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ORDFÖRANDEN 
HAR ORDET

För inte så länge sedan lade man ner stora 
delar av vårt svenska försvar och kort däref-
ter avskaffades värnplikten. Allt gick mycket 
fort, så fort att gemene man och även våra 
politiker inte verkade förstå konsekvenserna 
trots att vi har genomfört liknande neddrag-
ningar tidigare med allvarliga konsekvenser 
på grund av sent uppvaknande. Nu är det 
säkerhetspolitiska läget så pass allvarligt att 
våra politiker bör ta ansvarsfulla krafttag 
inom försvarspolitiken. Följ gärna försvars-
debatten och utvecklingen av försvaret.

Kamratföreningen har genomfört ett antal 
aktiviteter under året. 6 stycken luncher varav 
en jullunch med ett deltagande kring 25-30 
personer. Det har varit trevliga tillställningar 
med god mat och jag tycker att vi ska behålla 
antalet luncher, men med förhoppning om fler 
deltagare. Ett mycket trevligt inslag har varit 
de föredrag som våra egna kamrater har hållit 
för oss samt när vi träffas för att berätta min-
nen och historier som aldrig tar slut. År 2015 
kommer vi att ha en gemensam lunch i febru-
ari med samtliga kamratföreningar för första 
gången i Linköping, vilket är ett resultat av 
ett antal möten med ordföranden i respektive 
förening med syfte att finna områden, där vi 
kan samordna våra föreningars verksamhet

Vi hade en mycket intressant vårutflykt 
den 15 maj som gick till Norrköping, där 
vi besökte Visualiseringscentrum och Ar-
betets museum. Norrköping har verkligen 
bevarat sina gamla industrilokaler på ett 
fint sätt

Trängträffen här i Linköping blev mycket 
uppskattad av alla som deltog 

(70 personer). Vår styrelse gjorde ett ka-
nonjobb. Tack.

Välkommen på våra aktiviteter och ta gär-
na med dig någon anhörig!

Slutligen vill jag tacka dels alla som delta-
git och förgyllt våra luncher dels styrelsen 
för året som gått och önska alla Svea träng-
are en riktigt

God Jul och Gott Nytt År
Hans Almroth
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T1-mästerskapet i golf 2014
Vreta klosters GK var platsen för årets mästerskap. 
Tävlingen arrangerades av Lennart Tillgren i kraft 
av segern 2013. Tyvärr var det även detta år endast 
sex spelare som tävlade vilket vi golfare med T1 
anknytning måste försöka att vända. Arrangemang-
et, väder, en golfbana i toppskick och stämningen 
var perfekta och vi hade en mycket trevlig dag på 
Vreta klosters golfbana. Undertecknad lyckades till 
sist vinna tävlingen med en poäng före Kent Josefs-
son. Därmed får jag en inteckning på det fina vand-
ringspriset som  kamratföreningen skänkte för två 
år sedan.T1 mästerskapet spelas givetvis även 2015 
helst med fler deltagare (se separat inbjudan).

Tommy Fredriksson



Trängluncher
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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 – 30 medlemmar varje gång. Här 
kommer ett kort sammandrag från våra lunchträf-
far.

Lunchträff den 13 mars.                                   

Dagens föredragshållare var Alf Löfquist, som be-
rättade minnen från sin tjänstgöring på T1 mellan 
åren 1947 t.o.m 1962. Alf började sin karriär efter 
att som blott 15 åring antagits och skrivit på ett 4,5 
årskontrakt för utbildning till volontär, korpral och 
furir. Det var på den ”gamla god tiden” då hästen 
fortfarande var ett viktigt fortskaffningsmedel för 
våra trängregementen. På 40-talet hade T1 c:a 300 
hästar fördelade i storleksordningen 150 ridhästar 
och lika många draghästar. Redan i slutet av 40-ta-
let började T1 mer och mer motoriseras.T1.are var 
framgångsrika i tävlingssammanhang med häst och 
man deltog i både dressyr, hoppning, fälttävlan och 
spannkörning. En verklig hästkarl var Bengt Blom-
quist som var framgångsrik i alla de uppräknade 
disciplinerna, men även Sture Hjalmarsson, Ivan 
Håkansson och Bertil Grimbäck bör nämnas.
Alf tjänstgjorde bl.a på 6.e kompaniet (sjukvård) 
och som motorbefäl på 5. kompaniet, där han fick 
tillfälle att utöva sitt stora intresse för olika typer 
av motorsport. Alf ingick på den tiden i ett fram-
gångsrikt mc team  från T1, som dessutom bestod 
av Anders (Jerka) Eriksson, Arne (Mofa Jinko) 

