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Det finns i dag ett antal militära hot mot Sve-
rige. Ryssland visar stort intresse för östersjö-
området och flera viktiga samhällsfunktioner 
är alltför öppna för cyberangrepp, så nu vill 
samtliga (nästan) politiska partier satsa mer 
pengar på försvaret. Det är bra, men det var ju 
inte så länge sedan som våra politiker i stället 
var eniga om att lägga ner stora delar av vårt 
försvar och skrota den allmänna värnplikten. 
Man undrar var långsiktigheten som är nöd-
vändig för försvarsmakten finns. I dag finns 
det dessutom inte särskilt bra förutsättningar 
för att bygga upp ett nytt värnpliktsförsvar. 
Många utbildningsplatser har försvunnit, vik-
tig materiel finns inte längre och antalet offi-
cerare för utbildning är begränsat. Det här har 
man gjort tidigare bland annat 1925 vilket fick 
till följd att Sverige inte var tillräckligt rustat 
när 2:a världskriget utbröt bara 14 år senare. 
Att man aldrig lär sig! Det är ju positivt att 
mönstring av ungdomar nu har kommit igång, 
men försvaret har sannolikt stora framtida ut-
maningar. Det har även T1 kamratförening. 

Med det nya museet där kamratföreningen 
medverkar med våra kunskaper, erfarenheter 
och idéer. Vi vill visa T1:s verksamhet och be-
tydelse i och för Linköping och Östergötland 
under 1900-talet. Arbetet är i full gång och ser 
spännande ut.  Vi har bra stöd från Linköpings 
kommun Det nya museet kommer troligtvis att 
placeras i Vallaområdet. Vi kommer att berätta 
om hur det fortlöper på vår hemsida (www.

sveatrangaren.se). Vi vet vad vi vill men 
inte ännu hur det ska se ut.
För övrigt har år 2017 har varit ett bra år. 
Fem trängluncher varav en jullunch, tre lun-
cher med intressanta föredrag och en solig 
och uppskattad vårutflykt i maj. Trängträf-
fen, som anordnades av Trängklubben blev 
en fin och speciell upplevelse ombord till 
stora delar på MS Birka till Mariehamn på 
Åland. Där träffade jag bland annat T1.are 
som jag inte träffat tidigare, men som med 
glädje läser vår tidning varje år.  
Nästa år, 2018, svarar vi för trängträffen 
med ett liknande program. Styrelsen har re-
dan idéer för vad vi ska göra. Det kan bli 
besök i den nya unika Linköping Vallasta-
den, ett besök på Tekniska verken och mid-
dag på Livgrenadjärmässen. Vår tidning är 
mycket betydelsefull för främst de som bor 
långt borta och inte kan delta så ofta på våra 
trängluncher.

Ett stort tack till alla i vår styrelse som gjort 
ett mycket bra jobb under året. Slutligen vill 
jag önska alla Sveaträngare en riktigt

God Jul och Gott Nytt År
Hans Almroth



terresurser som kan användas både vid uppdrag 
till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands.  
Flottiljen är också ett stöd till armén, marinen och 
övriga flygvapnet i deras uppdrag. Flottiljen utbil-
dar också två hemvärnsbataljoner. Dessutom är vi 
till hjälp för det civila samhället vid krissituationer, 
till exempel vid eftersökning av försvunna personer 
eller vid bränder.

Vidare redovisade Per Rådstedt de många föränd-
ringarna inom försvarsmakten under perioden 2016-
2020. Försvarsmaktens vision och övergripande 
mål är en ökad militär förmåga, högt förtroende och 
stolta medarbetare. Förslag av ÖB om ny lednings-
struktur fr.o.m 2018. Förslaget innebär att tre nya 
organisationsenheter, arméstaben, marinstaben och 
flygstaben etableras genom en sammanslagning på 
taktisk nivå av nuvarande produktionsledning och 
insatsledning under en arméchef, marinchef och en 
flygvapenchef.

De fyra befintliga militärregionstaberna får fristå-
ende chefer i syfte att stärka förmågan att samverka 
med övriga totalförsvarsaktörer. Detta gäller inte 
minst vid högre konfliktnivåer

Våra trängluncher 2017
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Under året har fem trängluncher och en tränglunch 
med årsmöte i oktober genomförts på Livgrenad-
järmässen. Våra trängluncher har fortsatt varit upp-
skattade och besökts av ca 25 medlemmar varje 
gång. Här kommer ett kort sammandrag från vissa 
av våra uppskattade lunchträffar med föredrag.

Lunchträff den 16 februari.

