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Ett märkesår i svensk-estnisk historia

Modell av Reval från 1682. Till vänster syns den gamla ordensborgen
där den svenske generalguvernören över Estland hade sitt residens. På
platsen hade tidigare legat den estniska borgen Lindanise, som revs
av Valdemar Sejr. Han byggde en dansk borg som inte finns bevarad.
Svärdsbröderna erövrade Reval på 1220- talet och byggde den första

I

år är det 450 år sedan Reval 1561,
med de estniska kretsarna Harrien,
Wierland och Jerwen, sökte skydd
under
den
svenska
kronan.
Bakgrunden till att så blev fallet är
enligt följande.
Under 1200- talet bodde hedniska östersjöfinska och baltiska stammar i detta område, som påven i Rom
beslutat skulle kristnas genom korståg. I nuvarande Lettland, som kom
att kallas Livland efter liverna en av
stammarna i området, genomfördes
korstågen av ”Schwertbrüderorden”
och i norra Estland av den danske
kungen Valdemar Sejr, som 1219
intog esternas borg Lindanise.
Danskarna uppförde därefter en stad
på denna plats, som fick namnet
Reval efter stamområdet Rävala.
1918 då Estland blev ett självständigt land fick staden namnet

ordensborgen. Danmark fick efter några år tillbaka Reval och byggde
vidare på borgen. När Livländska orden köpte Estland byggde de ut
borgen. Det som byggdes i Reval under den svenska tiden var framförallt stadens bastioner.

Tallinn, som var esternas gamla namn på den
danska staden, på estniska tanni (danska) linn (staden).
Den danske kungen sålde Estland 1346 till
Tyska orden, som härskade i Preussen efter att ha
underkuvat prusserna i ett korståg ungefär samtidigt som ”Swertbrüderorden” genomförde sitt korståg. Svärdsbröderna gick under i ett krig mot litauerna 1236 och en ny orden instiftades, Livländska
orden. Denna orden underställdes den Tyska
orden, som nu sålde Estland till den nyinstiftade
orden.
Det som idag är Lettland och Estland styrdes
fram till reformationen på 1500-talet av Livländska
orden. Ordensstaten, som var en kristen romersk
katolsk stat och som styrdes av krigarmunkar, upplöstes då reformationen fick fäste i Livland och
Estland. Ett politiskt vakuum uppstod med följd av
att Danmark, Sverige, Ryssland och Polen-Litauen
försökte ta för sig av den sönderfallande ordensstatens territorium.
Danmark köpte ön Ösel och västra delen av

fastlandskusten, den siste ordensmästaren fick Kurland som polskt län,
Polen tog Livland och Sverige Reval
med kringliggande kretsar. Det
skydd revalborna sökte hos svenske
kungen var mot Rysslands tsar Ivan
IV den Förskräcklige, som i det
Livländska kriget 1558-1583 misslyckades med att få fotfäste i det baltiska området.
Under Gustav II Adolfs krig mot
Polen-Litauen erövrade Sverige
Livland norr om floden Düna. De
svenska östersjöprovinserna Livland
och Estland ockuperades av Peter
den Store 1710 och i freden i
Nystad 1721 tvangs Sverige avstå
från dem. Estland hade då varit en
mycket viktig provins i svenska riket
under 160 år. ■
Johan Engström

TRÄNGBULLETINEN 3-2011

Det som är värt att göras,
är värt att göras väl!

