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Att vara kvartermästare i Tchad

På marsch till Abesché.
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U

nder 2008 bidrog Sverige med 203 soldater till den EU-ledda
styrkan EUFOR, som sattes in i Tchad, för att försöka lugna ner
oroligheterna, som spridit sig från Darfurområdet i grannlandet Sudan.
STYRKAN TOGS UR den Internationella Amfibiestyrkan, som
Amfibieregementet satte upp under 2007. Styrkan, som skickades ut
i öknen, var ett mekaniserat amfibieskyttekompani. Tanken med det
svenska bidraget, och de sextiotal finländska amfibiesoldater från
Nylandsbrigaden som ingick i det svenska förbandet, var att skydda
EUFOR:s övriga 3400 soldaters deployering i missionsområdet.
Styrkan skulle fungera som QRF, en sorts piketstyrka, både på marken och i luften. Själv fick jag förmånen och förtroendet att vara kvartermästare på förbandet. Jag har bakgrund som försörjningsgruppchef i IAS.en, och fem tidigare utlandsmissioner, då i UH-/transportbefattningar, med i bagaget. Tanken var att förbandet skulle vara
nere till julen 2007, men av olika anledningar så kom de första på
plats i början av mars 2008.
VÄL NERE I Tchad, och huvudstaden N´djamena, fick vi två veckor på oss att vänja oss vid värmen. Vi hamnade på en fransk bas,
till att börja med. (Fransmännen har fortfarande trupp i Tchad, trots
att landet blev självständigt på sextiotalet.) Som kvartermästare, vi
var faktiskt två, så var det bara till att sätta igång och jobba direkt.
Nu hade inte jag/vi ansvar för all materiel, utan allmänt bara att
serva soldaterna med att det fanns sopsäckar, toapapper, alkogel,
Fortsättning på sid 3
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S

olen skiner och äntligen är den
långa och eländiga vintern över
och när du läser detta är även
vårens verksamhet avslutad. Om våravslutningen som skedde på ett nytt
sätt kan du läsa på annan plats i tidningen.
Bland nya medlemmar kan vi
notera att i bland annat Värmland
och Skåne med flera landskap finns
det intresse för vår förening vilket är
glädjande.
Antalet ”trängare” minskar procentuellt sett och ”de blå” har blivit
fler och med anledning av detta kanske det är dags för namnbyte? Vad
tycker du?
Föreningen har tidigare bytt
namn ett antal gånger och verksamheten har ”rullat vidare” under nytt
namn.

Dags för
namnbyte?
Ansvarig utgivare

A

lla regelbundet utkommande
publikationer måste ha en
ansvarig utgivare, så även
Trängbulletinen. Och vem kan vara
mer lämpad till detta än föreningens
ordförande, Nils Bovin.
Men det är inte
bara
att
utse
någon, beslutet
måste
malas
genom statens
byråkratiska
kvarnar i laga
ordning, i detta
fall Patent- och

Registreringsverket.
Det visade sig medföra en hel del
arbete. Dels måste vi bevisa, med
protokollsutdrag från årsmöte, att föreningen godkänt Nisse som ansvarig
utgivare (och det måste i protokollet
formuleras på ett bestämt sätt), dels
måste Nisse bevisa att han är en oförvitlig person och att han är den han
utger sig för att vara, allt gärna i flera
omgångar/exemplar. Samt naturligtvis måste det betalas in en slant.
Allt detta tog ett bra tag och
många skrivelser fram och tillbaka,
men nu är det i alla fall klart och
Trängbulletinen har en i laga ordning
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utsedd ansvarig utgivare.
Men det finns värre exempel på
byråkrati, mycket värre. I början på
1950-talet beställde det amerikanska
flygvapnet ett (1) exemplar av en broschyr från Handelskammaren, kostnad 50 cent. Beställningen åtföljdes
av ett fyra tättskrivna sidor långt kontrakt, där det stipulerades leveransvillkor, hur emballaget skulle märkas,
från vilket konto betalningen skulle
komma, hur eventuella rättstvister
skulle hanteras, om parternas rättigheter och skyldigheter vid eventuella
konflikter på arbetsmarknaden med
mera, samt även detaljerade bestämmelser om hur ilastning och urlastning av godset från järnvägsvagnar
skulle utföras!
I det läget beslutade sig någon
vettig människa på handelskammaren för att helt enkelt skicka broschyren till US Air Force som gåva och
även bjuda på portokostnaden för
brevet, något som förhoppningsvis
eliminerade behovet av kontrakt
och all annan pappersexercis samt
gjorde alla inblandade parter
nöjda och belåtna.Broschyren hade
för övrigt titeln ”Ekonomiska riktlinjer för försvaret”. ●
Göran Holmström
Materialet om broschyren-US Air Force är
hämtat ur boken Miljoner missar av Ulf Ivar
Nilsson.