Vi var denna gång ett drygt 30-tal deltagare, med en 
del ansikten som man inte sett på 30-40 år. De flesta 
var sig lika men ibland fick man titta två gånger för 
att konstatera att man tilltalade dem med rätt namn.                                                                                                                        
Årets första tränglunch genomfördes med ett intres-
sant föredrag av ställföreträdande generaldirektören 
för Arbetsmiljöverket Håkan Olsson. Håkan Olsson 
är en bondpojke från Bohuslän som hade tänkt bli 
snickare. Efter värnplikten på T2 Skövde 1978-79 
med kända Götaträngare som Rolf Berg, Lennart 
Ljunggren, Leif Crona, samt Steve Petterson sökte 
han till GSI på I 17 i Uddevalla och gick den så 
kallade långa vägen för att avsluta med KHS AK 
1985 (193 officerskursen). 1991 avslutade han sin 
militära karriär och påbörjade en civil yrkeskarriär. 
Fr.o.m årsskiftet 2015/16 tjänstgör han som ställfö-
reträdande generaldirektör vid Arbetsmiljöverkets 
med huvudkontor i Stockholm.

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har reger-
ingens och riksdagens uppdrag att se till att lagar 
om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och 
organisationer. Alla anställda i Sverige har rätt till 
en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Målet 
är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i 
arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett hel-
hetshetsperspektiv. 

Håkan Olsson 

Lunchträff den 23 mars. 

A 1 kamratförening stod värd för årets gemensam-
ma lunch för garnisonens kamratföreningar med 
45 deltagare. Som vanligt mycket trevligt att möta 
gamla kamrater

Övlt Per Rådstedt från helikopterflottiljen var in-
bjuden som gästföreläsare. Han berättade inled-
ningsvis om verksamheten i Malmslätt. Förbandets 
uppgift är att förse Försvarsmakten med helikop-

Innehåll:
• Sid 1  Ordföranden har ordet.                                                  
• Sid 2-4  Våra trängluncher 2017     
• Sid 5  Vårutflykten 2017    
• Sid 6  Trängträff i Stockholm 2017  
• Sid 7  60-årsjubileum med major 
 Hjaltes 1957-års elever                                                                   
• Sid 8-9 Hammaren ett av Tinnerös 
 Torp
• Sid 10 Tidningsfonden. 
 Nya medlemmar.
• Sid 11-12 Vad händer 2018. 
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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?

Försvarsmakten föreslår att en ny ledningsstruktur 
och nya organisationsenheter inrättas på Gotland.

Produktionsledningen omorganiseras och tillförs 
nya uppgifter inom materiel- och logistikområdet.

Vi trängare blev lite oroliga för att Trängregemen-
tet hade ramlat bort på en powerpointbild på för-
svarsmaktens organisation. Vi kan nu i efterhand 
meddela att anledningen till att Trängregementet 
inte fanns med berodde på att det i Försmaktssam-
manhang inte tillhör armén. Per avslutade med att 
berätta om sin tid som attaché i Prag.

Lunchträff den 12 oktober.

Vid Svea Trängarens årsmöte för 2017 medverkade knappt ett tjugotal medlemmar. Årsmötet inleddes 
med lunch. Efter sedvanlig tyst minut för under året bortgångna kamrater avhölls årsmötesförhandlingar. 
Styrelsens beviljades ansvarsfrihet. Samtliga medlemmar i styrelsen omvaldes. Kassören Gunnar Hallstedt 
hade aviserat sin avgång efter 31 år i styrelsen och avtackades, men han stannar dock ytterligare ett år 
medan valberedningen söker efter en efterträdare. 

Från årsmötet kan noteras att föreningens kapital är ca 112 000 kr. Föreningen har fått bidrag från 
Trängregementet med ca 15 000 kr under året. Den relativt goda ekonomin innebära att vi även 
fortsättningsvis kommer att subventionera 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 var din gåva till tidningsfonden, som i år uppgår till 17 275 kr, så täcker det hela 
tidningskostnaden.           

Ordförande Hans Almroth avtackar formellt 
Gunnar Hallstedt för värdfulla insatser i styrelsen 
under 31 år.

Delar av medverkan kamrater vid årsmötet 
från vänster, Sigvard Hallendorff, Torolf Nilzén, 
Gunnar Hallstedt, Urban Malm , Bengt Hällqvist, 
Hans Almroth, Örjan Karlsson, Conny Wiström, 
Torbjörn Forsman, Uno Bergqwist och Lennart 
Tillgren.

Per Rådstedt   



Styrelsen för 2017-2018
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
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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)

Lunchträff den 16 november.      
Vid kamratföreningens sista lunchträff för året 
medverkade glädjande nog 28 medlemmar. Ett in-
tressant föredrag, under ca 45 minuter, av f.d mj Jan 
Nilsson följde sedan.  

Jan växlade 1984 sin militära karriär först till olika 
chefsbefattningar inom IKEA Sverige och Tysk-
land t.o m 1991 för att därefter ägna sig åt att bl.a 
driva fabriker inom skogsindustrin först i Sverige 
och senare i Ryssland. Jan kåserade om sin tid 
i Ryssland. Han flyttade till Ryssland 2003 och 
levde där fram till 2014 med ca 10 dagars vistelse 
per månad i Ryssland. Fabriken som han drev ihop 
med Ryska handelsattachén i Holland producerade 
limmade massiva trähyllplan till IKEA låg i den 
självstyrande republiken Sverdlovsk Oblast, som 
är hälften så stort till yta och folkmängd som Sve-
rige. Jans fabrik fanns i staden Krasnoufisk  med 
40 000  innevånare, ca 20 mil in på Europasidan 
och 40 mil från Moskva. Transsibiriska järnvägen. 
passerade staden Det finns endast ett ruffigt hotell i 
staden. Jan valde att bo i ett rum 25 m2 med dusch 
och toalett på fabriken. Fabrikens produktion var 
hyllplan till IKEA med leverans om cirka 11 lång-
trader per månad via Milano till Torsvik i Sverige.                                                       
Jan berättade livfullt om människorna och levnads-
villkoren och hur han efter hand med stora svårig-