V

i hoppas våra medlemmar har haft en varm och skön
sommar. Nu är den över och mörkret och kylan närmar
sig fort. Även från Förbundet blåser det kallare vindar.
Med hänvisning till en försämrad finansiell situation meddelades
vi – och andra Föreningar – att Förbundstyrelsen den 13 september beslutat att föreningsstöd inte kommer att utbetalas under år
2011.
Den 22 oktober är vi bjudna till en Ordförandekonferens
(föreningarna) där det ekonomiska läget ska diskuteras och dess
långsiktiga konsekvenser.
Signaler har kommit på ökade aktivitets och förvaltningskrav
på föreningarna. Den praktiska innebörden av detta kommer
säkerligen att åstadkomma turbulens i flera föreningars ”yttre
och inre liv”.
Men Träng räds inte framtiden. Vi jobbar på. Reseverksamheten, som ju har formen av ”rullande försvarsupplysningsseminarier”, utvecklas gynnsamt. Andra klubbaktiviteter som
föredrag och möten av högkvalificerade föreläsare i aktuella
ämnen blir allt bättre. Samarbetet med ROSIS allt mer fruktbärande. Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
En bärande idé, gällande hela vår verksamhet, är att ”det
som är värt att göras, är värt att göras väl”. Men vi kan alltid bli
bättre.
Viktigaste kontakten med medlemmarna är ”det skrivna
ordet” och basen i detta är förstås vår Trängbulletin.
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• Föredrag under hösten
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Framgångsrika verksamheter har bra medlemstidningar. Detta
kan inte dator, kommunikation eller annat ersätta. Vi satsar stora
resurser på Trängbulletinen och hoppas att medlemmarna och
andra läsare är nöjda. Ett modernare ord för Träng är Logistik.
I vår moderna värd försörjs en försvarsmakt inte bara via landtransporter utan i allt högre grad via flyg och sjöfart. Vi har skrivit initierat om detta men mycket mer finns att berätta. I kommande nummer av Trängbulletinen börjar vi skriva om sjötransporter.
Som ni ser av bildkollaget försöker vi ge tidningen ett varierat innehåll av historik, nutid och framtid. Vi undviker egentligen
inte några ämnesområden. Energipolitik är lika viktigt och aktuellt som försvarspolitik. Det hela är de olika sidorna av samma
mynt. Vi försöker inte alltid vara helt politiskt korrekta. ”Högt i
tak” utvecklar.Viktigt är ökad kontakt med läsarna. Det är för er
vi gör Trängbulletinen. Är det något ni ”tycker, undrar över ”
eller annat så här av er till Infogruppen. Ambitionerna är höga
och det är läsarna som avgör om vi lyckas. ■
Bengt Celsing
2 vice ordföranden

Titta in på ROSIS hemsida

www.rosis.org
Där finns listat kommande aktiviteter dit Trängs
medlemmar också är välkomna.
Glöm inte att anmäla att du tänker deltaga.
Namn och telefonnummer ser du på hemsidan.

Senaste inlämningsdag
med manus och bilder till nr 4
21 oktober 2011
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Tankar om framtidens logistik

V

ilka krav kan komma att ställas
på logistiken långt in i framtiden? Kommer det att finnas
tyngre förband som kräver stora
mängder underhåll? Kommer tunga
mekaniserade markförband att ersättas av något helt nytt som inte kräver
transportresurser i stor mängd. Är
stridsvagnen och det pansrade fordonet överhuvudtaget lika föråldrade
som en gång det pansrade rytteriet?

EFTER

OKTOBERKRIGET

1973

troddes ett tag allmänt på detta.
Utvecklingen blev en annan. Kravet
på skydd av stridande personal innebär att behov av kollektivt skydd,
pansarfordon eller något annat,
kvarstår. Vad kommer att bli vår tids
långbåge? Atombomben var det
uppenbarligen inte. Är det den lilla
buggen som slinker in i motståndarens stridslednings- och eldledningssystem, eller är något annat? Svaret
är inte självklart.
PÅ DRYGT 10 ÅRS SIKT är den
senaste amerikanska ambitionen att
en brigad skall kunna vara framgrupperad var som helst i världen inom
96 timmar, en division inom 120 timmar och fem divisioner inom 30
dygn. Det kräver att snabbinsatsförbanden görs lufttransportabla - den
tunga utrustningen måste vara lätt.
Sjötransportkapaciteten för övriga

måste vara snabbt tillgänglig - hållas i hög gångberedskap. Nya fartyg måste ges bra fartprestanda.
LASERVAPNEN HAR EN LÄNGRE TID tilldragit
sig uppmärksamhet som ett framtida alternativ till
eldvapen. Sensor- och ögonskadande lasrar finns
redan. Lasrar avsedda för avståndsinmätning vid
eldledning kan vara direkt skadliga för ögon och
sensorer. Men om vi betraktar strukturskadande
lasrar gäller, oavsett om det är en pansarbrytande
projektil eller laserstråle som förstör målet, att det
är en fråga om energiomvandling till förstörelseenergi. Därmed kommer man inte undan att underhållskedjan måste transportera energin till vapenbäraren, oavsett om det är en projektil eller ett
laserbränsle.
UNDER GULFKRIGET 1991 modifierades
mjukvaran i de datoriserade systemen direkt hos
tillverkaren. I stället för att med flyg leverera datorer eller hela strids- och eldledningar, kunde befintlig utrustning förbättras på platsen med omprogrammering från tillverkaren via krypterad telelänk. Rymdtekniken är här ledande. Det fysiska
transport- och underhållsbehovet samt tidsförlusten
nedgår här till nästan ingenting.

