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ORDFÖRANDEN 
HAR ORDET

Nu har det gått ett år sedan du fick tid-
ningen. Ett år går fort och det händer 
mycket,  även om vi inte alltid tycker 
det. Några ord om verksamheten. Alla 
våra luncher, 5 st har vi under året haft 
på Livgrenadjärmässen, vilket jag tror 
har varit uppskattat. Många av oss har 
vid dessa tillfällen haft möjlighet att bli 
kvar där en stund för värdefulla och ro-
liga samtal med kamrater om både dåtid 
och nutid och god mat har vi fått på fa-
ten. Vi ska fortsätta med att ha föredrag, 
berättelser och information i anslutning 
till våra luncher. Det kan vara någon av 
oss i föreningen eller någon utifrån. Vi 
har också genomfört en vårutflykt till 
Naturum vid Tåkern och besökt ett nun-
nekloster, där vi fick en bra information 
och en god uppfattning om hur nunnor 
lever och rekryteras. Allt mycket intres-

sant, en utflykt vi inte glömmer. Träng-
mötet med alla trängens samlade kam-
ratföreningar, genomfördes i Göteborg i 
början på september, där vi började med 
ett studiebesök på Försvarsmedicincen-
trum och Känsö en ö utanför Göteborg 
som tidigare var en karantänstation. 
Mycket trevligt och strålande väder. 
2014 är det vi som anordnar trängmö-
tet den 12-13 september. En ny uppgift 
som vi har är att vi ska vara beredda att 
genomföra veteranstöd. Vi återkommer 
till det, men man kan säga att alla som 
är eller har varit anställda i försvaret är 
att betrakta som veteraner. Vi ska även 
kunna lämna stöd till anhöriga och olika 
föreningar, som vi gjorde vid oktober-
lunchen i år då vi bjöd in 1943 års vo-
lontärer. Det var en fin upplevelse att få 
möta och samtala med dessa gentlemän.  

Forts. på sid 2



Forts. från sid 1

År 2014 kommer trängluncherna starta kl 12.00 och 
jag hoppas att du, just Du som läser detta kan delta 
och berika våra luncher med din närvaro. Program 
för 2014 finns i tidningen. Ett stort tack till alla i 
styrelsen för ett mycket bra jobb och trevliga mö-
ten. Slutligen vill jag önska alla en riktigt

God JUL
och
Ett Gott Nytt År
Hans Almroth

Under beredskapstiden (1943) ryckte dessa män in 
till T1 för att göra sin första militärtjänstgöring.
En del av dessa blev sedan befäl och var det fram 
till sin pension, medan andra gick över till civil 
verksamhet. Man förstår, att det blev en stor sam-
hörighet mellan dessa människor, då de har träffats 
var 10:e år efter sin inryckning och nu alltså sam-
lats för 7:e gången. 

Övre raden från vänster: Paul Landegren, Torsten 
Brandt, Ture Björlin, Sture Gustavsson
Nedre raden från vänster: Harry Danielsson, Enar 
Ajling, Nils T Andersson

1943 års volontärer jubilerarInnehåll:

• Sid 1-2 Ordföranden har ordet

• Sid 2 1943 års volontärer

• Sid 3-4 Vår resa till Karelen

• Sid 5 Våra trängluncher 2013

• Sid 6-7 Vårutflykten 2013

• Sid 8-9 Trängträffen i 
                Göteborg och Känsö

• Sid 9 Tränglunch 13 nov 2013

• Sid 10 Tidningsfonden

• Sid 11-12 Vad händer 2014

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?

Torbjörn Pettersson
Porsvägen 18
590 54 Sturefors
013-526 85
torbjorn.siv.pettersson@telia.com

Bo Karlsson
Videgatan 8 B
582 49 Linköping
013-12 08 81
bo.karlsson01@bredband.net

Hans Almroth
Andersborg, Skonberga
589 42 Linköping
013-15 32 56
hans.almroth@telia.com

Gunnar Hallstedt
Rydsvägen 398 A
584 39 Linköping
013-17 49 40
gunnar.hallstedt@comhem.se
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Även lördagen 8:e juni startade med flagghissn-
ingsceremoni där alla kamrater deltog. Under för-
middagen genomfördes en gruppfälttävlan i med-
borgare-och militära färdigheter i mixade lag. På 
eftermiddagen besöktes Repovsi nationalpark med 
fältmässig utspisning. Dagen avslutades med fest-
bankett och med tal av generaler och borgmästaren, 
samt utdelning av en enorm mängd medaljer och 
standar.