heter byggt upp och rationaliserat fabriken till en 
väl fungerande fabrik. En förutsättning för att driva 
verksamhet i Ryssland är att ha goda kontakter. Det 
skiftar över tid med vem som styr i Moskva. Jan har 
haft en stor förmåga att skapa goda relationer med 
sittande delstatsregering, som växlat över tid bero-
ende på maktskiftet i Moskva med Putin - Medi-
vedev – Putin..

Bilder från kamratföreningens julluncher samt övriga aktiviteter hittar du på hemsidan 
www.sveatrangaren.se under rubriken Bilder.

Torbjörn Pettersson

Jan Nilsson
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Vårutflykt i sommarsol till Löfstad slott 
och Rejmyre glasbruk
På årets hittills varmaste dag , den 18 maj, genom-
fördes kamratföreningens traditionella vårutflykt. 
Trettiofyra förväntansfulla medlemmar väntade  
på bussen  vid Garnisonsmuseet. Bussen med Erik 
Svalin som chaufför anlände i god tid. Ordföranden 
Hans Almroth hälsade välkommen och hoppades 
att dagens utflyktsmål till Löfstad slott och Rejmy-
re glasbruk skulle bli en trevlig utflykt. Dagen hade 
ju börjat bra med ett fantastiskt väder.
När vi väl kommit ut ur Linköping så fortsatte vi 
längs E 4:an. Strax före Norrköping väster om E 
4:an såg vi Löfstad slott på en hög kulle omgivet 
av stora träd mest ekar som ännu inte fått några 
gröna blad. Erik körde så långt upp mot slottet som 
möjligt men vid parkeringsplatsen återstod dock 
en kortare promenad upp till slottet. Slottet omges 
av två stora flyglar den södra flygeln innehåller 
slottsbutiken och kontor, den norra flygeln innehål-
ler restaurang och kafé. När alla hade kommit upp 
på slottsgården samlades vi i restaurangen för da-
gens första fika. Efter att alla hade fikat samlades 
vi framför slottsporten för en guidad rundvandring 
på slottets paradvåning. En trevlig , kunnig och hu-
moristisk guide berättade om slottet och dess ägare 
genom tiderna. 
Löfstad slott stod färdigt 1660. Byggherre var Axel 
Lillie. 1770 brann Löfstad slott och endast ett fåtal 
föremål kunde räddas. Branden startade i den norra 
flygeln. Efter branden renoverades slottet och fick 
dagens utseende. De som ägt Löfstad slott var alla 
släkt med Axel Lillie. Godset har hört till familjer-
na Lillie , de la Gardie , von Fersen och Piper.
1902 ärvde Emilie Piper Löfstad slott och i dag är 
det Emilies hem som är bevarat och visas men slot-
tet innehåller också minnen, berättelser och före-
mål från tidigare generationer.
Här finns till exempel flera föremål efter Axel von 
Fersen dy. Han lynchades i Stockholm 1810. När 
fröken Emilie dog 1926 stannade tiden på slottet. 
Allt finns kvar , rummen är fyllda med möbler, 
konst , kläder köksredskap till och med tandborstar.
Emilie testamenterade sitt hem och gods till Öster-
götlands museum och Riddarhuset med villkoret att 
Löfstad skulle bevaras och visas för allmänheten.
Efter en intressant guidning var det dags att fortsät-
ta färden mot Rejmyre. När vi efter c.a 40 minuters 
bussresa anlände till Rejmyre var det dags för lunch 
i Rejmyre värdshus här bjöds vi på en fyra rätters 

Reseledarna från vänster Lars-Olov Karlsson, 
Uno Bergqwist och Hans Almroth

Löfstad slott

Lyssnande åhörare i ett av slottets elegant 
rum.
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buffé med efterföljande kaffe.
Rejmyre är en utpräglad bruksort med bostäder och 
fabriksbyggnader. Rejmyre ligger i Östergötlands 
norra del ett par mil norr om Finspång. Glasbruket 
startade 1810 men lades ned 1926. Brukslokaler 
revs för att med nya ägare 1932 åter starta verk-
samheten i de lokaler som blev kvar. Från 1975 är 
det Guldsmedsaktiebolaget som äger kvarvarande 
delar av bruket. Verksamheten drivs numera med 
betydligt färre personal än under 50-talet som var 
brukets guldålder.
Efter lunchen var en timma avsatt för enskild rund-
vandring och eventuella inköp i de butiker som nu-
mera är inrymda i glasbrukets gamla lokaler. Här 
finns glasbutiken, antikaffärer, klädesbutiker, sme-
der mm.
Det mest intressanta kanske var besöket i glas-
bruksmuséet som visar allt som under åren har till-
verkats vid Rejmyre glasbruk. Efter den enskilda 
rundvandringen var det dags för en guidad visning i 
glasbruket. Där fick vi se hur dagens skickliga glas-
blåsare arbetar. Att döma av de många fotoblixtar-
na och många frågor om de olika arbetsmomenten 

kunde man dra slutsatsen att det var ett intressant 
och uppskattat inslag i utflykten. Visningen avslu-
tades med ett besök i gravyrkammaren.
Efter guidningen i glasbruket var det dags för hem-
färd och klockan 16.00 var vi tillbaka vid Garni-
sonsmuseet.

