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För 18 år sedan avvecklades Svea trängkår i 
Linköping tillsammans med stora delar av för-
svaret. T1 hade då varit etablerat i Linköping i 
nästan 100 år och haft en mycket stor betydel-
se för utvecklingen i Östergötland. Några om-
råden där T1 ledde eller deltog i utvecklingen 
var bland annat hästtjänst, motortjänst, trans-
porttjänst, förplägnadstjänst och sjukvårds-
tjänst. Till följd av alla olika specialområden 
utvecklades en fantastisk kompetens, ansvars-
känsla och stolthet hos personalen vid T1. Det 
fanns på Sveaträngen i Linköping en fin anda 
som vi trängare ska vara mycket glada över 
och minnas med stor glädje. Den andan finns 
nu i vår kamratförening som vi tillsammans 
ska behålla och utveckla. Jag tycker också att 
vi har en bra och trevlig verksamhet som även 
borde locka kamrater, fruar, flickvänner med 
flera. Alla är naturligtvis varmt välkomna. Vår 
hemsida innehåller mycket värdefull infor-
mation både vad vi har gjort och programmet 
om kommande verksamhet inom föreningen. 
Även i år kommer vi att genomföra en gemen-
sam lunch i mars med övriga kamratförening-
ar i Linköping. Jag ryckte in på T1 i juni 1964 
trivdes bra och förstod tidigt att militäryrket, 
var något som jag ville pröva på. När jag se-
dan fick reda på att man fick två skåphalvor på 
aspirantskolan var saken klar. Vilken glädje! 
Jag hoppas att vi kan bli fler som ses på våra 

aktiviteter och tillsammans uppleva den fina 
andan. Du får gärna kontakta mig eller nå-
gon annan i styrelsen. Tack alla i styrelsen 
för en utmärkt arbetsinsats och att ni backat 
upp er ordförande under året. Slutligen vill 
jag önska alla Sveaträngare en riktigt

God Jul och Gott Nytt År
Hans Almroth
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Under året har fem trängluncher och en tränglunch 
med årsmöte i oktober genomförts på Livgrenad-
järmässen. Våra trängluncher har varit uppskattade 
och besökts av 20 – 25 medlemmar varje gång. Här 
kommer ett kort sammandrag från vissa av våra 
uppskattade lunchträffar.

Lunchträff den 22 februari

Årets första tränglunch genomfördes med ett intres-
sant föredrag av docent Åke Björn, verksamhets-
chef för Swedish Medical Program på katastrof-
medicinskt centrum tillhörande regionsjukhuset i 
Linköping. Programmet startade 1995 under kriget 
i Bosnien och Hercegovina i samarbete med Mig-
rationsverket. Till en början var det inriktat på att 
evakuera svårt sjuka och skadade människor för att 
ge dem medicinsk behandling och vård på något 
svenskt sjukhus. Under de 13 år programmet på-
gått har 187 patienter från Balkan vårdats i Sverige. 
Efter freden började man också med att bygga upp 
svenska medicinska team som åkte till Bosnien. 
Teamen utförde operationer och annan medicinsk 
behandling på plats. Totalt har 3 750 patienter be-
handlats under de elva år vi varit där. Vi har arbe-
tat på alla sidor med serber, kroater, muslimer och 
albaner. Det viktigaste med arbetet har också va-
rit utbildningen på plats för att minska behovet av 
att evakuera patienter utomlands poängterar Åke 
Björn.

Åke Björn kåserar. 

Närmast i bild från höger Kjell Persson, Gunilla och 
Bengt Hällqvist och till höger Bo Karlsson och Karl-
Johan Månsson.

Lunchträff den 31 mars

Vår kamratförening stod värd för årets gemensamma lunch för garnisonens kamratföreningar. Samtliga för-
eningars ordförande presenterade sina föreningars verksamhet. En trevlig tradition med en årligen gemensam 
lunch i mars som har kommit för att stanna.

Närmast till höger syns Torbjörn Mortensen, Magnus 
Engdahl, Åke Litsèn och Dag Holstensson.

Från vänster Stig Holgersson, Hans Almroth, Bengt Jo-
hansson och Håkan Schweitz och till höger nackarna på 
Torbjörn Tillman och Lars-Erik Widman.
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Lunchträff den 21 april

Denna lunch hade vi besök av polismästare Björn Folkesson som genomförde ett mycket intressant föredrag 
om polisens nya organisation. Vi har ju alla läst om denna omorganisation, som väl inte gått klockrent till, vid 
genomförandet. Kanske är det den största omorganisation som genomförts i en Svensk myndighets historia. 
Och som alltid är bristande information en bidragande orsak framförallt mellan de olika nivåerna, samt att det 
varit sena chefstillsättningar som varje fall är en stor bidragande orsak till det tröga genomförandet. Björns 
uppfattning är ändå att den nya organisationen kommer att bli effektivare än idag. Vi hade denna gång besök 
av långväga gäster, sista C T1 Tore Månsson samt Roland Pekkari och Hans Björk. Även vår gamla chefs-
sekreterares Karin Forsén deltog.