Söndag 9:e juni frukost och hemresa via Helsing-
fors där vi besökte Mannerheims museum och be-
gravningsmonument.
Undertecknade tackar för att vi fick delta i detta 
välordnade och intressanta möte. Det var en glädje 
att få se militär trupp och kvalificerad materiel samt 
ha trevlig samvaro med övriga kamratföreningar.

Norge, Sverige, Danmark och Finland ingår i 
föreningen och har kamratföreningsmöte vart-
annat år. 2013 svarade Finland för mötet som 
ägde rum på Karelska Brigaden. Här kommer 
en presentation av brigaden och mötet. 2015 är 
det Danmarks tur och det skall då äga rum i 
Roskilde.
Karelska Brigaden (KARPR)

Karelska Brigaden är Östra Finlands beredskaps-
förband i stark utveckling och omfattar alla vapen-
slag i Armén. Vi har också börjat processen som 
garanterar att vi får krigsmaterielen som behövs 
på 2000-talets slagfält. Övningsfält och skjutfält i 
Vekaranjärvi och Pahkajärvi är bra och fungerande. 
Alla dessa faktorer tillsammans gör det möjligt att 
beväringar får effektiv, mångsidig och framförallt, 
intressant utbildning.
Karelska Brigadens huvuduppgift under fredstid är 

Utsedda av kamratföreningen fick vi förmånen att 
delta i det 34:e Nordiska kamratföreningsmötet i 
Finland. Efter en lång resa till Karelen följde ett bra 
och trevligt program som vi Lars–Olov och Urban 
här ska delge er.

PROGRAM
Torsdag morgon 6:e juni öppningsceremoni och 
flagghissning på kaserngården. Därefter transport 
till staden Kouvola för marsch genom stadens cen-
trum med musikkår i täten följd av de fyra nation-
ernas kamratföreningar fram till frihetsmonumentet 
där kransnedläggning skedde. I stadshuset hälsades 
vi välkomna av borgmästaren, därefter mingel och 
lätt förtäring.

Fredag 7:e juni startade med flagghissningsceremo-
ni. Därefter hölls ett föredrag om finska försvaret 
och kamratföreningens verksamhet. Eftermiddagen 
ägnades åt förevisning av Karelska brigadens ma-
teriel och vapensystem där det bl.a ingår artilleri-
pjäser. Verksamheten får även ni läsare ta del av i 
tidningen.

Vår resa till Karelen

Urban och Lars-Olov vid ett finskt monument

 Finland         Danmark         Sverige         Norge
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att utbilda krigskunniga förband, särskilt för sydös-
tra Finlands försvar. Tjänst i vårt moderna bered-
skapsförband kräver att den som tjänstgör här mås-
te vara verksam, initiativrik, kan arbeta i grupp och 
vara i gott fysiskt och psykiskt skick. Utbildningen 
betonar just de här aspekterna.
Våra beredskapsförband är en elittrupp, därför är ut-
bildningen krävande och ibland tung, men inte över-
lägsen för en ung finländare. Därtill har Karelska 
Brigaden en bra, ungdomlig sammanhållning som 
siktar på hög yrkeskunnighet. Garnisonen erbjuder 
också möjligheter till fritid, för att speciellt höja sol-
daternas kondition som är nödvändig i Armén, men 
också för att höja deras mentala vakenhet.
I början av tjänsten är varje rekryts tjänstgöringstid 
362 dygn. Ledarurval och urval till specialuppgif-
ter görs under de åtta första veckorna. Den slutliga 
tjänstgöringstiden 362, 270 eller 180 dygn beror på 
urval. Vi försöker beakta tidigare yrkeskunnighet.

Cirka 30 % av beväringarna utbildas till officerare 
och underofficerare i reserven. Beredskapsförban-
dets egna underofficersskolor och kurser ger utvalda 
en bra grundutbildning i ledarskap. Beväringsche-
ferna får också öva, leda och träna sina egna trupper 
under ett halvt år.
De flesta beväringarna här bor inom 1--3 timmars 
bussresa från Vekaranjärvi. Permissionstranspor-
terna är välorganiserade och billiga. På så sätt håller 
man kontakt med familjen under beväringstjänsten. 
Vår utgångspunkt är att alla skall vara trygga och 
att alla behandlas opartiskt på ett vederbörligt sätt. 
Tjänsten börjar i en lugn rytm, så att förändringen 
från det civila till det militära skall vara så flexibel 
som möjlig. Man kan se med tillit på bevärings-
tjänsten.