Hans Almroth och BGL Karlsson ger förutsättningarna för våra trängluncher



Bergqwist och Torbjörn Forsman. Ordförande av-
tackade avgående styrelsemedlemmar, BGL Karls-
son (under 9 år) och Hans Johansson (under 6 år), 
för värdefulla insatser under många år. Från årsmö-
tet kan noteras att föreningens kapital är ca 80 000 
kr. Föreningen kommer att få bidrag från Trängre-
gementet med 20 000 kr under året. Det kommer att 
innebära att vi även fortsättningsvis kan subventio-
ner deltagandet i vårutflykten och trängträffen

Lunchträff den 13 november.                                                                                          
Den 14 november 2013 samlades 21 kamrater för 
en speciell lunchträff som har ersatt Svea Träng dag 
för några år sedan. Närvarande kamrater stod för 
programmet 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 subaltern. Flitiga 
historieberättare var bl.a Harald Arvidsson, Sigvard 
Hallendorff, Uno Bergqwist  och Lars Olov Karls-
son. Många glad skratt och igenkännande vittnade 
om att denna form av lunch är uppskattad.

Torbjörn Pettersson

Nilsson och Gösta Oskarsson. Ibland deltog även 
Berndt Brandt och Ivan Edmundsson. Alf kryddade 
sin framställning med att berätta historier om färg-
starka befäl på regementet såsom Affe Dahl och Ar-
thur Zander m.fl. Våren 1962 slutade karriären och 
Alf övergick till civil tjänst som bilskollärare i Dag 
Waséns bilskola.

Lunchträff den 11 april.

Olof Törnell kåserade över ämnet ” Udda upplevel-
ser från ett par av hans 6 internationella uppdrag i 
FN- respektive NATO-ledda missioner under totalt 
41 månader utspridda under åren 1988 till 1998.
Från första tjänstgöringen i Libanon, som biträdan-
de chef för och del av tiden chef för det 124 perso-
ner starka FN-sjukhuset skildrades bl.a en hisnande 
händelse då han och hustrun Catharina var inbjuden 
till NAQOURA-byns grillfest då fågel jägare sköt 
ett par skott strax ovanför ravinen.
Från tjänstgöringen vid FN-högkvarteret i Zagreb, 
Kroatien, mitt under brinnande balkankrig, berät-
tade Olof  bl.a om när han, en överste från United 
Kingdom och en överstelöjtnant från Kenya och 
en manlig svensk stabsassistent blev utsedda till 
”Board of inquiry” helt enkelt en mordutredning 
för att åka in ”genom kriget” till Gorazde, en av 
de tre isolerade enklaverna där tiotusentals bosnier/ 
muslimer skulle skyddas av FN. 

Lunchträff med årsmöte den 16 oktober.
Ett tjugotal medlemmar medverkade i kamratfören-
ingens årsmöte, som inledes med en lunchklassiker 
ärter och pannkakor. Efter sedvanlig tyst minut för 
under året bortgångna kamrater avhölls årsmötes 
förhandlingar. Nya medlemmar i styrelsen är Uno 
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Oh, så trevliga våra lunchträffar är!

Hans Johansson och BGL Karlsson



VÅRUTFLYKTEN 2014
-kortresa som blev lång-
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Torsdagen den 15:e maj samlades 26 morgonpigga 
och reslystna vid garnisonsmuséet för Sveaträngar-
nas årliga vårutflykt. Denna gång gick färden mot 
grannstaden Norrköping, som vi märkligt nog inte 
tidigare har besökt på någon utflykt (kanske ligger 
det för nära)? Färden gick snabbt till ”Peking”, del-
vis beroende på att deltagarna under färden fick en 
del uppgifter som skulle lösas. Framme i Norrkö-
ping väntade besök i Visualiseringscenter och Ar-
betets museum som även inrymmer EWK-muséet.

Besöket började i visualiseringscentret som är ett 
centrum och en mötesplats för skola, allmänhet, 
akademi och näringsliv. Centret gästas årligen av 
omkring 100.000 besökare och vill bjuda alla på 
upplevelser som innehåller ny kunskap. I centret 
finns bl.a en domteater, en virtual reality arena och 
olika utställningar. Det primära målet för den publi-
ka verksamheten är att öka intresset för naturveten-
skapliga ämnen och ny mediateknik hos barn och 
ungdomar. Detta görs med hjälp av visualiseringar 
och i samarbete med företag, forskning och skolor.