UTVECKLING

AV OBEMANNADE FARKOSTER

har pågått länge. Det bemannade stridsflygplanet
antogs redan på 1960-talet bli ute i en nära framtid. Frånsett för robotar har utvecklingen inte gått
så snabbt som väntat. Nu sker det snabbt, dels för
att styrtekniken blir allt mer avancerad och dess
datorer miniatyriserade, dels för att man inte
gärna vill sända in bemannat flyg i områden med
starkt luftförsvar. Motsvarande utveckling ses för
obemannade strids- och minröjningsfarkoster till

lands av samma skäl. Farkosterna
avses kunna uppträda självständigt
med egen inbyggd artificiell intelligens. Även här är rymdteknologin
drivande. Det får logistiska konsekvenser. Livsuppehållande system och
skydd för människor behövs inte. Det
sparar vikt, därmed drivmedelsåtgång,
och besättningarna behöver inte försörjas.

MARY KALDOR

HAR I SIN BOK

New & Old Wars, Organized
Violence in a Global Era skrivit om
nutida och framtida konflikter.
Frånsett att de har många former,
hävdas att krigen, ofta etniska konflikter och inbördeskrig, har en
nygammal karaktär som är bekant
från tidigmodern tid. I fredsskapande
operationer behövs människor i konfliktzonen. Ett fortsatt behov av fordon med inbyggda skydd för besättningarna krävs, även om de inte blir
av den typ vi ser i dag. Obemannade spanings- och minröjningsfarkoster kan likväl komma till
användning. Men även obemannade
farkoster måste transporteras till
insatsområdet, förses med drivmedel
och repareras även om de totala
påfrestningarna på underhållskedjan
minskar. ■
Lars Ulving

Välkommen till ännu ett nytt
militärhistoriskt museum
Lördagen den 22 oktober
Avresa från Odenplan, Karlbergsvägen vid Gustav Vasa kyrka kl 09.00.
Hemkomst beräknas till cirka kl 15.30
Vi besöker nyligen invigda ARSENALEN – Sveriges Försvarsfordonsmuseum strax utanför
Strängnäs. Läs mer om det i förra numret av Trängbulletinen
Föreningen bjuder på resa, entré, guide, en lättare lunch och kaffe.
Anmälan till Göran Holmström, tfn 716 06 73 • gorhol@gmail.com senast den 12 oktober
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Invasion
i Normandie

D

rygt 67 år efter Dagen D, den
sjätte juni 1944, var det dags
för ett antal historieintresserade medlemmar i Trängbefälsföreningen och några till att invadera
Normandie. I år var vi inte fler resedeltagare än att vi rymdes i två minibussar, något som visade sig vara ett
lyckokast, en normalstor buss hade
haft svårt att ta sig fram på de ofta
mycket trånga gatorna i de normandiska städerna och byarna.
DEN FÖRSTA ANHALTEN var den
kända staden Bayeux, en stad som
under kriget i stor utsträckning skonades från den ödeläggelse som drabbade många andra samhällen i
Normandie. Där besökte vi det
moderna och mycket pedagogiskt
upplagda muséet som skildrar slaget
om Normandie, från D-dagen till slutet av augusti.
MEN STADEN ÄR nog mer känd
för den så kallade Bayeuxtapeten, en
cirka 70 meter lång broderad bonad
som i ”tecknad serie-form” skildrar
förspelet och genomförandet av en
annan invasion över den Engelska
kanalen, fast åt andra hållet, den
som kulminerade i slaget vid Hastings år 1066, då Wilhelm Erövraren
segrade och blev kung av England.
Denna nu nästan 1000-åriga textil
har naturligtvis också ett museum,
där man med hjälp av en så kallad
audioguide (även på svenska!) kan
få en uttömmande och mycket intressant förklaring av allt som ”är på
tapeten”, både av själva slaget, men
framför allt av det politiska spelet

Krigskyrkogården vid Omaha Beach, där tusentals unga amerikaner
stupade på invasionsdagen.