Truppenheter
Kymmene Jägarbataljon, Salpausselkä Luftvärns-

bataljon, östra Finlands Signalbataljon, Karelens 
Artilleriregemente, Kymmene Pionjärbataljon och 
Karelens Underhållsbataljon.

Beväringstjänst
Beväringstjänst är någonting som man säkert aldrig 
glömmer, oberoende av om tjänstgöringstiden är 6, 
9 eller 12 månader. Redan efter ett par veckor har 
du glömt dina civila bekymmer och tillägnat dig ett 
nytt levnadssätt. Förändringen kan kännas större 
för några men något slags förändring är det för alla. 
I militären lär sig många färdigheter som är nyttiga 
också i det civila. Sociala färdigheter och förmåga 
att arbeta i grupp kommer alla att utveckla särskilt 
på läger och övningar. De som är utvalda till ledar-
utbildning får många intressanta erfarenheter från 
första ledarprestationen till hemförlovningspara-
den.

Urban Malm och  Lars-Olov Karlsson

Svenskarnas kamratförening klar för parad

Förevisning av finsk krigsmateriel bl.a 
långskjutande artilleri.

En finsk vinter och en sommarsoldat presenteras.
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Under året har fyra trängluncher och en tränglunch 
med årsmöte genomförts på Livgrenadjärmässen.
Vi har alltså flyttat våra sammankomster från hotell 
Ekoxen till ett hus med militärt förflutet.
Vid vår första lunch på den nya platsen höll Erik von 
Boisman ett trevligt och informativt föredrag om 
mässen och dess historia samt välkomnade oss dit.

Efter Eriks föredrag tog Uno Bergqwist över och 
berättade om, när han deltog i ett rädda barnenpro-
jekt i Etiopien. Uno fick en förfrågan om att åka till 
en barnby “Amban” i Etiopien och där bygga upp ett 
slakteri, lära ut slakt och styckning av djur enligt T1-
modell från Åsmestad, där han under många år varit 

ansvarig för slakteriutbildningen vid T1. Det var my-
cket intressant, att höra hur Uno hade genomfört sitt 
svåra uppdrag. Tänk att åka till en by, där endast en 
man (conterparten) kunde engelska och därefter ut-
bilda 15 arbetsledare som sedan skulle ansvara för 
slakt av djur och tillverkning av charkuteriprodukter. 
Efter att ha fått bygga upp ett slakteri i Afrika kom 
Uno hem stolt över att ha fått en svår uppgift och 
kunnat genomföra den på ett optimalt sätt. För den 
som vill läsa mer om Unos vedermödor i Afrika hän-
visas till Sveaträngarens höstnummer 1987.

Vid tränglunchen i samband med årsmötet i april 
beslutades att kommande årsmöten som har varit på 
våren skulle flyttas till hösten. Skälet till detta är bl.a 
att vi nu bara ger ut en tidning om året och att det 
då faller sig naturligt att ge aktuell information om 
kamratföreningens aktiviteter innan Sveaträngaren 
kommer ut i december.
Såväl förre ordföranden Tore Månsson och sekreter-
aren Roland Pekkari deltog i årsmötet. Tore Månsson 
tilldelades SMKR:s guldmedalj för 18 års hängivet 
arbete för kamratföreningen.

VÅRA TRÄNGLUNCHER 2013
-åter på militär plats-

Tore får guldmedalj

Bengt får mat

Vår föredragshållare och medaljör samtalar

Under tränglunchen i oktober deltog 33 sveaträngare. 
Bl.a passade 1943-års volontärer på att förlägga sin 
sjunde 10-årsträff till vår lunch. Vid lunchen med-
verkade Linköpings stadsträdgårdsmästare Lotta 
Johansson som höll ett uppskattat föredrag om att 
utveckla stadens gröna ytor. Hennes ambition är att 
engagera medborgarna och låta dem vara delaktiga 
i att skapa mötesplatser i staden. Hon berättade om 
sin idé att bygga 2000-talets stadspark. Det skulle bli 
den första stadsparken som byggts i modern tid. Kan-
ske blir det möjligt nu när kommunen ska utveckla 
resecentrum och Kallerstadsområdet. Det är också 
viktigt, att vi utvecklar våra närparker i bostadsom-
rådena, så alla får tillgång till bra parkkvalitéer. Ett 
annat “skötebarn” är Trädgårdsföreningen med bl.a 
fyra idéträdgårdar, nyrenoverat Café Belvederen 
m.m. 2013 erhöll parken en hedrande tredje plats i 
tävlingen om Sveriges bästa stadspark.