Så hade då vi trängare gjort den korta resan på 4 mil 
till Norrköping. Därifrån skulle vi ut på en betydligt 
längre resa nämligen 40 mil rakt upp i rymden och 
sedan tillbaks till jorden igen.
Första punkten i centrat blev en resa, där vi i en film 
i 3D-format i nordeuropas största filmdom fick följa 
med den svenske astronauten Christer Fuglesang på 
hans berömda rymdresa med  han själv som guide. 
Christer förberedde sig i 14 år för rymdresan. Vi 
trängare som följde med fick fem minuters tid för 
förberedelser men skulle ju bara vara passagerare i 
rymdfilmen. Resan upp till rymdstationen ISS blev 
under Christers ledning en enastående upplevelse. 
Vi såg jorden försvinna under oss efter uppskjut-
ningen. Under resan upp till ISS såg vi alla kon-
tinenterna på jorden flera gånger och hur de blev 
mindre och mindre. Sex minuter efter starten var 
rymdfärjan upp i en hastighet av 27.000 km/tim. 
Efter ytterligare några minuter hade rymdfärjan 
lagt sig i en omloppsbana runt jorden, vilket inne-
bar att vi fick uppleva fritt fall motsvarande äkta 
tyngdlöshet.
Dockningen av rymdfärjan Discovery med ISS gick 
bra och nu fick vi uppleva hur det var att tillbringa 
tiden på en rymdstation.

ISS är till storleken något större än en fotbollsplan 

och alltid bemannad med åtta astronauter och alltså 
vid detta tillfälle också med tjugosex trängare. På 
rymdstationen fick vi uppleva att allt tar lång tid att 
göra i viktlöst tillstånd, som att äta, sova, gå på toa 
m.m. Vi fick också följa med Christer på en av hans 
tre rymdpromenader, vilket också var mycket in-
tressant. Lika lätt som resan till ISS gick, var resan 
hem i och med att lamporna tändes i biosalongen.

Vi fortsatte vårt besök med en guidad rundvandring 
i centrat med temat ”att visa det man inte kan se”. 
Störst uppmärksamhet fick bildbehandling inom 
vården ett virtuellt obduktionsbord, där man kan 
se alla organ i kroppen utan att göra kirurgiska in-
grepp. Bilderna från insidan av kroppen fascinerar 
i sin detaljrikedom. Idag obduceras ungefär 5% av 
alla avlidna och hälften av alla obduktionsrapporter 
är fel. Kanske kan obduktionsbordet hjälpa till med 
att ta fram nya säkrare riktlinjer vid obduktioner. 
Ja, det här var annat än att på T1 hos syster Birgit 
plocka i och ur organ från kroppen. Ett annat vir-
tuellt bord som väckte stor uppmärksamhet var det 
som visade alla byggnader i Norrköping. Det kän-
des nästan så man kunde gå in i husen, som några 
trängare sa. Speciellt tack till visningsansvarige 
Andreas Anglesjö vid centret för enkel och kunnig 
guidning.

Färden gick vidare till Arbetets museum. Huset 
kallas strykjärnet och ligger mitt i Motala ström. I 
detta hus har inrymts en textilfabrik i sex våningar 
med en lång industrihistoria. Vi började där med 
en god lunch på restaurang Laxholmen belägen på 
sjätte våningen i strykjärnet med en vidunderlig 

Pionjär och trängare rymddräkt?



utsikt över det gamla industrilandskapet som mest 
hade 122 textilföretag.

Efter lunchen fick vi en guidad tur på EWK-muséet 
som sedan 2009 är inrymt i Arbetets museum där 
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Vår utmärkta guide Urban Malm med lyssnande åskådare

EWK i egen hög person

runt 2.000 originalteckningar av EWK är depone-
rade. Bland dem finns en av hans mest kända teck-
ningar som visar "Moder Jord" som den höggravida 
färgade kvinnan med rund mage liknande en jord-
glob och med en barnaskara bärandes på ryggen. 
Hon håller samtidigt handen för ögonen. Illustratio-
nen är utan text men budskapet går fram ändå. Med 
den teckningen vann Ewert Karlsson en guldmedalj 
vid The International Salon of Cartoon i Montreal 
1967 Ewert Karlsson anses fortfarande ha varit en 
av de största karikatyrtecknarna i världen och blev 
vida berömd.

Nästa tur blev en föreläsning om huset Strykjärnets 
historia och industrilandskapet där en kunnig guide 
berättade episoder om verksamheten som varat i 
nästan hundra år. Under 1960-talet lades de flesta 
textilfabrikerna ner, men som väl var blev de riv-
ningshotade byggnaderna kvar.

En intressant och trevlig dag avslutades med kaffe 
och kaka på Café Strykjärnet innan färden anträd-
des tillbaka till Linköping. Under hemfärden fick 
resenärerna åter testa sina kunskaper i ordklyveri 
vilket var mycket uppskattat.