Björn Folkesson. Olof Törnell, Tore Månsson och Roland Pekkari.

Lunchträff den 6 oktober

Vid Svea Trängarens årsmöte för 2016 medverkade ett femtontal medlemmar. Årsmötet inleddes med lunch. 
Efter sedvanlig tyst minut för under året bortgångna kamrater avhölls årsmötesförhandlingar. Samtliga med-
lemmar i styrelsen omvaldes. Från årsmötet kan noteras att föreningens kapital är ca 114 000 kr, som är en 
förbättring med ca 25 000 kr i förhållande till föregående år. Föreningen har fått bidrag från Trängregementet 
med 20 000 kr under året. Den relativt goda ekonomin innebär att vi även fortsättningsvis kommer att sub-
ventionera deltagandet i vårutflykten och trängträffen. Driftkostnaden för föreningens hemsida på ca 3 000 
kr täcks av särskild sponsring. Tidningen Sveaträngaren kostar totalt 15 000 kr per år. Tack vare din gåva till 
tidningsfonden, som i år uppgår till 18 800 kr, så täcker det hela tidningskostnaden. Ordföranden ställde den 
retoriska frågan ”Svea Trängare var är du”? Vi saknade många medlemmar på årsmötet och det har dess-
utom varit alldeles för få besökare på våra trängluncher under den senare tiden. Vissa ändringar kommer att 
ske till nästa år, som vi kommer att redovisa dels i tidningen och dels på hemsidan.

För valberedningen Sigge Hallendorff.Ordförande Hans Almroth. 

GLÖM INTE ATT AVANMÄLA DIG OM DU ANMÄLT DIG TILL EN LUNCH ELLER ETT 
ARRANGEMANG. UTEBLIVER DU FÅR JU VI ANDRA STÅ FÖR DINA KOSTNADER. 

DET ÄR JU INTE RÄTT?



Styrelsen för 2016-2017
Ordförande. Hans Almroth
Vice ordförande. Lars-Åke Weinerhall
Sekreterare. Urban Malm
Kassör. Gunnar Hallstedt
Övriga ledamöter. Torbjörn Pettersson
 Lars-Olov Karlsson
 Uno Bergqwist 
 Torbjörn Forsman 
Revisorer. Jan-Ove Bjuremark 
 Thore Svensson
Revisor suppleant. Bo Karlsson 
 Nils-Erik Pettersson
Valberedning. Sigvard Hallendorff
 Lennart Tillgren

Torbjörn Pettersson

4

Från vänster på bilden: Lars-Olov Karlsson, Uno Bergqwist, 
Urban Malm, Hans Almroth, Lars-Åke Weinerhall, Torbjörn 
Pettersson, Torbjörn Forsman (saknas på bilden Gunnar 
Hallstedt)

Vårutflykten 2016 till Vikbolandet
Torsdagen den 19 maj samlades 33 medlemmar för 
att deltaga i kamratföreningens årliga vårutflykt. 
Samlingsplatsen var Garnionsmuséet och som vid 
tidigare utflykter visade sig vädrets makter från sin 
bästa sida. Målet för årets resa var Vikbolandet där 
två platser skulle besökas Zarah Leandermuséet 
och Vikbolandets strutsfarm. Lars-Åke Weinerhall 
och Uno Bergqwist var reseledare.Under resan till 
Zarah L muséet fick deltagarna i ett frågeformulär 
visa vilka kunskaper de hade om de båda besöks-
platserna. Väl framme vid Zarah L muséet serve-
rades kaffe med hembakade bullar och kakor. Ef-
ter kaffet kåserade Brigitte Pettersson om Zarah 
L. Brigitte, som från mycket unga år varit en stor 
beundrarinna av Zarah L, reste runt i Tyskland för 
att ta del av hennes konserter. Brigittes hängivna 
beundran uppmärksammades av Zarah L och Bri-
gitte erbjöds att börja arbeta för henne. Samarbetet 
visade sig fungera mycket bra, vilket resulterade i 
att Brigitte flyttade med Zarah L till Sverige och 
Lönö. Där kom hon att arbeta för Zarah L till hen-
nes död 1981. Efter kåseriet gavs möjlighet att i 
muséet ta del av bilder, scenkläder, filmer, grammo-
fonskivor och mycket annat från  Zarah L karriär.                                                                                 
Efter muséibesöket fortsatte resan till Vikbolandets 
Struts, där ägaren av gården, Niclas Nordqvist, på 
ett mycket trevligt sätt berättade hur starten av far-
men gått till och hur verksamheten expanderade. 
Förutom struts finns nu också nötkreatur, samt någ-
ra lamadjur, som Kolmårdens djurpark inte hade 
plats för. Visningen avslutades med lunch, grillad 
struts och potatisgratäng och som dessert kaffe med 