Bo Karlsson/Torbjörn Pettersson
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Kamratföreningens årliga vårutflykt genomfördes 
den 15 maj och målet för resan var Tåkern med 
omnejd. Drygt 40 medlemmar hade anmält sig och 
var resfärdiga vid Garnisonsmuseet klockan 09.00. 
Ordföranden Hans Almroth hälsade välkommen 
och bussen kunde embarkeras. Vädret var inte som 
SMHI hade lovat , det var mulet och lite blåsigt 
men uppehåll. 

Tåkern med omnejd har många sevärdheter att er-
bjuda allt från stenålderslämningar i form av gravar 
och hällristningar till medeltida klosterruiner och 
kyrkor. Men den senaste sevärdheten är Naturum 
Tåkern som skulle bli den första anhalten på re-
san. Naturum Tåkern invigdes av kung Carl Gustav 
våren 2012 och har blivit ett mycket populärt be-
söksmål. Vingårds arkitektkontor som står bakom 
anläggningens utseende vann Östergötlands arki-
tekturpris 2013. 

Efter besöket av Naturum Tåkern gick färden vi-
dare mot Ombergs golfbana, f.d. Hästholmens 
skjutplats. Vi passerade Rökstenen som kanske är 
världens största runsten med 760 runor.
Vi kom också att passera Heda medeltidskyrka som 
är daterad till 1100-talets mitt och sägs vara Öst-
ergötlands märkligaste medeltida kyrka. Vid Dags 
mosse kunde den uppmärksamme se resterna av Al-
vastra pålbyggnad som började anläggas c:a 3000 
f. kr. Väl ute på riksväg 50 kunde vi se Alvastra 
klosterruin. Alvastra kloster grundades 1143 av 
franska munkar som tillhörde den mäktiga Cister-
cienserorden Mycket tyder på att Sverker låg bak-
om etableringen av klostret och donerade land till 
cisterciensermunkarna I nära 400 hundra år blomst-
rade Alvastra kloster. Men med reformationen på 
1500-talet upplöstes det och jordinnehavet drogs 
in till kronan. Materialet i själva klosterbyggnaden, 
som bestod av kalksten, kom att användas till b.l.a 
Vadstena slott.

När vi lämnade riksväg 50 och närmade oss Om-
bergs golfbana kunde man se Vätterns stora vat-
tenyta med Västergötland på andra sidan. Här låg 
Hästholmens skjutplats från tiden före 1:a vkr till 
nedläggningen i slutet på 1900-talet. Många av oss 
resenärer har varit här och övat. Mycket var sig likt 
men ändå inte. Befälsbarackerna , skjutsäkerhets-
tornet , branddammen och förrådet fanns kvar. Men 
flera nya byggnader bland annat golfrestaurangen, 
stenläggningar och framför allt stora välskötta gräs-

Vårutflykten 2013

Vårt besök vid Naturum Tåkern inleddes med fika. 
Det var vandrarhemmet i Svanshals som serverade 
kaffe och ostfralla. Därefter blev det tillfälle att en-
skilt besöka fågeltornet och titta på byggnaderna i 
väntan på att vår guide Malin Granlund Feldt skulle 
blir klar med gruppen före oss. Det var många besö-
kare den här dagen. Malin berättade bland annat om 
sjösänkningen i slutet på 1800-talet. Tåkern blev 
sänkt till 80 cm djup främst för att bönderna ville 
ha mera mark att odla, men projektet blev inte så 
lyckat. Av det sänkta området runt sjön blev huvud-
delen strandängar som i stället gagnade fågellivet 
och betesdjuren. Sjösänkningen innebar att Tåkern 
blev en av Europas finaste fågelsjöar. Vi fick också 
se en mycket vacker film som beskrev Tåkern och 
dess fågelliv. Vi fick även tillfälle att se utställning-
en som beskriver fågellivet i och omkring Tåkern.