Styrelsens medlemmar har medverkat mycket aktivt under det gångna året och jag framför härmed mitt
varma tack och hoppas att deltagandet blir lika bra nästa år med delvis
ny ”besättning”.
Hösten inleds för övrigt med en
kurs i förplägnadstjänst i samverkan
med Amf 1. Som vanligt gäller dock
att det minst blir 10 elever.
Intresserade kan höra av sig till
undertecknad.
Ett stort och varmt tack till alla
som gjorde familjedagen och våravslutningen till en minnesvärd fest.
Jag önskar Er alla en riktigt skön
sommar och välkomna till höstens
aktiviteter.
Nisse

Arbetsinternat i höst

Föreningen planerar att genomföra ett arbetsinternat för styrelse och funktionärer genom att resa till
Tallinn 6-8 oktober med möjlighet för övriga medlemmar att deltaga.
Vistelsen i Tallinn kan förlängas på egen
bekostnad. Frågor och ej bindande intresseanmälan senast den 15 juni till
nisse.bovin@comhem.se.
Årets jullunch kommer att äga rum
den 4 december. Inbjudan skickas ut i
november.
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Fortsättning från sid 1

hjälpa till med förläggningstälten, ha
fältmarketenteriet öppet, svara på
frågor, se till att fältposten fungerade
(jobbar själv som brevbärare i det
civila), och det bästa av allt, att få
åka ner på bazarerna i huvudstaden
och fixa allt förbrukningsmateriel,
som ännu inte kommit från Sverige
med båten, som var på väg till grannlandet Kamerun och hamnstaden
Duala (160 mil bort....)

MÅNGA MOBILTELEFONKONTANTKORT blev också inköpta. Bra
mobiltelefonnät med hygglig täckning, och med en svensk som driftansvarig. Dessbättre så var där ingen
hotbild mot styrkan, men en av uppgifterna var faktiskt att ”känna av”
stämningen hos lokalbefolkningen.
Tyvärr så är fransmännen hatade av
lokalbefolkningen, så vi fick tydligt
förklara att vi kommer från Sverige,
och varför vi var där.
JAG FICK TIDIGT fria händer och
förtroende att lösa uppgifter/inköp,
av både min plutonchef och kompaniledning. Kändes mycket bra med
denna uppbackning/förtroende.
VI BODDE INNE på en fransk bas
i nyinköpta amerikanska tält med luftkonditionering och elen indragen i
tältväggarna. Vi kunde ligga åtta
personer i vare tältsektion, och givetvis så gällde myggnät. Hygienen
skötte vi med hjälp av franska fältduschar. Efter två veckor var det
dags för huvudstyrkan att omgruppera ut i öknen och ökenstaden
Abeche, som ligger cirka tio mil från
sudanesiska gränsen och trettio mil
norr om Centralafrikanska republiken. Avståndet mellan N´djamena
och vårt NSE (National Support
Element) är etthundra mil. Det blev till
att flyga ut i öknen, eller rättare sagt,
stäppområdet. Det mesta av materielen, till större delen 20” containers,
gick på lastbil, men en del fick flygas
dit med stora Antonovflygplan. Vi
körde en del själva, men även lokala
transportföretag hjälpte till.
FÖRSTA TIDEN BLEV väldigt primitiv. Nu var jag inte allra först på
plats, utan fick ”lyxen” att komma till
”uppfällt tält”. (Tack, snälla plutonchef!) Inte mycket till toaletter och
duschar första veckan, men det gick.
Vi kunde fräscha upp oss inne hos
fransmännen, som också, här ute,
hade en bas.
DE FÖRSTA VECKORNA gick åt att
försöka strukturera oss och hitta rutiner. Och vänta.... Tvåhundra con-

Bilden visar en sandstorm på väg in över campen. Det
är som en stor vägg som kommer emot oss, och man
brukar se dom i god tid innan det "brakar loss". I
princip en storm varje dag, och tro mig, det stormar
verkligen. För att inte prata om all sand.