kakor bakade på strutsägg. Efter maten delades pris 
(rökt struts) ut till vinnaren av det utdelade kun-
skapstestet. Deltagarna erbjöds efter lunchen att 
besöka gårdsbutiken där allt upptänkligt av struts 
fanns att köpa. Plymer, äggskal som lampor, väskor 
och västar av strutsskinn och naturligtvis strutskött 
till varierande pris. De dyraste bitarna kostade ca 
600 kr kg.  

Efter genomförd shopping gick färden åter till Lin-
köping. Ett stort tack till Erik Svalin, som på ett 
”som vanligt” professionellt sätt svarade för trans-
porten.

Uno Bergqwist

Brigitte Pettersson berättar.      
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Ett glatt gäng äter strutslunch.Strutsfarmsägaren berättar.

Uno Bergqwist och Torbjörn Forsman

Fredagen den 9 september avreste ett gäng Svea-
trängare mot Skara för att senare anlända till Sköv-
de. Vi mottogs på Julahotellet i Skara av Trängre-
gementets kamratförening med Gustav Berggren 
och Otto von Krusenstjerna i spetsen. Där avnjöts 
en god lunch i en matsal som var fylld av Anders 
Zorns konstverk (den största privata samlingen 
i Sverige) och där presenterades samlingen av en 
av hotellets anställda. Därefter gick resan vidare 
till Skövde och Volvo, där vi fick en genomgång 
av Volvos organisation och verksamhet som följdes 
av en guidad rundtur i delar av fabriken. Nu visade 
klockan 1630, och dags för kort vila. Baren öpp-
nade kl 1830. Kl 1930 intogs Götamässen för en 3-
rätters middag som smakade utmärkt. Vi fick dess-
utom god underhållning av en gitarrist och 2 skön-
sjungande ”tjejer”. Efter lite eftersnack vidtog vila. 
Lördagen den 10 september styrde vi kosan mot 
Karlsborg där vi fick en fantastiskt bra guidad rund-
tur på Karlsborgs fästning som efterföljdes av en 
genomgång vid Försvarets överlevnadsenhet samt 
en kort genomgång av K3:s verksamhet. Dagen 
avslutades med lunch på MR. Under båda dagarna 
hade vi ett fantastiskt sommarväder. Tack Trängre-
gementet för en mycket trevlig kamratträff. Nästa 
års Trängträff arrangeras av Trängklubben i Stock-
holm och Olle Schylander och Leif Engström lo-
vade att den skulle bli fantastisk.

Hans Almroth

Trängträffen den 9-10 september i Skövde

Mobil operationssal på terrängfordon, Per Rempe T4.