"Staty" över den amerikanske fallskärmsjägaren
som fastnade på kyrktornet i Stainte-Mère-Eglise,
fick hänga kvar i åtskilliga timmar och som överlevde genom att spela
död. Men eftersom kyrkklockorna klämtade hela
tiden blev han döv på
kuppen.

som föregick invasionen.

EFTER BAYEUX

färden vidare mot andra
städer och byar. I Sainte-Mere-Eglise, ett av de
samhällen som konkurrerar om att var det första i
Frankrike som befriades från tyskarna, ligger
Musée Airborne som ägnas åt de amerikanska fallskärmstruppernas insats, vid floden Orne ligger
Pegasusbron, som brittiska, med glidflygplan
landsatta, trupper erövrade och därmed säkrade
invasionens vänstra flank och som naturligtvis
också har ett museum.
VI HANN OCKSÅ besöka flera andra muséer
och kustartilleri-batterier, bland annat det vid
Pointe du Hoc, där krevadgroparna efter den
intensiva bombningen före invasionen fortfarande ger en känsla
av ett månlandskap.
GICK

ÖVER

Muséet i Bayeux.
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HUVUD

har fransmännen gjort det
mesta för att mjölka ut så mycket
som möjligt ur
händelserna sommaren
1944,
många är de ställen där man släpat ihop lite
TAGET

gamla rostiga vapen och annan
utrustning i någon gammal lada, satt
upp en skylt med ”Museum” och
sedan börjat hösta in väl tilltagna
inträdesavgifter. Men även om man
begränsar sina besök till de mer officiella muséerna, så finns det fler än
tillräckligt och har man bara några
dagar på sig måste man sovra
ordentligt.
VI HANN DOCK även med att
besöka en gård där det producerades calvados och cider och andra
ädla äppelbaserade produkter och
där vi efter en generös provsmakning naturligtvis passade på att göra
inköp för fortsatta studier av den normandiska dryckeskulturen på hemmaplan.
NÅGRA KRIGSKYRKOGÅRDAR,
både brittiska, amerikanska och
tyska, stod också på programmet. På
de brittiska är gravvårdarna gjutna i
betong, på de amerikanska är det
eleganta kors och en och annan
davidsstjärna i vitaste marmor, på den
tyska som vi besökte var det ett litet
enkelt stiliserat järnkors i brun sten som
låg nerfällt i marken. Alla representerande ett tragiskt människoöde.
ETT AV DE MER bisarra måste
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Med båtar som denna lyckades Wilhelm Erövraren år
1066 med det som Hitler misslyckades med 1940, att
invadera England
Kraterlandskapet vid Pointe du Hoc.

vara det som drabbade den tyske soldaten Heinz Gnibl. Efter kriget blev han kvar som krigsfånge i Frankrike i flera år och sattes i
arbete på en bondgård, men i mars 1949 skulle han i alla fall få
återvända hem. Hans sista arbetsuppgift på gården var att elda
upp en hög med ris och grenar. Begravd i jorden under bålet låg
dock en blindgångare som exploderade och Heinz Gnibl fick aldrig återse sitt hemland.
RESAN AVSLUTADES I Caen, en stad som till 75 % ödelades
under kriget, men som nu återuppstått och är en modern stad

Så blev det äntligen av!

som gav möjligheter till både shopping och besök på mer exklusiva restauranger. Själv hann jag också med att besöka både ett
konstmuseum och kyrkan där Wilhelm Erövrarens drottning ligger begravd, innan det var dags att fortsätta färden mot flygplatsen för vidare befordran hem till Sverige och summeringen av
ännu en intressant och mycket givande studieresa i Trängbefälsföreningens regi. ■
Text och foto: Göran Holmström

Trängbulletinen hade 2010 en utlottning om en flygtur
med DC3:an Congo Queen som tillhör Vallentuna Aviatörförening! Egentligen är Congo Queen en alldeles
äkta icke ombyggd Douglas C-47 Skytrain, vilket i våra
transportkretsar är lite "finare". Här skriver Helena och
Jan Hammarberg om färden.