Fältartisterna var ett mycket uppskattat inslag, för att
bryta tristessen. Vi fick ner dem till nationaldagen, och
de gjorde kanonspelningar. Många av dem har varit
med sen Libanon- och Bosnienkrigen. Mycket erfarna
alltså. Tänk att stå och spela och sjunga i 3 timmar i
35 graders värme. De går på gym.....

tainrar var på väg från Kamerun, fast
vi visste inte när. Nåja, jag fick fortsätta att serva soldaterna med toapapper, alkogel, batterier och se till
att det kunde inhandlas snus, vingummi och Ramlösa. Det vi saknade fick
vi åka ner på stadens bazarer och
köpa. Egentligen helt otroligt, men vi
kunde få tag på det mesta. Valutan
är centralafrikanska franc, men även
euro fungerar, och dollar, och
schweizerfranc, och sydafrikanska
rand, och brittiska pund...... Vi hittade faktiskt en svensk hundralapp hos
en växlare. Nu råkar vi veta att SSG
varit i området...... Ett fälttips är att
noga ta reda på vilka valutor som
fungerar, och i vilka valörer. Det är
inte alltid att det funkar med för små
valörer, och vice versa. Även här
visste vi inte hur folk skulle uppfatta
vår närvaro, så det blev att ha "fingret i luften". Jag upplevde att vi ganska snabbt blev accepterade, och folk
förstod varför vi var där. Vill passa
på att tacka militärtolkarna, som
både behärskar franska och arabiska, som följde med mig på mina
inköpsrundor, för annars hade jag
inte löst mina uppgifter. Under missionens gång, fick vi även tillgång till
civila tolkar, som behärskade lokala
stamspråk. Intressant erfarenhet att
jobba med tolk, där det "sociala spelet" är viktigt. Även att tänka på att
inte "dåna in" på en bazar med vapen
i högsta hugg, utan ha dom i hölster
eller buret på ryggen. Uppskattas både
av försäljarna och civila.
Text och foto: Jonas Bohman

Fortsättning följer i nästa nummer.

Allt är inte öken, i öknen. I huvudstaden N´djamena finns
många hotell, och möjligheten att bada i swimingpool och
få ta en öl. Uppskattat efter ett antal veckor i öknen.

Bilden är tagen i södra Tchad, mot Centralafrikanska
republikens gräns. För dagen är vi på väg mot huvudstaden N´djamena, en nätt tur på 100 mil. Det tar två dagar
att köra. Typiska byar.

Vi välkomnar Jonas Bohman
från Ystad, som är en av våra
nya medlemmar och dessutom
den som bor längst bort från
Stockholm. Jonas är brevbärare
i det civila och har bland annat
gått utbildning till fältkock i
Karlskrona + att han hunnit
med ett flertal utlandsmissioner.
Läs gärna om hans fältkocksutbildning i Hemvärnsnytt 2-2011
om du har tillgång till den. Det
är trevligt med en ny skribent
och vi avslutar hans Tchad-artikel i kommande nummer.
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Arsenalen i Strängnäs
- mer än ett pansarmuseum