Birgitta och Curt Sjöö.
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Halt! Jag måste först se om ni är en trängare, så ni får läsa den här artikeln. Kontroll sker: Godkänd!
Jag “fantomen” och min kamrat “skelettet” stod hos syster Birgit i en sjukvårdsbarack på f.d. T1:området. En 
dag 1985 kom order om att T1 skulle bli mindre och flytta över till I4:området och där bara bli en bataljon. 
Redan då befarade jag, att det var början till en slutgiltig nedläggning av vårt stolta regemente.
Men min kamrat “benranglet” och jag tyckte, att åtminstone en vaktpost måste vara kvar och se vad de gjorde 
av vårt fina kasernområde. Vi pratade om vem av oss som skulle bli denne vakt.
Det blev jag eftersom, jag på den här tiden var en muskulös och kraftig man och vi förstod att det kunde bli 
många år som post ut mot T1:området,
Sagt och snart gjort. Tyvärr hade jag ingen uniform, så jag fick ta på mig sjukhuskläder, när jag gick iväg för 
att hitta en lämplig vaktplats. Istället för att gå mot Kaserngatan, marscherade jag taktfast förbi “mack Arturs” 
f.d. Mack och TPC till Wahlbecksområdet, där jag hade tur och hittade en utmärkt vaktkur i 37:an. Jag gick 
in i denna kur innanför glaset. Där hade jag god utsikt över kasernområdet och borde väl klara mig länge med 
tanke på innehållet i 37:an.
Kommande år blev det lite lugnare på området, men en del verksamhet var kvar. 1985 – 1988 utbildade T1 
åtta fältsjukhus och den skedde till stor del på området. Men när det inte var utbildning av dessa fanns endast 
fyra befäl och ett par förrådsarbetare på området.
Nåväl, åren gick och området började bebyggas. Man började byggnationen på kasernområdet, men som väl 
var lät man alla byggnader vara kvar som byggdes 1909 – 1911. Invigningen av T6 var ju som bekant 1911.
Efter det skulle barackplan bebyggas. Det dröjde dock mer än tio år innan det skedde p.g.a. lågkonjuktur 
inom byggbranschen. Till slut kom man iallafall igång med byggen på barackplan: skola, bostäder m.m. För 
mig var det ju tur, att det blev av efter många trista år då jag inte hade så mycket att se på och bevaka. En plats 
som jag tittade på var den gamla manskapsparken som tidigare under T1 tiden var ett ställe, där soldaterna 
vid raster kunde få ta det lugnt och till och med få sola med bar överkropp och utan mössa. En del plutoner 
var där ofta och en del aldrig. De fick öva i stället (befälsfråga)?
Ja, nu har jag stått här på post i över elvatusenfemhundra dygn, så det är inte så konstigt, att jag idag  ser ut som 
min kompis “skelettet”.  Det enda som har växt på mig är håret för någon frisör har inte funnits på området på 
många år. Men problem är ju till för att lösas, så nu har jag fixat en snygg fläta på bröstet för att se prydlig ut.
Hur har jag det då idag? Det är ju både magert och ensamt. Därför skulle det vara kul, om du som gammal 
trängare kunde komma och hälsa på mig för att tala om gamla T1:minnen. Men först när du kommer begär 
jag lösen av dig. Jag kommer att säga lösen: Natt och. Vad du ska svara då, får du räkna ut själv ---. Kan du 
det får du passera och se hur området ser ut idag.
För övrigt ser min framtid rätt dyster ut. Området där jag står ska rivas nästa år, så då kommer jag att avgå 
med NOR efter trettio års trogen tjänst.

Bo Karlsson
 

T1:s siste vaktpost

T1:s siste vaktpost Vaktkuren i 37:an



7

Muséet ligger, eller låg eftersom verksamheten har upphört, i utkanten av Linköping i de delar som tidigare 
varit militärt område. Det röda förrådet eller magasinet som det kallades av militären och fortfarande kallas, 
är den byggnad som innehåller museet och den är i sig ett museiföremål och ett byggnadsminne.

                        

           

Bildtext: Linköpings garnisonsmuseum, inrymt i ”Röda magasinet”, med skylt mot vägen och två kanoner.

I februari 2016 stängdes museet för sista gången. Det var ett ideellt museum, som haft en ansträngd tillvaro 
under lång tid. Efter ett medborgarförslag tog en enhällig kommunstyrelse beslut om en flyttning av byggna-
den till Gamla Linköping i Valla. Detta skedde 2010. Ett nytt museum skall vara på plats 2018-2019.

Det andas en viss bitterhet i nedläggningen och museet menar att utan krigshistoria hade Linköping inte varit 
i närheten av vad det är idag med universitet och försvarsindustri. Det ligger det förmodligen en hel del san-
ning i, eftersom staden upplevt sina största tillväxtperioder under andra världskriget och under kalla kriget. 
Det är dock inte helt klart att museet kommer att fortsätta vara stängt och det kan komma att öppnas i framti-
den, även om de som arbetat med museet är tveksamma till att det någonsin kommer att hända.  

Sedan 1998 drevs Garnisonsmuseet helt av ideella krafter av en garnisonsmuseum förening Ett antal äldre 
herrar med militär bakgrund har sedan dess tagit på sig ansvaret att guida besökare bland de historiska mili-
tära föremålen. De har dessutom ansvarat för skötseln av fastigheten och området omkring byggnaden. Men 
nu orkar de inte längre. Under 2016 har de frivilliga krafterna avvecklats.

” Vi är eldsjälar som har drivit det här, men nu går det inte längre. Vi är alla mellan 75+ till 98+”, säger Claes-
Henric Löfgren, före detta överstelöjtnant vid Kungliga Livgrenadjärregementet (I4) och numera avgången 
ordförande i Garnisonsmuséet och Östergötlands försvar.

Under den tid som museet var aktivt visade man föremål från 1500-tal till sent 1990-tal. Det var också i slutet 
av 90-talet som det sista regementet lades ned. Det var framför allt föremål som uniformer, personlig utrust-
ning och vapen som visades på museet. Precis som många andra militära museer var det också ett drömställe 
för släktforskaren eller militärhistorikern. Svenska militären har sedan mycket lång tid tillbaka varit mycket 
duktiga på att dokumentera sin verksamhet och sina soldater. Det gör att det finns massor med dokument 
och information från det så kallade soldatregistret att tillgå.  Även för den som är intresserad av historia i 
allmänhet var museet en guldgruva när det kom till information om hur livet levdes i Linköping under olika 
tidsepoker. 