E

fter en utlottning i Trängbulletinen vann Helena i fjol en
rundflygning. Med utomordentliga förväntningar infann vi
oss på eftermiddagen lördagen den 3 september då flygningen skulle äga rum.
Man fick omedelbart känslan av tiden kring andra världskriget inne i maskinen. Vi intog sätena framtill i kabinen och spände fast oss på piloten Åke Janssons anmaning. Totalt var vi ett
dussin passagerare ombord, då Åke taxade upp DC 3:an i NV
banändan och drog på maxvarv (från Vallentuna flygfält).
Bromsen släpptes och vi rörde oss på grästuvorna söderut.
Maskinen hoppade fram och hoppen blev längre och längre
och så lyfte vi och svängde direkt styrbord. Detta var en riktig
flygkänsla, då träd och buskage for fram nedanför.
Färden gick sedan mot Bromma flygplats för att tanka, men
de hade stängt flygplatsen. Vi fortsatte över Stockholms city och
runt stan i en lång babordssväng . Ytterliggare sväng och så var
vi ute över Stockholms skärgård med Finlandsbåtar och allt.
Därefter gick vi norrut mot Österskär och sedan tillbaka mot
Vallentunafältet. Där gjorde vi en överflygning på lägsta höjd
och efter en runda gick vi in för landning, som knappast kändes.
Vår cockerspaniel, som vi fick ta med oss, var oerhört cool
och vilade ut på golvet, trots vibrationerna och motorljudet.
Vi tyckte att denna flygtur var en riktig höjdare. ■

Fotocollage: Agneta Cedervall

Helena och Jan Hammarberg
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Att vara kvartermästare i Tchad
Vår medlem Jonas Bohman i Ystad fortsätter och avslutar här sin artikel från föregående nummer.

D

e första två månaderna fick vi
nöja oss med att leva på franska fältransoner. Välsmakande
konserver i olika varianter, men tjatigt när man är inne på samma
"meny" den tredje veckan. Nåja,
mina BMI-värden gick tillbaka ordentligt, och uniformen började sitta riktigt snyggt med tiden. Snacka om att
vi producerade sopor och mycket
sopbränning blev det i början. Vi var
tvugna att få igång någon form av
källsortering, för annars skulle det
inte funka. Tänk vad mycket sopor
det blir på 260 personer!!! Efterhand
så kom sophämtningen igång.
I BÖRJAN FICK man göra sina
behov i en grop, men ganska snart
kom våra hygiencontainrar, och det
blev bättre. Det var en slags torrtoalett, med långa plastkorvar, som fick
tömmas dagligen. Lite tjurigt, och kladdigt i början innan alla lärt sig hur
dessa toaletter skulle användas. Med
erfarenhet så gick dock allt bättre.
JAG HADE TILLGÅNG till en "daggrupp" morgon och kväll och då gällde det att få campen avstädad och
hygiencontainrarna uppfräschade.
När vi väl hade fått upp matsalstältet,
även få detta uppsnyggat efter måltiderna. Efterhand anställde vi en lokal
"handy man", som utförde dessa
sysslor, så vi kunde frigöra soldater
till andra uppgifter.
VECKORNA GICK OCH blev månader. Campen började ta form och vi
fick fram mer och mer containrar
med innehåll. Vi fick igång våra
efterlängtade kokcontainrar och reparationstroppen fick upp sin verkstad. Då skall man veta att vi bodde
på bar ökensand, en hård sådan, i
tempraturer på upp mot 50 grader
mitt på dagarna. Vi gick upp runt
femsnåret på morgonen, innan det
blev för varmt, för att få lite gjort,
med en siesta mellan tolv och tretiden
på eftermiddagen. Sedan jobbade vi
på fram till mörkrets inbrott vid nittontiden på kvällen och då var det ridå
definitivt. Snacka om att det var
mörkt alltså, men ojojoj, vilken stjärnhimmel!
DET VAR ABSOLUT inga problem
att fylla dagarna för en trossoldat.
När vi inte löste underhållsuppgifter,

6

Campen i Abeche, 10 mil från sudanesiska gränsen.
Kokcontainrarna närmast. Lite mer ordning och bättre
fungerande.