Vi ser på film om ett år vid Tåkern

Vår utmärkte guide L-Å Weinerhall
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ytor gav ett gästvänligt intryck. Men en sak var sig 
absolut likt och det var vädret.
Sommaren är skön men höst och nordvästliga vin-
dar med piskande snö eller regnbyar är inte så skö-
na och det var ju under de årstiderna som vi oftast 
var på Hästholmen och övade. Den här dagen, fast 
det var maj månad, blåste det kalla vindar som på-
minde om förr.
Det var flygkompaniet på Malmen som upptäck-
te de goda möjligheterna till skarpskjutning vid 
Hästholmen. Man övade alltså skarpskjutning från 
flygplan mot markmål i strandkanten. Men fly-
gets utveckling under 1:a vkr. krävde ett motme-
del nämligen luftvärn. Det var A 10 i Karlsborg 
som fick uppdraget att utveckla ett luftvärn. 1936 
års försvarsbeslut innebar bland annat att ett luft-
värnsregemente skulle upprättas och förläggas till 
Linköping och Hästholmen skulle bli regementets 
skjutplats. Regementet fick namnet Kungl. Östgöta 
luftvärnsregemente A 10 men efter 1942 kom det 
att heta Lv 2. Lv 2:s nedläggning 1962 innebar att A 
1 övertog förvaltningen av skjutplatsen och det var 
vid den tiden som T 1 började att utnyttja Hästhol-
mens skjutplats.
Efter en kort genomgång om skjutplatsens historia 
var det dags att äta lunch i den trevliga golfrestau-
rangen. 

Efter en god lunch och en kopp kaffe var det dags 
att fortsätta resan mot nästa mål som var Heliga 
Hjärtats kloster. Klostret ligger mycket vackert på 
Ombergs östra sluttning med en storslagen utsikt 
över Tåkern och östgötaslätten.
Väl framme vid klostret sprack himlen upp och det 
av SMHI utlovade solskenet infann sig.
Vi blev mottagna och välkomnade av en mycket 
glad och humoristisk syster Katarina, som förövrigt 
var dalkulla. Syster Katarina berättade för oss un-
der mer än en timmas tid om klostrets tillkomst och 
historia. Hennes humoristiska sinnelag och glada 
attityd bidrog till att besöket vid klostret kom att bli 
vårutflyktens höjdpunkt. Klostret tillhör Benedik-

tinerorden och just nu fanns det 19 nunnor i olika 
åldrar och stadier i klostrets verksamhet. Hon berät-
tade att en blivande nunna är novis i sex år innan 
hon får avge klosterlöftet 
Till 1997 var klostret förlagt till flera byggnader i 
Vadstena. Byggnader som inte var av någon högre 
standard, men nunnorna anpassade sig och gjorde 
det bästa av situationen och var glada åt det de hade 
samtidigt som de närde en dröm om att få ett eget 
kloster. Med hjälp av europeiska bröder och systrar 
lyckades man få till stånd en nybyggnation av ett 
kloster på Ombergs östra sluttning. En plats som de 
själva valt och var mycket nöjda med. 
Syster Katarina berättade om hur en dag på klos-
tret såg ut. Nunnornas vardag består av arbete med 
matlagning, trädgårdsarbete, städning, tvätt och 
snöskottning m.m. Arbetet varvas med bön sju 
gånger per dygn samt studier. Klostret har också ett 
gästhem där man kan få bo under några dagar. På 
frågan om de ser på tv svarade hon ”jodå det gör vi, 
åtminstone en gång per månad, om det är något in-
tressant som vi vill se. Är det några viktiga nyheter 
är det alltid någon som ringer och berättar”.
Besöket avslutades med ett besök i klosterkyrkan. 
Kyrkan var sammanbyggd med gästhemmet och 
nunnornas bostadsdel. Den var byggd av rött tegel 
med stora fönstermålningar. Varje söndag kl 08.00 
är det mässa som leds av en präst från Vadstena.
Till mässan är alla välkomna.
När visningen av kyrkan var klar och alla frågor 
besvarade tackade ordföranden Hans Almroth sys-
ter Katarina för det mycket intressanta besöket och 
överlämnade en ”kollekt” om 900 kr. som insamlats 
under bussfärden.

Efter klosterbesöket var det dags för hemfärd till 
Linköping. I Vadstena gjordes ett uppehåll för ef-
termiddagskaffe på Slottsgården. Klockan 17.00 
var cirkeln sluten och vi var åter vid garnisonsmu-
seet där utflykten startade.

