollega bestulen
på plånboken vilket naturligtvis informeras som
anledning till den noggranna kontrollen av kontrol-
lörerna och prylarna som kommer). Det blir snabbt
en propp i kön bakom men det struntar man i. Till
slut så drabbas kontrollörerna av lätt panik. Prova
skall du se.

Om man blir ombedd att taga av sig skorna så
skall de ju sättas på. För detta behöver man en

Kontrollanter
Hottentotter
Slafsjannar?

Efter att ha passerat ett otal säkerhetskontroller under mitt liv utan problem så skulle vi nu byta flyg i Paris.
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DVD-biblioteket
Man skall inte ge upp, vi provar en tid och avvaktar resultatet men min
förhoppning är att det blir ett antal Trängmedlemmar som tycker att
denna service är ett bra sätt att nästa gratis (porto och emballage) få låna
ett antal intressanta DVD. Välkomna!

DVD i lager/utlånad
Typ* Titel Speltid Ägare Utlånad

minuter Anm.

D Vilseledningsmanövrer (Deception) 50 NB
D The war in Europe From Blitzkrieg 

to capitulation 57 NB
S Officersfabriken (Hans Helmut Kirst) 115 SC
D German Army Groups (Nord/Mitt/Syd) 115 SC
D Scandinavia – the gorgotten front 100 SC
HD Vinterkriget (1939) 189 SC
D Kampf um Norwegen 46 SC
HD Krieg in der Arktis 120 SC
S Okänd soldat 168 SC
HD Tali Ihantala (1944) 112 SC
HD Attentatet mot Hitler (20/7-44) 92 SC
HD Döden i Hitlers bunker 80 SC
HD Framom Främsta linjen 1942-1944 127 SC
S Döden på larvfötter (Sven Hassel) 105 SC
D Nazi – en varning från historien 3DVD 300 SC    

(för utlåning av ovanstående behövs 3 DVD)
D Escape from Colditz (BBC) 50 SC
D Kamikazes (BBC) 50 SC
D Nazisternas plundring av 

Europa (BBC) 100 SC

*D=dokumentär      *HD= ½-dokumnetär      *S= Spelfilm

Regler
Sänd in egen/egna DVD till mig, därefter kan du låna motsvarande antal
ur biblioteket. När du sänt in minst 3 av dina DVD så får du fritt välja ur
hela sortimentet. Lånetid 1 månad
Vid retur av lånad DVD medsändes frimärken motsvarande ett porto
(ersättning för min kostnad för att sända DVDn till dig).
För egen insänd DVD – Ange om den skall kvarstanna i biblioteket eller
önskas i retur efter din anfordran.
Förkommen DVD skall ersättas med 200 kronor och dessa pengar tillfal-
ler den ursprungliga ägaren.För din egen skull – sänd inte in en oersättlig
DVD till biblioteket!

Stig Cedervall tel 08 758 18 25, agneta.stig@bredband.net 
Marknadsvägen 277, 183 79  Täby

OBS! Fler DVD har tillkommit. Skicka E-post till mig så skickar jag en uppdaterad lista.

Regementschefen
var hedersgäst på årets jullunch

Livgardets chef överste Håkan Hedlund avtackas
av föreningens ordförande Nisse Bovin.

Jullunchen 2010 samlade många ”trängare” i
Oscarshemmet där det som vanligt rådde god
stämning och serverades god mat. Årets

hedersgäst och talare var Livgardets chef överste
Håkan Hedlund som berättade om nyheter inom
Försvarsmakten och Livgardets nya roll. ■

Hungriga ”trängare” samlades kring den goda
buffén.

Bengt Celsing erhöll årets vandringspris, Major
Posses hederssabel.
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Senaste inlämnings-
dag med manus och

bilder till nr 2 
13 maj 2011 

Anslagstavlan
Alla nummer som kommit ut av Trängbulletinen kan du hitta på vår hemsida

www.forsvarsutbildarna.se/web/Trangbulletinen.aspx

Stockholms Trängbefälsförening
informerar sina medlemmar genom hemsida och
brev. Du når oss på
www.forsvarsutbildarna.se/sthlmtrang 
eller sthlmtrang@forsvarsutbildarna.se

Nya medlemmar kontaktar 
medlem.sthlmtrang@forsvarsutbildarna.se 

Har du andra frågor angående Trängbefäls -
föreningen skicka då e-post till 
info.sthlmtrang@forsvarsutbildarna.se

Föreningens PlusGirokonto  25 27 28-1
Bevaka vår hemsida på Internet!
Vår tidning kommer ut fyra gånger per år. 
Dessemellan kommer det ny information som inte
hinner ut i tidningen.Du, som har tillgång till
Internet, kolla av vår hemsida med jämna mellan-
rum om du vill hålla dig uppdaterad.
www.forsvarsutbildarna.se/sthlmtrang
eller  sthlmtrang@forsvarsutbildarna.se

Se ditt eget utbild ningskort på nätet

Gå in på Försvarsutbildarnas hemsida
www.forsvarsutbildarna.se

I övre vänstra hörnet finns en inloggningsruta. 
I rutan medlems nummer skriver du de siffror som
står i adressfältet bak på tidningen
Försvarsutbildarna XXXXXX.
Som lösenord skriver du ”medlXXXX”  (de sista
fyra X byter du ut mot de fyra sista numren i ditt
personnummer).

Förslag och nya idéer
Stockholms Trängbefälsförening har en kommitté
för medlemsärenden/ medlemsvård. 
Har du några synpunkter på före ningen, dess
verksamhet, några förslag till aktiviteter – kanske
något som du kan bidra med  kontakta vår sekre-
terare
Göran Holmström, 
Sten Stures väg 1
131 47 Nacka • gorhol@gmail.com
Tel 08-716 06 73

Kom ihåg!
Om du ändrat adress, telefon eller andra per  son  uppgifter är det av största vikt att du SNARAST meddelar
föreningen. Detta för att du ska få den information och de utskick som görs dels av före ningen men även
av Förbundet och Central för bun det. Komplettera dina uppgifter med e-postadress om du inte redan gjort
det! Du kan antingen kontakta 
medlem.sthlmtrang@forsvarsutbildarna.se eller skicka ett par rader till
Göran Holmström Sten Stures väg 1 • 131 47 NACKA

Du kan läsa på vår hemsida om vilka som ingår i den nya styrelsen. 
En presentation kommer i nästa nummer av Trängbulletinen.

FO
TO
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T Trängbefälsföreningen 
anordnar en lördagsaktivitet 

med ett besök i 
Gustav Adolfskyrkan 

på Östermalm samt Armémuseet.
Samling vid Gustav Adolfskyrkan 

den 2 april
kl 10.00

Anmälan senast den 30 mars
till Nisse Bovin

nisse.bovin@comhem.se 
08-658 37 59, 070-270 14 76 ROSIS medlemmar är 

välkomna att deltaga.