Lars-Åke Weinerhall

Glasblåseri på Rejmyre glasbruk

Trängträffen den 5-6 oktober i Stockholm  
Torsdag 5 oktober kl 0820 startade årets resa med 
buss till Stockholm för årets Trängträff som ar-
rangerades av Försvarets Trängklubb med Olle 
Schylander och Lars Sjölin som övningsledare. 
Vi var fem Sveaträngare som startade i Linköping 
och sammanstrålade med ytterligare sex stycken 
i Stockholm. Efter en kort promenad i strålande 
väder samlades vi vid Armémuseum för att räkna 
ihop styrkan (ca 75 st) där vi kunde lämna vårt 
bagage. Därefter vidtog en utsökt lunch på närlig-
gande restaurang Ciao-Ciao Grande. Efter lunch 
åter till Armémuseum där vi fick guidade turer på 
tema ”Stormaktstid” eller ”Beredskapstid”. Buss- 
transport till stadsgårdskajen och ombordstigning 
på Birka. Eftersom middagen var beställd till kl 
1800 så blev det en snabb omklädning inför mid-
dagen som serverades i restaurangen med inled-
ande champagnedrink. Efter middagen var det fria 
aktiviteter. Dag 2 startade med frukost för att dä-
refter göra studiebesök på kommandobryggan och 
maskinrummet. Kl 1130 var det dags för ett före-
drag av generalmajor Bengt Andersson som var 
övningsledare på Aurora som precis hade avslutats 
och det var mycket intressant att ta del av hans erfar-
enheter. Efter detta var det dags för överste Anders 
Emanuelsson som orienterade om SMKR Sveriges 

Från vänster Guy och Vivi Asterius, Hans och 
Sonja Almroth, Gösta Oscarsson. Helge Franke, 
Uno Bergqwist, Lars-Olov Karlsson och Torbjörn 
Forsman.

Militära Kamratföreningar. Resan avslutades med 
lunch och kl 1545 var vi åter i Stockholm för vidare 
transport till Linköping/Mjölby. En mycket lyckad 
trängträff och väl genomförd av Försvarets Träng-
klubb Stockholm.

Torbjörn Forsman
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Till Befälsskola I vid 1:a kompaniet på T 1 ryckte 1957-
04-23 ett 30-tal smått skärrade elever in, förtidsinskriv-
na som de allra flesta var. Flertalet var bara 17 år, några 
få 18 och någon som nyss fyllt 20 år. En enda var hela 
22 år.

Kompaniet fördes med fast hand av kn Sven Gedda 
med fanj Gunnar Åsvärd som kompaniadjutant. Lt 
Bob Hjalte var skolchef och serg Lars-Erik Karlsson 
ställföreträdande chef. Flera instruktörer drillade oss. 
Särskilt minns vi nog furir Nils-Olof Enqvist, med tuff 
inriktning på fysisk träning.

Under 2016 påbörjades ett idogt sökande av alla elever 
och befäl efter skolavsluten 1958 och efter Instruktör-
skola 1 1959. Inga plutons- eller elevlistor gick att spåra 
upp lättvinnligt. Då trädde de två  pensionsavgångna 
före detta poliserna Nils-Erik Andersson (Östergötland) 
och Bo Björnberg ( Närke ) in och gjorde en makalös 
sökinsats.Till och med ett besök på Krigsarkivet i Stock-
holm gjordes!

Under våren 2017 kunde så inbjudan till en återträff 
skickas ut. Även befäl och elever som 1958-1959 ge-
nomförde Instruktörsskola 1 vi d T 1spårades upp och 
inbjöds .Skolchef lt Bengt Johansson ville gärna ansluta, 
men sjukläge satte tyvärr upp hinder. Furir Nils Billing, 
sedermera försvarsdirektör i Nyköping, kom glädjande 
nog till återträffen.

Flertalet av de 17 personer som 2017-04-26 samlades 
för ett heldagsprogram i Linköping hade inte setts sedan 

60-Årsjubileum med major Hjaltes 
1957-års elever

Med på träffen var på gruppfotot från vänster: Bengt Janse, Nils Billing, Per-Åke Agnevik, Bernt Brant, Nils-Erik 
Andersson, Bo Björnberg, Stig Eriksson, Hans Lindqvist, Sune Allert. Övre raden: Arne Stoltz, Dick Askling, Erik 
Naeslund, Olof Törnell, Tore Lundholm, Hans Johansson.

utryckning, eller för ett fåtal efter avslutad tjänst som 
befäl vid T1.