Claes-Henrik Löfgren/Torbjörn Pettersson

Vad händer med 
garnisonsmuséet i Linköping?
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Efter nästan fem år som regementschef på Trängregementet överlämnar överste Lennart Thomsen, befälet 
till överste Patric Hjorth. Finns det något under de här åren som du varit förbandschef som du minns särskilt 
mycket, något som ligger dig varmt om hjärtat?
”Personalens seriösa och professionel-
la inställning till uppgiften. Att alltid ta 
ansvar och se till helheten. Jag har inte 
upplevt det så tydligt på något annat 
förband tidigare att personalen tänker 
”en nivå högre”. Kan vara en följd av 
att man tillhör ett funktionsförband, en 
plutonchef tänker på nivån kompani-
chef, kompanichef på nivån bataljon-
chef och bataljonchef på nivån brigad-
chef. Jag vill inte lyfta fram enskilda 
individer, men det är en fantastiskt stimulerande skara människor jag fått förmånen att arbeta tillsammans 
med, säger han. Som traditionen bjuder genomförde regementet, tisdag den 8 december, en ceremoni för att 
tacka av den avgående chefen och välkomna den nya. Chefsöverlämningsceremonin genomfördes i närvaro 
av personal anställd på Trängregementet och speciellt inbjudna gäster”.

Vad händer på Trängregementet 
i Skövde

Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och för-
svarsmedicin, som är en förutsättning för att insatsförbanden ska kunna lösa sina uppgifter. Trängregementet 
i Skövde utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Regementet är Försvarsmaktens kompetenscentrum 
för logistikledning och för delfunktionerna förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst.
Förutom att Trängregementet ser till att förbanden får mat från försörjningsplutonen, rent vatten från vat-
tengruppen, rätt ammunition, drivmedel till sina fordon med mera, stödjer vi dem med en rad andra tjänster. 
Det kan vara att leda transporter och reparera skadade fordon. Vi har även kirurgitroppar och bepansrade 
terrängambulanser för att ta hand om och transportera skadade från stridszoner. Inom försvarsmedicin är 
Trängregementet ansvarig företrädare för sjukvårdsförband, sjukvårdsförmågor och evakuering av skadade 
och sjuka inom markmiljön. Det är inte utan stolthet som vi ofta presenterar oss som ett av Europas ledande 
militära logistikcentrum. Trängregementet har alltid medarbetare som är insatta och tjänstgör utomlands. 
Varje år genomför soldater vid Trängregementet högvakt. Hos oss finns även Försvarsmaktens logistik- och 
motorskola.

Foto: Jonas Pettersson/ försvarsmakten

Trängregementet får ny chef

Saxat från Trängregementets hemsida
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Introduktion till Håkans artikel.

Efter en viss vånda hur krian skall skrivas för att 
försöka attrahera läsaren har jag beslutat att försöka 
göra det ur ett personligt perspektiv. Började först 
ett försök till en historisk beskrivning av regionen 
med dess inneboende dynamik men gav upp efter 
tre sidor, det finns redan en stor mängd som den 
intresserade kan ta del av.
Mellan Jul och Nyår 2005 blev jag uppringd av 
en en kollega som arbetade vid Försvars-departe-
mentet. Vid det tillfället tjänstgjorde jag vid HKV 
som handläggare vid Insatsstaben, med bland an-
nat ansvar för vissa av Förvarsmaktens internatio-
nella åtaganden. Personen lät meddela att det finns 
ett jobb åt dig i Georgien som rådgivare i gränsbe-
vakningsfrågor. Jag lät meddela att min kunskap i 
frågan sträcker sig till passkontrollen vid Arlanda 
och möjligen nån tripp till främmande land. Blev 
därefter uppringd av en annan handläggare vid Ut-
rikes-departementet.  Var inte speciellt intresserad, 
men varför inte, kan i varje fall traska till UD för 
att bli intervjuad. Sen blev det en resa till Bryssel  
med ytterligare förhör och sedan meddelades det 
att jag fick positionen, varför inte, tjänstledigt, och 
civil för första gången i mitt yrkesliv. Anlände till 
Georgien i slutet av februari 2006 och möttes av en 
stad och befolkning där staden var grå och män-
niskorna på gatan klädda i svart, det var det ome-
delbara intrycket. Direkt ett möte med den som jag 
trodde var den som skulle ersättas, vilket det visade 
sig vara, men individen i fråga var ansvarig för hela 
verksamheten. Från att se fram mot ett behagligt 
liv som rådgivare för ett område där min kunskap 
var begränsad, var jag helt plötsligt huvudansvarig 
för att reformera Georgiens gränsbevakning. Sön-
dag var det. På måndagen blev jag upplockad av 
en herre från kontoret och blev introducerad för 
mina kommande medarbetare, och uppgifter, tjugo 
stycken av olika härkomst och bakgrund, och före-
gångaren försvann dagen före, åter till ljuvliga och 
förtjusande Bryssel för dennes del. Kom dit med ett 
ett-årskontrakt och blev av olika anledningar kvar i 
fem år, med en väpnad konflikt i mitten.
Jag hade börjat arbeta för EUs Speciella Sändebud 
för Södra Kaukasus, han med permanent statione-
ring i Bryssel. Jag skulle då sköta butiken på plats, 
det visade sig att det var hela regionen, Armenien, 
Azerbajdzjan och Georgien. 