A

rsenalen är ett av de större
och mer omfattande museiprojekten i Sverige. Museet som
byggs strax söder om Strängnäs
invigs den 17 juni i år i närvaro av
HM Konungen. Antal framtida besökare beräknas till cirka 50 000 per
år men kommer säkert att öka.
Fordonssamlingarna är i hög grad
”multikulturella”, från olika länder
och perioder samt en blandning av
vanliga typer till mer unika dito.
Besökande generalister och specialister kommer alla att få sitt lystmäte.
Samlingarna innehåller nu drygt 350
fordon varav 75 stycken till en början
blir generella ”exponat”.
Projektet drivs av Stiftelsen Södermanlands Militärhistoriska Samlingar
med stöd av Statens Försvarshistoriska Museer samt flera andra intressenter. En viktig roll har Södermanlands Regementes Museiförening
(SRMF) där medlemmar lägger ned
betydande frivillig arbetstid, besitter
utomordentligt goda kunskaper, har
en härlig kreativitet som får mycket
utfört med knappa resurser.
Själv har jag under åren sett framväxten av Arsenalen ur ett ”på golvet” perspektiv, det vill säga som
enskild medlem i SRMF sedan 2003.
Som vpl sergeant i pansartrupperna
1962-63 vid dåvarande Kungliga
Göta Pansarlivgarde P1 i Enköping och sista årsklassen som utbildats på
Strv 74, var det rätt naturligt att med
bevarat intresse för militära frågor
fortsätta i en form av föreningsverksamhet, som kan sägas, tog fart då
P10 i Strängnäs år 2005 avvecklades.
På P10 fanns sedan en rätt lång
tid tillbaka en grupp officerare och
specialister som ”jobbade” med att
rädda och renovera historiska militärfordon och annat materiel och allteftersom P10 tömdes flyttades band
och hjulfordon, fordon och annat
intressant till de närliggande Lagnöförråden. Där fanns redan en betydande samling av fordon under renovering eller ”i lager” inväntande en
ännu icke bestämd framtid. En framsynthet, som blev grunden i komman-
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de projekt Arsenalen.
Nästa flyttlass kom från
arméfordonmuseet
i
Malmköping år 2008 –
där det väl får sägas, levt
ett tämligen anonymt liv.
Det stora tillskottet kom då
Axvallsamlingarna flyttades år 2009 till Lagnö.
Det började nu bli fullt i ”ladorna” men bygget av
Arsenalen vid gamla Eskilstunavägen var igång
och många fordon fick ånyo ny hemvist.
Det är värt att påpeka, att ”historiskt material”
även omfattar modernare fordon, som brittiska
Challenger, ryska vagnar, experimentfordon samt
maskinkomponenter i stor omfattning. Svenska försvaret har provat stora mängder utländska fordon
som senare behållits och detta återspeglas så klart
i samlingarna.
Arsenalen blir ett modernt ”upplevelsemuseum”
med rörelser, ljud, dofter med klassiska fordon i
sina rätta miljöer och användningsområden.
Utställningar, statiska och dynamiska, från olika
tidsperioder och politiska eror, ”tiden före de stora
krigen”, världskrigen, kalla kriget till vår nyare,
modernare, fredligare(?) tid.
Där finns också ett Militärmusikmuseum och ett
Tennfigurmuseum, som tidigare fanns i centrala
Strängnäs, men inte hade ekonomisk möjlighet att
fortsätta. För den av karolinertiden intresserade
finns ett fantastiskt litet diorama över ”kalabaliken
i Bender” vars like jag icke beskådat.
Krig är ju trots allt ett riktigt elände och betydde stora uppoffringar av den civila befolkningen,
ett bevarat soldattorp visar och berättar om vår
dåtida indelta armé, från mitten av 1600-talet till
1900-talets början.
För att orka alla intryck och upplevelser erbjuds
i serveringen kaffe i alla dess former samt härliga,
lokalt bakade bullar.
Målet är att skapa ett attraktivt besöksmål, med
lokal förankring och brett historiskt och internatio-
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nellt perspektiv för hela familjen.
Anläggningen är toppmodern med
höga krav på tillgänglighet för alla.
Speciella ”events” och företagsarrangemang kommer att ordnas.
Vi får önska Arsenalen all framgång , ”sällan har så få åstadkommit
så mycket”. Träng ordnar ju en resa
dit till hösten, se annons, men ett
besök är alldeles för litet, åk dit
enskilt, med familjen och goda vänner. Ingen kommer att bli besviken
och det kommer alltid att finnas
något nytt att intressera sig för.
Ambitionen är ju att skapa ett levande museum och i en sådan process
är besökaren det kanske viktigaste
elementet.
Man måste även imponeras av
hur väl den omfattande logistiken och
transporterna har genomförts i projektet. Försvaret har visat sin bästa
sida med all hjälp av ”tungtransporterna”. Många fordon har behövts
flyttas flera gånger då projektet haft
små förvarings- och rangerytor. Men
även logistiken i smått har varit komplex. Det är inte lite ”grejor” som
skall värderas och omhändertas då
ett regemente- P10 - går ur tiden. ●
Bengt Celsing

Besök på

Pansarmuseet i Strängnäs
Under senare delen av oktober planerar föreningen att
göra ett studiebsök på museet.
I nästa nummer som kommer ut i början av oktober kommer
uppgifter om dag, tid och plats för samling samt anmälan
att finnas med.

Tredje båtlasten anländer
Ska vi verkligen åka i den där lilla båten?

Familjedag för medlemmar
och våravslutning

samt för styrelse
och funktionärer

Delar av klubbmästeriet anländer.