Hela 59 år utan personlig kontakt hade förflutit, men 
ganska snart kände alla igen varandra. Många minnen 
återupplivades.

Av de 30 BSI-eleverna befanns 8 vara avlidna Ett par 
kunde trots gediget sökande inte spåras och några var 
förhindrade att komma. Vår uppskattade skolchef, Bob 
Hjalte avled tidig höst 2016. Till återträffen samlades 
hela 15 av de inryckande 1957 och dessutom ett av be-
fälen som förtjänstfullt fostrat oss under 1957 - 58.

Program genomfördes som;

- Samling och presentation i Ryttargårdskyrkans cafè.

- Rundvandring på T 1-området med kn Lars-Olov 
Karlsson som guide. Bonus; gruppen släpptes in i nedre 
korridoren på A-kasernen, av en förstående hyresgäst. 
Där, mellan före detta logement och kompaniexpedi-
tion/dagrum, blev det ett tidsutsträckt stopp. 

- Lunch på Garnisonsmässen där ett par timmar också 
kunde ägnas åt samvaro och enskilda berättelser under 
tema  “vad hände sedan”.

Anmärkning. De grader/titlar som gällde 1957-59 har 
nästan genomgående använts här.

Olof Törnell
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1999 bildades ”Föreingen Linköpings Ekopark” med 
syftet att bevara och utveckla det militära övningsområ-
det för dess oersättliga natur- och kulturhistoriska vär-
den samt stora värde som rekreationsområde. 

Lämningarna från järnåldern har Gert Franzén doku-
menterat på ett föredömligt sätt medan den bebyggelse 
som funnits (finns) från 1700-talet och framåt inte är 
särskilt väl beskriven. 

Detta har föreningen sett som en av sina uppgifter.  

Torpet Hammaren är ett sådant objekt. 1786 flyttar Sam-
uel Jonsson in från Törnevalla, det är första gången vi 
hittar Hammaren bland våra dokument. När hans son Jo-
nas lämnar torpet för att flytta till Grebo så har de verkat 
på Hammaren i 52 år. 

1851 blir Hammaren statarbostad enlig husförhörsläng-
den för att 1923 inte längre redovisas som objekt i hand-
lingarna och därmed vet vi inte vilka som bott där efter 
denna tidpunkt. 

Evert Larsson, född 1914, har i sina memoarer på ett liv-
fullt sätt skildrat sina sex månader på Hammaren 1923-
24. Han beskriver hur arbetsdagen för mor och far såg 
ut. Dagen börjar för mor klockan 03 så att pappan och 
äldste brodern, 15 årige Henrik, kunde börja arbeta kl 
04. Mammans mjölkning började kl 0430, sedan gällde 
det att få barnen iväg till skolan. När de slutade sin ar-
betsdag uppger inte Evert men kvällsmjölkning var nog 
vid 16-tiden. Långa och hårda arbetsdagar för familjen 
Larsson. 

Hammaren ett av Tinnerös torp
För Everts del fanns det många glädjeämnen, ”Henrik 
hann ändå med att tillverka ett par skidor till mej som 
jag hade mycket glädje av denna snörika vinter. Gods-
arrendator Svensson på Tinnerö hade en son som hette 
Tage och vi var mycket ute i militärernas snitslade spår. 
I4 hade året före flyttat in till Linköping från Malmslätt 
och hade tillsammans med dåvarande I5 sina skidspår i 
terrängen vid Tinnerö och Halshöga.”  

Ett av de bästa minnen från tiden på Hammaren var nog 
” Julgransrystningen hos Svenssons på Tinnerö. Själva 
hade Svensson 8 barn + alla statar och torparbarn. Vi var 
säkert en 25-30 st barn och då var ändå många små hem-
ma som inte kunde vara med. Men så roligt det var med 
denna barnbjudning, så mycket ätbart nytt som vi aldrig 
sett eller smakat förut. Dans kring julgranen utan musik 
och utan någon egentlig ledare men ändå kunde en med 
nutida ögon sett enkel tillställning bli till ett kärt minne. 
Det var svårt att bryta opp från en sån rolig tillställning.”  

Vilka som bott på torpet efter denna tid går inte att utläsa 
av församlingsboken.  På 1940-talet blir torpet klubb-
stuga åt frisksportarna. Från denna tid har Ebba Lann-
gren berättat för Ulla-Britt Forsgren. 

Vi var c:a 40 medlemmar i åldrarna 13-55 år. Från 
1940-talets början hade frisksportarna i Linköping 
torpet Hammaren som klubbstuga. När vi kom till tor-
pet var det smutsigt och skräpigt, men huset var i gott 
skick. Det var ett litet kök med stor spismur, ett stort 
rum och ett vindsrum. Vi fick själva snygga upp och re-
novera huset. Det fanns yrkeskunnigt folk i föreningen, 
bl a en målarlärling som målade köket där han provade 
på ådringsmålning. Korkmatta till golven skänktes av 
föräldrarna, och om det behövdes pengar fick vi ”sala” 
själva. Pojkarna snickrade också ribbstolar, barr, trapets 
och andra gymnastikredskap. Det var flickornas uppgift 
att städa. 