Lars-Åke Weinerhall

Nu ska vi gå i kloster tillsammans med syster Katarina.I väntan på utspisning i Hästholmens golfrestaurang.
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Trängträffen i Göteborg blev en mycket trevlig och 
lärorik upplevelse under soliga septemberdagar. Vi 
var70 st trängare varav 7 st från T1 kamratfören-
ing. Det startade kl 10.00 med en information och 
visning av Försvarsmedicincentrum som låg vack-
ert beläget vid kusten, efter att tidigare ha flyttat 
runt halva Sverige de senaste 40 åren. Det blev en 
överraskning för oss att man hade så modern utrust-
ning och moderna lokaler. Där åt vi en mycket god 
lunch för att senare på eftermiddagen transporteras 
till Känsö i stridsbåt 90.  Hörselskydd på och med 
full fart drog vi ut mot Känsö, fastspända och för-
väntansfulla. Vi kom fram till ön som ligger vackert 
långt ut i havsbandet. Sedan fick vi installera oss 
i våra rum. På ön finns 5-7 stora byggnader som 
tidigare använts, huvudsakligast för förläggning av 
personer som skulle vara i karantän (som regel i 40 
dagar). Därefter samlades vi för en mycket trevlig 
och spännande guidad rundtur och fick informa-
tion om öns historia och verksamhet förr och nu. 
Känsö var tidigare under många år karantänstation 
med syfte att förhindra att smittsamma sjukdomar 
fördes in i Sverige. Efter bastu, öl och bad var det 
dags för middag. Vi serverades en fantastiskt läcker 
skaldjursbuffé med tillhörande dryck och vacker 
sång. På lördagsmorgonen efter frukost transporte-
rades vi med båt till Nya Älvsborgs Fästning som 
byggdes på 1650-talet för att skydda Göteborg. Två 

gånger har det varit strid i fästningen, dels under 
Skånska kriget 1675-79 och Stora Nordiska kriget 
1717-19. Vi guidades  runt på ett trevligt och be-
rättande sätt. Sedan i båten igen till Göteborgs inre 

Trängträffen i Göteborg och Känsö 6/9-7/9 2013

Curt Sjöö med T1-damer.

Glada sveaträngare vid Försvarsmedicincentrum

Vi kommer till Känsö med snabb transport.
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Fortsättning på trängluncherna..................

Tränglunch den 14 nov 2013
Den 14 november 2013 samlades 21 kamrater för 
en speciell lunchträff som har ersatt Svea trängdag. 
Lars-Olov Karlsson lämnade en reseskildring från 
det Nordiska kamrat-föreningsmötet i Finland (se 
särskild artikel). Närvarande kamrater stod för pro-
grammet genom att berätta gamla minnen och roliga 
historier från T 1 tiden. Ordförande Hans Almroth 
svarade för uppvärmningen genom att berätta om 
sina upplevelser som subbaltern, då han tampades 
med dåtidens färgstarka befäl såsom Sigurd Melin, 
Nils-Hardy Ström, Curt-Yngve Lennbrandt, Erik 
Halldin m fl. Många glada skratt och igenkännande 
vittnade om att denna form av lunch är uppskattad 
och har kommit för att stanna.

Här kommer ett axblock av goda berättare på bild.

Ingemar Söderlund och paret Löfqvist

Gammal handbolls- och fotbollsspelare. 
Ivan Håkansson och Bo Karlsson

T1- mästerskapet i golf 2013

Vreta klosters GK var platsen för årets mästerskap. 
Tävlingen arrangerades av Stefan Tillman i kraft av 
segern 2012. Tyvärr var det endast 6 spelare som 
tävlade i år vilket är en negativ trend vi golfare med 
T1 anknytning måste försöka att vända.
Arrangemanget, väder och stämning var perfekta 
och vi hade en mycket trevlig dag på Vretas golf-
bana. Undertecknad lyckades till sist att vinna täv-
lingen och får en inteckning i det fina vandrings-
priset som kamratföreningen skänkte förra året. T1 
mästerskapet spelas givetvis även 2014 (se separat 
inbjudan).
Lennart Tillgren

I detta lilla hus har många allvarliga samtal förts 
med misstänkt smittsamma personer.

Utsikt från Känsö mot yttre havsbandet.

hamn och Maritiman där vi med viss möda hukade 
och klättrade oss igenom en U-båt och fick gå om-
bord på jagaren Småland som där låg förankrad. Vi 
fick information om skeppets omfattande vapenka-
pacitet. Därefter avslutades trängmötet med lunch 
och det hördes att vi som deltagit var mycket nöjda 
med dagarna. Ett stort tack till Trängklubben och 
dess styrelse för det arbete ni lagt ner