Håkan Rapp 

Läs övlt Håkan Rapps intressanta artikel om 
”Fem År i Georgien, Hur Blev Det Så? 

Och igen!” på Sveaträngarens hemsida.

Håkan Rapp till höger i samspråk med kollegor. 
Övlt Håkan Rapp är offkurs 1980-1981. 
Tjänstgjorde vid T 1 under 1994-1995. Började vid 
HKV direkt efter Chefsprogrammet och har sedan 
tjänstgjort där då han inte varit under insats.

Kamratföreningens nya hemsida 
www.sveatrangaren.se  
Föreningens hemsida har nu varit i drift under ca 
1 år. Vår hemsida anses vara bland en av de bästa 
kamratföreningarnas hemsida. Torbjörn Forsman är 
webmaster med uppgift att ständigt hålla hemsidan 
uppdaterad. Här kan Du ständigt ta del av aktuell in-
formation och där har Du också möjlighet att bidra 
med bilder och minnen från T 1-tiden. På hemsidan 
hittar Du information om oss, program, bilder, his-
torik, kontakter och länkar. Om du trycker på den 
vajande T1 fanan så kan Du också lyssna till T1 mar-
schen.

Vi har nu tagit ett steg ytterligare in i cybervärlden 
genom att skapa en sida på FaceBook, detta tack vare 
Anders G Johansson. Anders var fänrik vid Svea 
Trängkår 1997 vid nedläggningen, och är kanske mer 
känd som ”Lillajo”. Så nu är det bara att öppna ett 
Facebook konto och logga in enligt nedan.

facebook.com/sveatrangaren
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Ajling Enar, Falun 
Almroth Hans o Sonja, Linköping 
Andersson Nils-Erik, Skärblacka 
Arosenius Karl Bertil, Luleå 
Arvidsson Jan, Falkenberg 
Asterius Guy, Stockholm 
Axelsson Ulf, Näshulta 
Bergenstråhle Carl-Gustaf, Halmstad 
Berggården Ove, Sturefors 
Berggården Stefan, Sturefors 
Bergh Lennart, Nacka 
Bergman Mats, Rönninge 
Bergqwist Uno o Roos Gull-Britt, Linköping
Bjuremark Jan-Ove, Linköping 
Björk Hans, Hjo 
Björkman Tord, Skövde 
Björlin Thure, Linköping 
Brandt Torsten, Kristianstad 
Colliander Bo, Ugglarp 
Dahl Magnus, Spånga 
Danielsson Arne, Linköping 
Danielsson Harry, Malung 
Deuschl Elisabeth, Seglora 
Einar Lars, Oxelösund 
Elow Jan, Karlstad 
Emtesten Stig, Motala  
Engström Leif, Stockholm 
Evefalk Hans, Ronneby 
Franke Helge, Västra Frölunda 
Fredriksson Tommy, Ljungsbro 
Freidenfelt Bertil, Helsingborg 
Frej Sven-Olof, Vetlanda 
Frykhed Elsie o Björn, Linghem 
Fyhr Torbjörn, Åhus 
Fälling Kjell-Åke, Älvsjö 
Gidén Arne, Sköndal 
Gustafson Maj-Britt o Sture, Linköping 
Gustafsson Sune, Linköping 
Gustavsson Jan, Linköping 
Gustavsson Lennart, Svärtinge 
Hagman Thorbjörn, Karlstad 
Hall Lars, Vreta kloster 
Hede Anders, Motala 
Hedman Kurt, Linköping 
Håkansson Ivan, Linköping 
Hägg Bengt, Uppsala 
Jansson Christer, Mantorp 
Jifält Bo, Saltsjö-Boo 
Johansson Anders, Linköping 
Johansson Bengt, Björsäter 
Johansson Carl-Oscar, Hässelby 
Johansson Hans-Göran, Söderåkra 
Johansson Toni, Mjölby 