På uthuset satt det en skylt, den var rund med vit botten 
och silverfärgad kant, på den vita ytan fanns ett stort A 
och det stod för ”Allnordisk folkhälsa”. (Denna fören-
ings huvudinriktning var vegetarisk mat. Förf. anmärk-
ning) Vi hade egna trädgårdsland, var och en hade sin 
lott att sköta. På torpet växte det gula och blå plommon 
och krikon. 

Ebba berättar vidare, vi var ofta här ute, man tog sig ut 
från stan genom att gå, cykla eller åka skidor, vi tyckte 
inte att det var långt, på somrarna cyklade vi ut varje 
kväll. Nyckeln hängde utanför så det var bara att gå in 
när man kom fram. I köket fanns ett skåp där vi hade 
kruska kli och grovt bröd, alla var ju vegetarianer. Ib-
land låg vi över där ute. Då låg pojkarna på vindsrum-
met och flickorna låg i rummet där nere, det var aldrig 
fråga om något annat på den tiden. 

Lägerbålsplatsen låg framför trappan. Det var aftnar 
med egna anföranden, diktläsning och allsång, vi hade 
till och med en egen sångbok och så diktade Nils Kalén 
egna sånger till kända melodier. Varje samling avsluta-
des med att vi sjöng ”Härlig är jorden...”. Nyårsafton 

August och Hilma Johansson med ett av de åtta 
barnen. 
August var ladugårdsförman på Tinnerö 1884-1917. 
Golvplankorna måste skuras längsmed för att Hilma 
skulle vara nöjd. Hilma hittade på ett signalsystem 
till familjen Hög på Brotorpet. Vid kaffedags 
hängdes det ut något på klädstrecket.  
De tillverkade björkvispar varje vår, en tradition som 
sonen Bertil Johansson fört vidare till föreningen. 



dämma upp bäcken för att få en badplats, det stannade 
på idéstadiet. Vintertid byggde de en släde av militära 
skidor, släden drog de efter bil. 

Scouterna lämnade torpet i början 1970-talet-. Det 
brändes senare under 1970-talet. 

 

Ulla-Britt Forsgren och Kjell Persson 
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var det lägerbål i skogen och vid midsommar var det 
riksläger, jag minns att vi var vid Stensund nära Tullgarn 
en gång. Vi hade olika läger då vi bjöd in folk från andra 
orter och så var det frisksportardagar med gymnastik-
uppvisningar.” 

Sven Svensson har berättat att någon gång 1940-41slogs 
”Frisksportkamraterna i Linköping” som hade en klubb-
stuga i Blästad och vars främsta inriktning var fysisk 
träning ihop med ”Allnordisk folkhälsa”. Då kom de att 
heta ”Linköpings Frisksportkamrater” och blev mer in-
riktade på fysisk träning. 

1948 till 1961-62 hyrdes torpet av KFUM Linköping 
som scoutstuga till Tannefors KFUM scoutkår. Här av-
bildat av Sven Erik Wernander. 

Scouterna rustade upp torpet bl a blev den gamla järn-
spisen användbar. Scouterna utnyttjade torpet varje 
helg utom under juli-augusti. 

Vintern 1961-62 tar Missionskyrkans scouter över tor-
pet och Ulf Törnquist berättar att de fick betala en hyra 
till I 4 om 100: - per år. (1 141: - i 2016 års penning-
värde) 

Ungdomarna fick cykla dit och ev bilar parkerades vid 
Tinnerö. Vintertid åkte man skidor från Korpvallarna, 
längre fram fick inte föräldrarna skjutsa dem. 

1966 då Ulf Törnquist blev stugfogde installerades en 
fotogenkamin med oljefat tillkopplat så att man hade 
värme hela vintern. Sommartid övernattade 30-35 per-
soner där, oftast i vindskydd. De hade en idé om att 

En som under året har ut-
nyttjat chans är mj Torbjörn 
Hagman som lämnat en be-
rättelse på 32 sidor om sina 
upplevelser under ett år som  
FN-observatör i f.d Jugo-
slavien under åren 1993-94.                                                                                                                         
Torbjörn Pettersson

Tidningsredaktion önskar gärna att du delar med dig av minnen och 
historier från din tid på TI.

Illustrera din berättelse gärna med bilder. Un-
derlaget kommer att i första hand publiceras på 
Sveaträngarens hemsida (www.sveatrangaren.
se) under rubriken ”Historik”, som har obe-
gränsat med plats. Kortare artiklar kan få plats i 
tidningen, som har en begränsning till 12 sidor. 
Skicka med en bild på dig själv.   