Ordförande anländer med
blommor för att avtacka några
avgående styrelsemedlemmar

Dagen började med kaffe
Förre ordförande
anländer

I mässen på Klockaruddsholmen
tronar en fantastisk tavla bestående
av enbart mössband från
marina fartyg.

Vice klubmästarinnan förbereder
lunchen som bestod av grillade
hamburgare

Dagens värd och arrangör
räknar ihop resultatet efter
tipspromenaden
Lunchen intogs i strålande solsken på bryggan.

Pilkasting med både höger
och vänster hand var en av
dagens aktiviteter

Den för dagen utnämnde ”grillmästaren”
hade fullt sjå med grillen både till
lunch och middag.
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Svensk Isaf-styrka i
framgångsrika operationer

Plutonchefen i FS 19
löjtnant Jonas Brobakke.

bakom murar i byn.
Det mest frustrerande var att vi
inte kunde besvara elden eftersom
motståndarna använde civilbefolkningen som skydd. Inga svenskar
blev skadade under striden. De
svenska soldaternas närvaro i byn är
en del i den taktik som används allt
mer inom hela Isaf. De trodde nog
först av vi skulle åka därifrån efter ett
kort besök. Genom att vara ständigt
närvarande kunde vi både bygga
upp säkerheten och ett förtroende
hos byns befolkning, säger Jonas
Brobakke.

Fungerande sjukvårdstjänst

S

venska Isaf-soldater får räkna
med att de kan utsättas för eldöverfall under sina patrulleringar. Den 8 oktober 2010, hamnade svensk trupp (FS19) i strid vid byn
Nawshar Ali Zayi, som är belägen
40 kilometer väster om Mazar-eSharif. I syfte att informera om hur ett
väpnat anfall plötsligt kan uppstå och
hur anfallet kan avvärjas/besvaras,
så har Försvarsmakten lagt en sekvens från striden på hemsidan.
Genom ett korrekt uppträdande
så blev ingen i civilbefolkning skadad
och inga svenska soldater kom till
skada. Korrekt svenskt handlande
bidrar också till respekt hos den
Afghanska befolkningen och övriga
organisationer i verksamhetsområdet.

Korrekt handlande
- Vi gjorde allt korrekt, då vi blev
beskjutna säger plutonchefen Jonas
Brobakken. Så här i efterhand kan vi
också konstatera att soldaterna var
rätt uttagna och rätt utbildade. Då vi
under eldgivningen såg att det fanns
civilbefolkning, kvinnor och barn, på
stridsfältet, så var det bara att visa
erforderligt rätt handlande. Bakgrund
till incidenten är följande.
Vi var ute på vanlig patrullering
och hade som uppgift att fotografera
tre byggnader i byn, där det var känt
att motståndarna brukade uppehålla
sig. När vi var klara och skulle dra
oss tillbaka blev en fotpatrull beskjuten med raketgevär, som träffade
bara fem meter ifrån dem. När motståndarna skjutit mot soldaterna drog
de sig tillbaka in i byggnader och
6

På fråga om hälso- och sjukvårdstjänsten i missionsområdet säger
Jonas Brobakke:
– Sjukvårdstjänsten i ett stridsområde måste fungera full ut. Detta är en
motivationsfaktor för att soldaterna
skall kunna lösa sina stridsuppgifter.
Sjukvårdskedjan måste fungera från
skadeplats för vidare transport till fortsatt adekvat omhändertagande på fältsjukhus/civilt sjukhus. Numera har vi
ambulansflyg från Afghanistan till
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Sjukvårdstjänsten får inte bli gränssättande för vår förvarsförmåga både
nationellt och internationellt.

Här jobbas det för fullt
för att du ska få din
tidning i brevlådan.

Från vänster Kerstin Andersson, Stig Cedervall och
Göran Holmström.

F

yra gånger om året samlas fyra medlemmar i
föreningen på Kansliet för att kuvertera din tidning. Detta efter att den hämtats på tryckeriet och
dragits på en kärra från Idrottens hus. Under glatt
samspråk genomför vi distributionen på ett par timmar. Behjälplig med allehanda är kanslichefen
Robert von Knorring som alltid ställer upp med
glatt humör. Vid senaste numrets distribution hade
vi glömt kuvertfuktaren hemma, men vi är inte rådlösa i gruppen. En hörselpropp hittades i en
väska (man ska alltid
vara beredd) och vips hade
problemet löst sig. Den fungerade alldeles utmärkt.