Din e-postadress 
önskas
För att underlätta 
kontakten med Dig 
önskar styrelsen få 
veta din e-postadress. 
Skicka din e-postadress 
till kassören Gunnar 
Hallstedt,
gunnar.hallstedt@
comhem.se

Jönsson Ulf, Linköping 
Kaiser Hans, Stockholm 
Karlsson Allan, Eskilstuna 
Karlsson Billy, Linköping 
Karlsson Lars-Olov, Linköping 
Karlsson Roland, Linköping 
Kersfelt Bertil, Stockholm 
Lagesson Bo, Linköping 
Larsson Gunnar, Rimforsa 
Lewin Bo, Eskilstuna 
Lindell Gunnel o Åke, Norrköping
Lindén Stig, Borensberg 
Lindström Olaf, Norrköping 
Lothigius Carl, Söderköping 
Lundgren Fredrik, Lidköping 
Lundholm Tore, Rimforsa 
Löfquist Alf, Linköping 
Malm Urban, Linköping 
Moberger Gustav, Gällivare 
Morell Rune, Lidköping 
Myhrinder Roland, Linköping 
Månsson Karl-Johan, Sturefors 
Månsson Tore, Hjo 
Möller Claes, Strängnäs 
Nerelius Jan, Häselby 
Nilsson Jan, Växjö 
Nilsson Lennart, Linköping 
Nilzén Torolf, Linköping 
Nordmark Hans, Stockholm 
Olesen Staffan, Berlin 
Oscarsson Gösta, Eskilstuna 
Persson Ingemar, Stockholm 
Petersson Lars-Göran, Linköping
Petri Bjarne, Stockholm 
Pettersson Bill, Linköping 
Pettersson Torbjörn, Sturefors 
Rosenius Jan, Vikingstad 
Schylander Olle, Vallentuna 
Selander Sten, Stockholm 
Sjölin Tomas, Linköping 
Sjöquist Börje, Norrköping 
Sjöö Curt, Linköping 
Skyllermark Bengt, Linköping 
Somreus Bernt, Södertälje 
Sonehed Gunnar, Angered 
Sténson Henry, Stockholm 
Sterneling Lars, Linköping 
Svahnberg Åke, Linköping 
Svensson Alv, Skövde 
Svensson Kjell, Linköping 
Söderberg Ragnar, Sollentuna 
Söderqvist Oscar, Linköping
Tamm Claës, Stockholm

Thuresson Arne, Solna 
Tidlund Jan, Linköping 
Träff Erik, Linköping 
Törnell Olof, Linköping 
Waxegård Fredrik, Vadstena 
Weinerhall Lars-Åke, Mjölby
Widman Lars-Erik, Linköping
Wigren Hans-Åke, Stockholm
Wigren Åke, Mjölby 
Åberg Inger, Linköping 
Åqvist Christer, Linköping
Öijer Mats, Linköping 
Östlund Karl-Ingemar, Borlänge 

Föreningen har sedan 
förra utgåvan av tidningen 
Sveaträngaren tacksamt 
emottagit 18 100 kronor från 
ovanstående 119 givare. Den 
summan täcker kostnaderna för 
tidningens tryckning och utskick. 
Alla bidrag, stora som små, 
har avgörande betydelse för 
tidningens framtida fortlevnad. 
Vårt plusgiro 32 82 54-8 står i 
fortsättningen öppet för gåvor 
till tidningsfonden. Styrelsen 
framför ett stort och varmt tack 
till alla givare!

Nya medlemmar 2016
Torbjörn Eriksson, NYBRO.
Tony Boström, KARLSTAD.
Mats Isgren, SVEDALA 
 



VAD HÄNDER 2017
Vårens utflykt går till Löfsta slott 
och Rejmyre glasbruk
Årets trevliga utflykt gick till Vikbolandet. Nästa år går vårutflykten till 
Löfsta slott och Rejmyre glasbruk. Torsdagen den 18:e maj åker vi. Ta 
gärna med dig Din respektive.                                

Välkomna till en trevlig utflykt.

Program

Samling kl 0900 vid Garnisonsmuseet och bussresa till resmålen 
med besök på Löfsta slott med guidad tur och kaffe. Resan 
fortsätter sedan till Rejmyre med guidad tur på glasbruket, lunch 
och  besök på glasbruksmuseet mm. Hemmaresa med ankomst till 
garnisonmuséet ca kl 1600.

  
För hela arrangemanget betalar du 300 kr/person.

Din anmälan behöver vi senast den 12:e maj. När du betalat 
anmälningsavgiften, så är du bokad för resan.

Glöm inte att/din skriva ditt/dina namn på inbetalningsavin!