Foto: Sven Svenssons arkiv 

Torpet under Frisksportartiden

Den synliga resten av torpet är denna jordkällare 3x2 
meter, kallmurad av s.k. klumpsten och huggen sten. 
Den ligger en liten bit in i skogen bakom där bonings-
huset stått. 
Husrester, tegelbitar, trasigt taktegel, och en hög med 
kolrester är allt som återstår av torpbyggnaden. 
Växter: körsbär och krikon, krusbär, syren, apel, 
munkrenfana, såpnejlika (roten användes som tvål), 
skogslök. Vårtid kan man hitta pärlhyacinter. 
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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

Abrahamsson Hans, Tjällmo  
Ajling Enar, Falun  
Almroth Hans, Linköping  
Andersson Nils-Erik, Skärblacka  
Arbin Göran von, Stockholm  
Arosenius Karl Bertil, Luleå  
Asterius Guy, Stockholm  
Axelsson Ulf, Näshulta  
Berggården Ove, Sturefors  
Berggården Stefan, Sturefors  
Bergh Lennart, Vargön  
Bergman Mats, Rönninge  
Bergqwist Uno o Gull-Britt Roos, 
Linköping 
Bjuremark, Jan-Ove, Linköping  
Björk Hans, Hjo  
Björkman Tord, Skövde  
Brandt Torsten, Kristianstad  
Brink Ingrid och Lennart, Linköping
Carlsson Thomas, Linköping  
Colliander Bo, Ugglarp  
Deuschl Elisabeth, Seglora  
Druid Pelle, Sturefors  
Einar Lars, Oxelösund  
Eklund Björn, Trosa  
Eklund Palle, Mjölby  
Elow Jan, Karlstad  
Emtesten Stig, Motala  
Engström Leif, Stockholm  
Eriksson Bo, Linköping  
Eriksson Torbjörn, Nybro  
Evefalk Hans, Lund  
Franke Helge, Uppsala  
Fredriksson Tommy, Ljungsbro  
Freidenfelt Bertil, Helsingborg  
Frej Sven-Olof, Vetlanda  
Frykhed Elsie o Björn, Linghem  
Funqvist Georg, Linköping  
Fyhr Torbjörn, Åhus  
Gröntoft Otto, Täby  
Gunnarsson Kerstin, Rimforsa  
Gustafson Maj-Britt o Sture, Linköping
Gustafsson Jan, Linköping  
Gustafsson Sune, Linköping  
Gustavsson Lennart, Svärtinge  
Hagman Torbjörn, Karlstad  
Hall Lars, Vreta Kloster  
Hallendorff Sigge, Linköping  
Hede Anders, Motala  
Hedman Kurt, Linköping  
Holstenson Dag, Linköping  
Håkansson Gudrun o Ivan, Linköping 
Hägg Bengt, Uppsala  

Jacobsson Jan-Olof, Norrköping 
Jaeger Lennart, Linköping  
Janson Christer, Mantorp  
Johansson Anders, Linköping  
Johansson Bengt, Åtvidaberg  
Johansson Hans-Göran, Söderåkra
Johansson Toni, Mjölby  
Josefsson Kent, Linköping  
Jönsson Ulf, Linköping  
Kall Lennart, Väderstad  
Karlsson Allan, Eskilstuna  
Karlsson Billy, Linköping  
Karlsson Roland, Linköping  
Kersfelt Bertil, Stockholm  
Kruuse af Verchou Håkan, Mantorp
Lagesson Bo, Linköping  
Larsson Gunnar, Rimforsa  
Lennerman Per, Sollentuna  
Lewin Bo, Eskilstuna  
Levin Åke, Strängnäs  
Lindström Olaf, Norrköping  
Lothigius Carl, Söderköping  
Lundholm Tore, Rimforsa  
Löfqvist Alf, Linköping  
Malm Urban, Linköping  
Morell Rune, Lidköping  
Myhrinder Roland, Linköping  
Månsson Karl-Johan, Sturefors  
Månsson Tore, Hjo  
Möller Claes, Strängnäs  
Nerelius Jan, Hässelby  
Nilson Jan, Växjö  
Nilsson Lennart, Linköping  
Nilzén Torolf, Linköping  
Nordenskjöld Kjell, Hållsta  
Nordmark Hans, Stockholm  
Odmark Bertil, Lidingö  
Olesen Staffan, Gävle  
Oscarsson Gösta, Eskilstuna  
Pekkari Roland, Skövde  
Persson Ingemar, Stockholm  
Petri Bjarne, Stockholm  
Pettersson Bill, Linköping  
Pettersson Nils-Erik, Ljungsbro  
Pettersson Torbjörn, Sturefors  
Pettersson Ulla, Linköping  
Qvist William, Kolbäck  
Rosenius Jan, Vikingstad  
Rönngren Per-Arne, Västerås  
Schylander Olle, Vallentuna  
Selander Sten, Stockholm  
Sjölin Tomas, Linköping  
Sjöqvist Börje, Norrköping  

Sjöö Curt, Linköping  
Somreus Bernt, Södertälje
Sonehed Gunnar, Angered
Sparretun Magnus, Kalmar
Sterneling Lars, Linköping
Svahnberg Åke, Linköping
Söderberg Ragnar, Sollentuna
Tidlund Jan, Linköping  
Träff Erik, Linköping  
Törnell Olof, Linköping  
Waxegård Fredrik, Vadstena
Weinerhall Lars-Åke, Mjölby
Widman Lars-Erik, Linköping 
Wigren Åke, Mjölby  
Ågren Jan, Linköping  
Åqvist Christer, Linköping
Öijer Maths, Linköping  
Österberg Erik, Grillby  
 
Föreningens tidningsfond har 
sedan förra utgåvan av tidningen 
Sveaträngaren fått 17 275 kronor 
från ovanstående 123 givare. 
Den täcker precis tryckkostnader 
och porto för tidningen. 
Styrelsen tackar alla givare för 
penninggåvorna stora som små. 
Alla bidrag har betydelse för 
tidningens framtida fortlevnad. 
Vårt plusgiro 32 82 54-8 står i 
fortsättningen öppet för gåvor till 
tidningsfonden. 