Framgångsrika operationer
Vid ungefär sextio tillfällen var svenska soldater i Afghanistan inblandade i
strider under 2010. Det är en ökning
med cirka 25 procent jämfört med året
innan. Sedan FS 20 tog över i
Afghanistan i december 2010 har de
varit inblandade i 15 stridskontakter.
Tre av dem var IED-attacker, alltså
hemmagjorda sprängladdningar.
Svenskarna har tillsammans med
afghanska säkerhetsstyrkor den
senaste tiden genomfört två stora
operationer för att förhindra motståndarsidan att etablera sig. Under operation ”Kitty”, sydväst om Sar-e Pol,
lade 128 motståndare ner vapnen.
Under operation ”Ebtekar” väster om
Mazar-e-Sharif greps ett hundratal
motståndsmän och många flydde
området. ●
Text och foto: Gunnar Mörck

DVD-biblioteket
Uppdaterad och utökad DVD-lista!!!
Beställ den genom att skicka en e-post till
agneta.stig@bredband.net
Listan sänds till avsändarens e-postadress
Stig Cedervall

Redaktionen
önskar
Glad
sommar!

”Liv för liv”
– sa Dahlman och högg huvudet
av den dömde

FOTO: INTERNET
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S

veriges siste skarprättare,
Anders Gustaf Dahlman. Ett
mycket intressant föredrag om
Dahlman men även om bödlar och
avrättningar i allmänhet hölls med
inlevelse av Göran Holmström på
ROSIS den 31 mars i år. En skakande upplevelse.
Det är 100 år sedan den sista
människan avrättades i Sverige,
namnet var Johan Alfred AnderssonAnder och skarprättaren var alltså
Dahlman, före detta korpral.
Dahlman föddes den 17 februari
1848 i Norberg. Han anställdes som
bödel 1885 och blev så småningom
ansvarig för samtliga avrättningar i
Sverige från 1901. Under hans tid
som skarprättare avrättade han sammanlagt 6 personer. Den första Anna
Månsdotter 1890 den så kallade
Yngsjömörderskan och den sista blev
alltså Ander som 1910 blev avrättad
med hjälp av en fransk giljotin på
Långholmens Centralfängelse. Alla
övriga avrättningar skedde med

Astma
handbila och Dahlman ansåg att detta vapen gav ett mycket prydligare
snitt.
Dahlmans sista tid tillbringade
han hos en av sina söner på Lilla
Essingen efter att ha blivit överkörd
av en spårvagn utanför sitt hem vid
S:t Eriksgatan. Han repade sig inte
helt och dog så småningom en naturlig död den 30 juli 1920.
Dahlmans sista jobb var alltså
1910, den sista som dömdes till
döden var emellertid Hilda Nilsson
men Dahlman blev blåst på sitt hantverk eftersom damen begick självmord 1917.
Dödsstraffet i Sverige avskaffades
generellt 1921 men behölls fram till
1973 inom krigsmakten. ●
Stig Cedervall

Vandring på Östermalm

D

en 2 april samlades ett tiotal
medlemmar utanför Gustav
Adolfskyrkan uppe på Östermalm. Det är nog inte så allmänt känt
att kyrkan, som byggdes 1890-92
på en plats som då låg i stadens
utkant, finansierades av Svea Livgardes officerskår och från början fungerade som det då närliggande regementets garnisonskyrka. En stor del
av murningsarbetet och snickeriarbetena inne i kyrkan utfördes av regementets eget manskap.
Väl inne i kyrkan redogjorde
Sven Tiberg för historiken och även
för symboliken i de olika inredningsdetaljerna, bland annat mosaikfönstren, där både kungar, berömda slag
och regementets kompanimärken
porträtteras. Efter riksdagsbeslut år
1925 upphörde de militära förbandens själavård nästan helt och hållet,
Livgardet flyttade ut till Frösunda och
kyrkan övertogs så småningom av