Plusgiro: 32 82 54-8

Välkomna!     

T1-mästerskap i golf 2016
Årets upplaga av T 1 mästerskapet i 
golf genomfördes inte på grund av för 
få deltagare meddelade Bengt Aldén. 
Bengt, vinnare av 2015 års golftävling, 
var tävlingsansvarig för 2016 turnering.. 
Styrelsen har efter samråd med 
kamratföreningens golfintresserade 
medlemmar beslutat att den mångåriga 
golfturneringen ska upphöra.

Vårt program
Tränglunch i februari med  
föredrag
Torsdag 02-16 kl 12.00 på 
Livgrenadjärmässen.

Gemensam kamratlunch i 
mars med I4, A1, Lv2 m.fl
Torsdag 03-23 kl 12.00 på 
Livgrenadjärmässen.

Vårutflykt i maj
Torsdag 05-18  kl 09.00-16.00.

Trängträff i Stockholm
Se sista sidan

Årsmöte med tränglunch i 
oktober
Torsdag 10-12  kl 12.00 på  
Livgrenadjärmässen.

Tränglunch i november
med minnen i ord och bild
Torsdag 11-16 kl 12.00 – ca 16.00 på 
Livgrenadjärmässen.

Jullunch i december med 
samkväm
Torsdag 12-14 kl 13.00 på 
Livgrenadjärmässen.

Tidningen i december 
Sveaträngaren kommer före jul. 

OBS! Vi vill ha din bindande 
anmälan senast 5 dagar före 
avsedd lunch till:

Lars-Olov Karlsson
Ekholmsvägen 323
589 29 Linköping
013-15 05 75, 070-34 77 644
larsolov.karlsson@comhem.se 

Uno Bergqwist
Åsmestad Gård
585 98 Linköping
013-13 09 29, 0760-83 45 40 
gullan.roos@gmail.com

Kallelse till årsmöte
Torsdagen den 12 oktober kl 12.00 håller Kamratföreningen 
årsmöte på Livgrenadjärmässen.

Ett bidrag till tidningsfonden 
glädjer oss alla

p-giro 32 82 54-8
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Saknad adressat ex i retur till G, Hallstedt, Rydsvägen 398 A, 584 39 Linköping

SVEATRÄNGAREN
Medlemsinformation för Kamratföreningens medlemmar

Vid obeställbarhet av tidningen var vänlig återsänd den till Gunnar Hallstedt.
Kamratföreningen Sveaträngaren, c/o Gunnar Hallstedt

Rydsvägen 398 A, 584 39 Linköping
Redaktionens adress: Torbjörn Pettersson, Porsvägen 18, 590 54 Sturefors,

torbjorn.siv.pettersson@telia.com
Ansvarig utgivare: Ordförande Hans Almroth

Torbjörn Forsman 
Kungsvägen 77 
595 40 Mjölby 
0142-16813 
0705-291959
forsman.torbjorn@bredband.net

Torbjörn Pettersson 
Porsvägen18 
590 54 Sturefors 
013-526 85 
0706-727423
torbjorn.siv.pettersson@telia.
com          

Hans  Almroth 
Andersborg, Skonberga 
589 42 Linköping 
013-153256 
0708-118616
hans.almroth@telia.com

Gunnar Hallstedt 
Rydsvägen 398 A 
584 39 Linköping 
013-174940 
0702-858419
gunnar.hallstedt@comhem.se

Redaktionen

Trängträff i Stockholm 2017    
Det kommer att anordnas en trängträff  för medlemmar med 
respektive dam från T1, T2, T3, T4 och Trängklubben. Träng-
klubben kommer arrangera nästa års trängträff som kommer 
att äga rum torsdag 5 oktober  - fredag 6 oktober. Datumet är 
valt med tanke påförsvarsmakts-övningen Aurora som äger 
rum under september månad. Även om de flesta är pensionä-
rer så finns det några (bla huvuddelen i Trängklubbens sty-
relse) som är engagerade i den övningen. 
Samling till lunch den 5 oktober kl 1200 på lämpligt ställe.
Eftermiddagens program är inte spikat men det blir något 
med militär anknytning i Stockholm. Ca kl 1700 embarke-
ring på Birka Paradise vid Stadsgården för en 24-timmars 
kryssning fram och tillbaka till Åland. På återfärden den 6 
oktober kommer det arrangeras studiebesök såväl på bryggan som i maskinrummet. Dessutom kommer vi ha 
tillgång till konferensutrymme på båten Åter Stockholm och upplösning fred 6 oktober ca 1600. Kostnader 
och anmälningstid meddelas senare på vår hemsida www.sveatrangaren.

Välkommen till en trevlig Trängträff!