Nya medlemmar 2017                                                                                                        
Per-Erik Malmberg, LINKÖPING 
Bo Roland Landberg, VIKINGSTAD 
Kamratföreningen har just nu 303 
medlemmar.



VAD HÄNDER 2018
Vårens utflykt går till Heidenstams Övralid 
samt Gustav Vasas  Vadstena slott.
Årets trevliga utflykt gick till Lövsta slott och Rejmyre glassbruk. 
Nästa år går vårutflykten till Övralid och Vadstena slott. Torsdagen 
den 17:e maj åker vi. Ta gärna med dig din respektive                                

Välkomna till en trevlig utflykt.

Program
Samling kl 0830 (obs tiden) vid garnisonsmuséet och bussresa 
till resmålen Övralid med kaffe och guidad tur på Övralid. Resan 
fortsätter sedan till Vadstena med lunch och guidad tur på Vadstena 
slott. Hemresa med ankomst till garnisonsmuséet ca kl 1600.

  
För hela arrangemanget betalar du 300 kr/person.

Din anmälan behöver vi senast den 5 maj. Glöm inte att skriva ditt/dina 
namn på inbetalningsavin. När anmälningsavgiften är betald är du/ni 
anmälda.

Plusgiro: 32 82 54-8

Välkomna!     

Vårt program
Tränglunch i februari med  
föredrag
Torsdag 02-15 kl 12.00 på 
Livgrenadjärmässen.       

Gemensam kamratlunch i 
mars med I4, A1, Lv2 m.fl .                               
Torsdag 03-22 kl 12.00 på 
Livgrenadjärmässen.                        

Vårutflykt i maj           
Torsdag 05-17  kl 08.30-16.00.                  

Trängträff i Linköping                        
Fredag 09-07 kl 1200- 09-08   kl 
1300.Se sista sidan.                 

Årsmöte med tränglunch i 
oktober                    
Torsdag 10-04  kl 12.00 på  
Livgrenadjärmässen.   

Tränglunch i november      
med minnen i ord och        
bild / alt föredrag      
Torsdag 11-15 kl 12.00 – ca 15.00 på 
Livgrenadjärmässen.         

Jullunch i december med 
samkväm                  
Torsdag 12-13 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 4 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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Kamratföreningens hemsida 
www.sveatrangaren.se
Föreningens hemsida har nu varit i drift under ca 2 år. Vår hemsida 
anses vara bland en av de bästa kamratföreningarnas hemsida. 
Torbjörn Forsman är webbmaster med uppgift att ständigt hålla 
hemsidan uppdaterad. Här kan Du ständigt ta del av aktuell 
information 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, historik, kontakter och länkar. Om du trycker på 
den vajande T1 fanan så kan Du också lyssna till T1 marschen.

Vi finns också på Facebook, Du öppna ett Facebook konto och 
loggar in på facebook.com/sveatrangaren



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, 581 69 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 
581 69 Sturefors 
013-526 85 
0706-727423
torbjorn.siv.pettersson@telia.
com          

Hans  Almroth 
Andersborg, Skonberga 
589 42 Linköping 
0708-118618
hans.almroth@telia.com

Gunnar Hallstedt 
Rydsvägen 398 A 
584 39 Linköping 
013-482 10 22 
0702-858419
gunnar.hallstedt@comhem.se

Det kommer att anordnas en trängträff  för medlemmar 
med respektive dam från T1, T2, T3, T4 och Trängklubben. 
T1 kamratförening kommer arrangera nästa års trängträff 
som kommer att äga rum fredag 7 september - lördag 8 
september. 

Program                                                                                                                                   

Fredag den 7 september: 

Samling kl.1200 vid hotell Ekoxen för färd till Tekniska 
Verken med lunch kl 13.00.
Kl. 14.00-16.00 Studiebesök vid Tekniska Verken.
Kl. 18.00 middag på Livgrenadjärmässen.

Lördag den 8 september:

Samling Kl. 09.00 vid hotell Ekoxen för färd till 
Vallastaden/Bomässan med information och rundvandring.
Avslutande lunch kl.12.00.
Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.
sveatrangaren.se

För arrangemanget betalar du 600 kr/person.

Din anmälan behöver vi senast den 1. Juli 
2018. Glöm inte att skriva ditt/dina namn på 
inbetalningsavin. När anmälningsavgiften är 
betald är du/ni anmälda.

Plusgiro: 328254-8      

Välkommen till en trevlig Trängträff!

Trängträff  i Linköping 2018