Här reser man amerikanska tält med indragen el och
luftkonditionering i väggarna. Mycket bra.

var det till att vakta campen. Skyttesoldaterna var
ju ute på sina uppdrag och det kunde vara i veckor ibland. Emellanåt var vi kanske bara tio personer kvar och då fick ju "trossen" lösa bevakning av
camp. Vår underhållspluton måste ha varit den
mest utspridda plutonen genom tiderna. Ett tag i
insatsens början hade chefen sina soldater utspridda i fyra olika länder, på två kontinenter och på ett
världshav.
HELA MISSIONEN PRÄGLADES av mycket jobb,
jobb, jobb och tjatiga rutiner. Inte mycket variation
alltså. Fast emellanåt kom det postsäckar från
Sverige. Mycket, mycket efterlängtade sådana.
Fyllda med "snuttebrev", vadderade påsar med
spännande innehåll, och en och annan dagstidning. Jag jobbar själv på Posten och har varit ute
som "fältpostis" tre gånger tidigare, så jag vet hur
efterlängtat det är med "fältpost". Tack till Posten
AB och Posten Utrikes för att ni fick till det med
postgången! Ja, vi skickade ju faktiskt hem lite
"fältpostbrev" också.
MARINEN, SOM LEDDE denna insats, skickade
med oss marketenterivaror, som skulle hålla moralen uppe på oss. Det var ju inte ett fullsortiment,
men uppskattat att kunna köpa en Pommac och en

påse vingummi eller ett Pringlesrör.
Under missionens gång fick vi påfyllning av "markagrejor" och vi försökte att variera utbudet. Dock misslyckades jag med att få ner ett flak med
Trocadero till kompanichefen. Ja,
snuset får vi ju inte glömma. Tror att
finländarna uppskattade denna försäljning mer, då denna produkt inte
får säljas i vårt grannland. Tack till
inköparna på JSS i Uppsala, för att ni
hjälpte oss med beställningarna.
I början av juni fick vi ett mycket
efterlängtat besök av Fältartisterna.
De gjorde ett par riktigt bra framträdanden, och även för de andra
nationernas soldater. Det höjde
moralen på oss alla. Alla soldater
kom hem på några dagars "leave",
och själv var jag hemma i Sverige i
slutet av maj. Det var skönt att
komma bort från missionsområdet en
kortare period och ett måste, även
om man trivdes och hade stimulerande arbetsuppgifter. Vi hade turen och
fick flyga civilt med Air France, hela
vägen till Sverige via Paris.
Missionen började att gå mot sitt
slut och vi hade fått förfrågan om att
förlänga, men jag valde att åka hem
i början av juli. Veckorna innan hemrotation fick vi skriva ner så mycket
av de rutiner som fanns, så att avlösaren kunde fortsätta. Nu skulle hela
missionen avvecklas, men mycket av
de sysslor som jag hade gjort skulle
fortgå ett tag till.
Jag har fått förmånen att få ha en
jättekul och givande befattning i ett
intressant missionsområde. Fick träffa
alla soldaterna på förbandet, och
även soldater på andra nationers förband. För att inte tala om alla tchadier, om man kan kalla dem så, ute
på de olika bazarer jag varit runt på.
Jag har aldrig blivit otrevligt bemött
av något, och alla har varit hjälpsamma, och det har gjort att jag har kunnat lösa mina uppgifter mot enskild
soldat/grupp.
Det var sjätte gången jag var ute
på en mission, och det var nog den
mission, där jag fick användning av
alla tidigare erfarenheter och kunskaper. ■
Text o foto: Jonas Bohman
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Lärorik utbildning
i Tylöbäck

Den 8 november 2011
kl 18.30-ca 20.00
ROSIS lokal på
Sandelsgatan 14,
Stockholm

Anmälan senast den 7 november till
Göran Holmström, tfn 716 06 73
gorhol@gmail.com
Vi möter
Säkerhetsexperten vid Svenskt Näringsliv

Tommy Svensson
Artikelförfattaren i studietagen.