Hans Almroth
Ordf T1 kamratförening
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Ajling Enar, Falun 
Almroth Hans, Linköping
Andersson Nils T., Falun
Andersson Nils-Erik, Skärblacka
Antmar Gösta, Linköping
Arenberg Theodor, Trollhättan
Arman Lars, Mjölby
Arosenius Karl Bertil, Luleå
Arvidsson Harald, Linköping
Asterius Guy, USA
Axelsson Ulf, Näshulta
Beetzen Bo von, Loftahammar
Berggården Ove, Sturefors
Berggården Stefan, Sturefors
Bergh Lennart, Nacka
Bergqwist Uno o Roos Gull-Britt, Linköping
Bjuremark Jan-Ove, Linköping
Björk Hans, Hjo
Brandt Torsten, Kristianstad
Brink Lennart, Linköping
Bursjöö Bengt, Linköping
Callerud Staffan, Uppsala
Colliander Bo, Ugglarp
Dahl Christina, Stockholm
Dahl Magnus, Spånga
Danielsson Arne, Linköping
Danielsson Harry, Malung
Eklund Palle, Mjölby
Elow Jan, Karlstad
Emtesten Stig, Motala
Engdahl Kerstin, Linköping
Engström Leif, Stockholm
Ericson Bengt, Sollefteå
Evefalk Hans, Ronneby
Fagerström Jörgen, Linköping
Forsman Torbjörn, Mjölby
Fredriksson Tommy, Ljungsbro
Freidenfelt Bertil, Helsingborg
Frej Sven-Olof, Åseda
Frykhed Björn o Elsie, Linghem
Gidén Arne, Farsta
Gustafson Maj-Britt, Linköping
Gustavsson Jan, Linköping
Gustavsson Lennart, Svärtinge
Hagberg Doris, Linköping
Hagman Torbjörn, Karlstad
Hallendorff Sigge, Linghem
Hedberg Jonas, Norrköping
Hede Anders, Motala

Hjalte Bob, Falkenberg
Hjamarsson Mats, Vikingstad
Håkansson Gudrun o Ivan, 
Linköping
Hägg Bengt, Uppsala
Jansson Christer, Mantorp
Jansson Ingvar, Lidingö
Jifält Bo, Saltsjö-Boo
Johansson Bengt, Björsäter
Johansson Carl-Oscar, Hässelby
Johansson Hans-Göran, 
Söderåkra
Johansson Toni, Mjölby
Josefsson Kent, Linköping
Jönsson Ulf, Linköping
Kaiser Hans, Linköping
Kall Lennart, Väderstad
Karlsson Roland, Linköping
Kersfelt Bertil, Stockholm
Lagesson Bo, Linköping
Larsson Gunnar, Linköping
Lennerman Per, Sollentuna
Lennstam Bo, Vimmerby
Lewin Bo, Eskilstuna
Lindell Gunnel o Åke, Norrköping
Lindström Olaf, Norrköping
Lothigius Carl, Skärblacka
Lundgren Fredrik, Lidköping
Lundholm Tore, Rimforsa
Löfquist Alf, Linköping
Malm Urban, Linköping
Malmby Rolf, München
Moberger Gustav, Gällivare
Morell Rune, Lidköping
Myhrinder Roland, Linköping
Månsson Karl-Johan, Sturefors
Månsson Tore, Hjo
Möller Claes, Strängnäs
Nilsson Bengt, Mantorp
Nilsson Jan, Växjö
Nilsson Lennart, Linköping
Nilzén Torolf, Linköping
Norlander Tomas, Bromma
Odmalm Christer, Dalarö
Okänd givare
Okänd givare
Olesen Staffan, USA
Olsson  Anders, Lidingö
Olsson Leif, Västervik

Oscarsson Gösta, Eskilstuna
Persson Ingemar, Stockholm
Petersson Lars Göran, 
Linköping
Pettersson Nils-Erik, Ljungsbro
Pettersson Torbjörn, Sturefors
Pettersson Ulla, Linköping
Printzsköld Pontus, Mölnbo
Qvist William, Kolbäck
Rosenius Jan, Linköping
Schylander Olle, Vallentuna
Selander Sten, Stockholm
Sjöberg Staffan, Älvsjö
Sjöqvist Börje, Linköping
Sjöö Curt, Linköping
Sonehed Gunnar, Angered
Stenbeck Gunnar, Lidingö
Sténson Henry, Stockholm
Sterneling Lars, Linköping
Svensson Alv, Skövde
Söderberg Ragnar, Sollentuna
Tamm Claës, Stockholm
Tidlund Jan, Linköping
Toll Lennart, Bromma
Träff Erik, Linköping
Törnell Olof, Linköping
Törnquist Alice, Skärblacka
Waxegård Fredrik, Vadstena
Weinerhall Lars-Åke, Mjölby
Werstén Christer, Skänninge
Widman Lars-Erik, Linköping
Åberg Inger, Linköping
Åqvist, Christer, Linköping

Föreningen har sedan förra 
höstnumret tacksamt erhål-
lit 18.450 kr från 128 givmilda 
medlemmar. Vi framför för 
detta vår stora och varma tack 
och gläder oss åt alla gåvor, 
stora som små. Alla gåvor är 
lika viktiga och en förutsättning 
för den fortsatta utgivningen av 
Sveaträngaren.
Återigen ett varmt tack!