Oscars församling och är i dag en
populär dop- och bröllopskyrka. En
minnessten utanför erinrar också om
anknytningen till Svea Livgarde.
Efter kyrkobesöket vidtog en
vandring i ”militära” fotspår korsoch tvärs över Östermalm under
Johan Engströms kompetenta ledning. Idag är det nog till stora delar
bortglömt hur omfattande den militära närvaron i innerstaden var under
1800- och 1900-talet, i många fall
ända fram till 2:a världskriget, men
många byggnader finns kvar, nu
dock med andra hyresgäster.
Vandringen avslutades vid Armémuseum, där en, vid det laget, välbehövlig lunch intogs och efteråt kunde
intresserade fortsätta de militära studierna inne på museet, vars omfattande samlingar och utställningar väl
motiverar ett eller flera återbesök. ●
Göran Holmström

Allmänt
Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att man
ibland får svårt att andas. Orsaken till sjukdomen
är att man har en inflammation i luftrören. Det är
vanligast att man får astma i barndomen, men man
kan få sjukdomen i alla åldrar.

Symtom
Symtomen vid astma kommer i perioder. Ibland
känner man sig helt frisk, och ibland har man mycket besvär. När man har astma är det vanligt att
man får
• attacker av andnöd
• pipande och väsande andning
• långvarig hosta utan förklaring, ofta nattetid
• långvarig hosta när man är förkyld
• hosta vid fysisk ansträngning.

Behandling
Astma behandlas främst med mediciner som dämpar inflammationen och vidgar luftrören. Man får
både långtidsverkande läkemedel som man tar
regelbundet och snabbverkande som man tar vid
tillfälliga besvär.

Allergisk astma
Allergisk astma utlöses genom en allergisk reaktion
som man får om man är överkänslig mot något
eller några ämnen, så kallade allergener. Vid
astma är det oftast pollen, pälsdjur eller kvalster
som ger besvär.

Icke-allergisk astma
Om astman inte beror på allergi finns det andra
faktorer som kan utlösa eller försämra sjukdomen:

När ska man söka vård?
Om man misstänker att man har fått astma ska man
i första hand kontakta sin vårdcentral. Man kan alltid ringa Sjukvårdsrådgivningen för råd. Om man
har astma och plötsligt får svårt att andas, och den
egna medicinen inte hjälper, ska man söka vård
direkt på en vårdcentral eller en akutmottagning.
Man ska ringa 112 om man
• får mycket svårt att andas trots luftrörsvidgande
medicin
• har svårt att ligga ner på grund av andningsbesvär.
Johann Sjöberg
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Unikt tillfälle under september
Kom och lyssna till

Roger Lindekrantz som

Den 14 september berättar om
”Min tid som värnpliktig i US ARMY”
och
Den 21 september berättar om
”Tjänstgöring i efterkrigets Korea
Anmälan senast 12 september till
gorhol@gmail.com elller tel: 08-716 06 73

Anslagstavlan
Alla nummer som kommit ut av Trängbulletinen kan du hitta på vår hemsida
www.forsvarsutbildarna.se/web/Trangbulletinen.aspx

Du kan läsa på vår hemsida om vilka som ingår i den nya styrelsen.
En presentation kommer i nästa nummer av Trängbulletinen.
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 Trängbefälsföreningen skicka då e-post till
info.sthlmtrang@forsvarsutbildarna.se
Föreningens PlusGirokonto

Se ditt eget utbildningskort på nätet

Förslag och nya idéer

Gå in på Försvarsutbildarnas hemsida
www.forsvarsutbildarna.se

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

I övre vänstra hörnet finns en inloggningsruta.
I rutan medlemsnummer 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).

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 mellanrum om du vill hålla dig uppdaterad.
www.forsvarsutbildarna.se/sthlmtrang
eller sthlmtrang@forsvarsutbildarna.se

Kom ihåg!
Om du ändrat adress, telefon eller andra personuppgifter 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 föreningen men även
av Förbundet och Centralförbundet. 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

Trängbulletinen är Stockholms Trängbefälsförenings medlemstidning som kommer ut med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare: Nils Bovin • nisse.bovin@telia.com – Redaktör: Agneta Cedervall • agneta.stig@bredband.net
I redaktionen ingår: Bengt Celsing, Stig Cedervall och Göran Holmström
Grafisk formgivning och produktion: Idé & Form 1942 HB – Tryck: Andrén & Holm AB
Har du synpunkter om eller bidrag till tidningen skicka material till info.sthlmtrang@forsvarsutbildarna.se eller till
ideoform@bredband.net • Redaktionen återsänder inte material om så inte önskas. Redaktionen förbehåller sig
rätten att ändra i texter och beskära bilder.
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Senaste inlämningsdag med manus och
bilder till nr 3

13 september 2011