E

ftersom jag tillträdde som kassör i samband med
Trängbefälsföreningens årsmöte ansåg jag att det kunde
vara praktiskt att gå Försvarsutbildarnas funktionärskurs allmän linje för att lära mig mer om de lokala rutinerna och rapportutformningar och sådant inom Försvarsutbildarna.
Sagt och gjort. Det fanns en lämplig kurs första veckan i
augusti på Försvarsutbildarnas kursgård i Tylebäck så jag
anmälde mig som elev, med Ulla som medföljande, och blev
antagen.
Kursen omfattade bland andra moment sådana ämnen som
föreningsteknik, olika styrdokument, handböcker och ÖS-anvisningar, bokföring och Mammut med mera. I grupparbeten fick
vi träna oss i planer, dialog och budget i verksamhetsprocessen.
Vi fick försvarsupplysning och information om försvarsutbildarna
och framtiden, om Hemvärnet och om försäkringsfrågor samt ITfrågor. Per Klingvall höll ett mycket uppskattat föredrag om sina
erfarenheter från operationerna i Adenviken.
Kursen var en upplevelse. Dels var den både lättsam och
lärorik på samma gång, dels var det väldigt intressant och stimulerande att höra den erfarne generalsekreteraren Leif Tyrén
reda ut olika snårigheter i föreningstekniken samt redogöra för
Försvarsutbildarnas framtid.
Att lyssna på den oefterhärmlige rikshemvärnschefen brigadgeneralen Roland Ekenbergs genomgång av Hemvärnet är ett
minne för sig. Kanslichefen i Försvarsutskottet höll en insiktsfull
betraktelse av svensk försvarspolitik. Kurschefen Leif Gyriz och
hans medhjälpare var ovärderliga när det gällde att ge oss
olika tips för att underlätta vår funktionärstillvaro.
Själva kursgården kan inte annat än betecknas som magnifik med sitt läge vid havet mellan olika golfbanor och med ett
mycket gott kök. Vädret under kursen var härligt med rikliga tillfällen till bad på Tylösand. För vår fritid anordnades både grillafton, utflykt till Danmark och en finare utryckarmiddag.
Medföljande fick möjlighet att med nypolerade kontokort följa
med på en utflykt till Ullared. Sammanfattningsvis är en funktionärskurs på Tylöbäck verkligen att rekommendera till var och en
som har möjlighet att delta. ■

som är ansvarig för Nätverket NSD
Näringslivets SäkerhetsDelegation

Den 23 november 2011
kl 18.30-ca 20.00
ROSIS lokal,
Sandelsgatan 14,
Stockholm

Anmälan senast
den 21 november till
Göran Holmström,
tfn 716 06 73 • gorhol@gmail.com

Författarträff med

Mikael Holmström

Journalist vid Svenska Dagbladet och författare till boken

”Den dolda alliansen.
Sveriges hemliga NATO-förbindelser”

Diskussion

Leif Danielsson
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Att göra lumpen i US Army

R

oger Lindekrantz förgyllde vår tillvaro med att, i Rosis lokal, komma och berätta om
sin värnplikt i US ARMY.Under tonerna av ”Stars and stripes” gjorde Roger en bejublad entré iförd amerikansk uniform och rikt medaljerad, huvudsakligen med skyttemedaljer. Han var en mycket god skytt.
Efter kadettskolan i Sverige så räckte utryckningsbidraget till att ta amerikabåten till USA.
Vi förstod att det fanns någon dam på andra sidan som drog. Han blev inkallad och den
svenska kadetten, sedermera reservfänriken, fick finna sig i att bli amerikansk värnpliktig.
Vi fick oss till livs de två åren han var i USA och hur utbildning med mera var under
mitten av femtiotalet. Del två av hans föredrag handlar om hans uppdrag i Sydkorea men
den hinner tyvärr inte recenseras i denna tidning.
De som hade ställt upp under första omgången på Rosis föreföll mycket nöjda med
Rogers trevliga presentation om det annorlunda militärlivet och hans upplevelser i det
stora landet under det ”Kalla krigets dagar”. ■
Stig Cedervall

Anslagstavlan
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Stockholms Trängbefälsförening
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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
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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
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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
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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
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medlem.sthlmtrang@forsvarsutbildarna.se eller skicka ett par rader till
Göran Holmström Sten Stures väg 1 • 131 47 NACKA
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