TIDNINGSFONDEN 2013
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VAD HÄNDER 2014
Vårens utflykt går till Norrköping
Årets trevliga utflykt gick ju väster ut i vårt län. Nästa år går vårut-
flykten åt öster till vår granne Norrköping, som vi tidigare inte har 
besökt. Torsdagen den 15:e maj åker vi. Ta gärna med dig din dam. 
Välkomna till en trevlig utflykt!
Program 
• 09.00 Samling vid garnisonsmuséet och bussresa till Norrköping.
• 10.00 Ankomst till Visualiseringscentrum där vi får en guidad tur.
• 11.30 Visning av en visuell film.
• 12.30 LUNCH
• 14.00 Besök vid Arbetets museum med EWK utställningen.
• 15.00 - 16.00 Vi besöker Kaktusparken, där vi intar förtäring innan 
    hemresan.
•  16.00 Hemresa till Linköping.
•  17.00 Ankomst till garnisonsmuséet.

För hela arrangemanget betalar Du 300kr/person

Din anmälan behöver vi senast den 1:a maj.
När du har betalt anmälningsavgiften, så är du bokad för resan.

Glöm inte att skriva ditt/dina namn på inbetalningsavin!

Plusgiro: 32 82 54-8

Välkomna!

T1-mästerskap i golf 2014
Kommer att ordnas i maj månad (prel. v 
21) på en golfbana i Östergötland. Vi spelar 
som vanligt poängbogey med 36 som högsta 
handicap. Betalning enl. gällande greenfee 
på klubben vid ankomst.
Tid och plats meddelas i inbjudan som kom-
mer att e-postas till de som finns på tidigare 
års sändlista.
Vill du delta som spelare caddy eller 
åskådare och är osäker om du finns med på 
listan kontakta Lennart Tillgren på e-post 
tillgren51@gmail.com

Välkomna

Vårt program
Tränglunch i februari ev.
med föredrag 
torsdag 02-13 kl 12.00.

Tränglunch i mars ev.
med föredrag 
torsdag 03-13 kl 12.00.

Tränglunch i april ev. 
med föredrag 
torsdag 04-10 kl 12.00.

Vårutflykt 
till Norrköping i maj 
torsdag 05-15 kl 09.00 – 17.00.

Trängträff för alla 
kamratföreningar 
09-12 - 09-13 i Linköping

Tränglunch i oktober 
med årsmöte 
torsdag 10-16 kl 12.00.

Tränglunch i november 
(minnen i ord och bild) 
torsdag 11-13 kl 12.00 - ca 16.00.

Jullunch i december 
torsdag 12-11 kl 13.00.

Alla luncher är på 
Livgrenadjärmässen.

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

Lars-Olov Karlsson
Ekholmsvägen 323
582 29 Linköping
013-15 05 75   
larsolov.karlsson@bredband.net

Bo Karlsson
Videgatan 8 B
582 49 Linköping 
013-12 08 81
bo.karlsson01@bredband.net

Kallelse till årsmöte
Torsdagen den 16 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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Trängträff i Linköping 
12 – 13 september 2014
Sveaträngregementes kamratförening inbjuder medlemmar med respektive dam från T1, T2, T3, 
T4 och Trängklubben till trängträff i Linköping fredagen den12:e och lördagen den 13:e septem-
ber enligt följande preliminärprogram.

Fredag 12/9
Samling vid helikopterflottiljen kl 11.30 för lunch.

EM
Studiebesök på helikopterflottiljen.
Guidad tur i Trädgårdsföreningen.

KV
Middag på Livgrenadjärmässen.

Lördag 13/9
FM
Besök vid Göta kanal.
Guidat studiebesök i Flygvapenmuséet.
Lunch och avslutning.

Kostnad per deltagare 500 kr. (exklusive förläggningskostnader)

Anmälan 
Din anmälan vill vi ha senast den 10:e juni genom att avgiften inbetalas till T1 Kamratförenings 
plusgiro 32 82 54-8.
Glöm inte att ange ditt/dina namn och personnummer.
När inbetalningen är gjord är du/ni anmälda till träffen.

Välkomna till en trevlig Trängträff!

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