Urban Malm
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Den 12-13 september var det dags för kamratfören-
ingarna vid T1, T2, T3, T4 samt Trängklubben att 
samlas till den årliga trängträffen. 

Efter samling och upprop vid helikopterflottiljens 
matsal för 70 deltagare påbörjades studiebesöket 
med lunch och med besök under eftermiddagen på 
helikopterflottiljen och i trädgårdsföreningen.

På helikopterflottiljen bjöds besökarna på en re-
dovisning av utvecklingen av helikopterverksam-
heten inom försvarsmakten och förevisning av det 
senaste helikopterförvärvet Black Hawk, som bl.a 
utnyttjats i Sveriges Afghanistanuppdrag,

Den 1 januari 1998 samlades samtliga  helikopter-
förband ur Armén, Marinen och Flygvapnet till en 
organisation.

Den 1 januari 2003 genomfördes en tredje omor-
ganisation och helikopterflottiljen blev en del av 
flygvapnet.

Helikopterflottiljen finns idag på fyra platser i Sve-
rige.             

Helikopterflottiljen i Linköping.
1. Hkpskvadronen i Luleå.                                                                                              
2. Hkpskvadronen i Ronneby.                                                                                            
3. Hkpskvadronen i Såtenäs.

Efter en gemensam bussresa fortsatte programmet 
med ett besök i Linköpings trädgårdsförening där 
guiderna Sigge Hallendorff och Bertil Wahlbom 
mötte oss för en livfull och intressant rundtur under 
drygt 1 timme. Kamraterna hade många spännande 
minnen från sin tjänstgöring på T 1 kopplat till till-
trädgårdsföreningens restaurang.

Redan på tidigt 1800-tal fanns ett intresse i landet 
för att driva trädgårdsföreningar med gröna parker 
för i första hand pedagogiskt syfte men också för 
att stimulera odling. Linköpings trädgårdsförenings 
park bildades i mars 1859. Under 1860 uppfördes 
den första byggnaden på området och området 

Trängträffen den 12-13 september 
i Linköping

Ordföranden hälsar deltagarna välkomna

Sigvard Hallendorff berättar om 
Trädgårdsföreningen



Med fint väder på lördagen fortsatte vi med besök 
vid  Bergs slussar, där kanalens tekniske chef Hå-
kan Hultkrantz mötte upp för en intressant historie- 
och slussvisning.

Göta kanal är ett av de största byggnadsprojekt som 
någonsin genomförts i Sverige av Baltzar von Pla-
ten i början på 1800-talet.

Kanalen sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till 
Mem vid Slätbacken och är 190 km lång och har 
58 slussar. Av sträckan är 87 km grävd kanal. Göta 
kanal färdigställdes huvudsakligen av 58 000 in-
delta soldater från 16 olika regementen. Under de 
22 byggnadsåren utförde i runt tal 60 000 man ca 7 
miljoner effektiva dagsverken à 12 timmar. 

Den 26 september 1832 invigdes Göta kanal i Mem 
under stor pompa och i närvaro  av Sveriges kon-
ung Karl XIV Johan med familj.

Guiden berättade om de tekniska problemen och 
lösningarna som var förknippade med byggnatio-
nen.

Efter kaffe med wienerbröd fortsatte bussturen un-
der vår eminente chaufför Erik Svalins ledning till 
träffens sista programpunkt, nämligen ett guidat be-
sök vid Linköpings stolthet Flygvapenmuseet.
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utökades till den nuvarande ytan. Efter hand har 
tillkommit  ett antal byggnader och odlingar. Par-
ken kan stoltsera med en mängd olika träd, vackra 
planteringar och andra växter. Parken innehåller ca 
1000 träd av 40 olika arter.

Redan 1881 uppförde trädgårdsföreningen den anri-
ka restaurangen – Schweizeriet. Byggnaden rymde 
800 gäster. Schweizeriet brann 1977 och har sedan 
dess aldrig återskapats.

En iögonfallande plats i parken är utsiktstornet Bel-
vederen. Namnet betyder ”vacker utsikt”. 1881 stod 
utsiktstornet klart i trädgårdsföreningen. Byggna-
den rustades upp år 2000 och här bedrivs i dag ser-
vering. 2013 erhöll parken ett hedrande tredje plats 
i tävlingen om Sveriges bästa stadspark.

På kvällen samlades vi till sedvanlig middag på 
Livgrenadjärmässen. Deltagarna uppskattade att få 
vara på en traditionstyngd officersmäss, där vi njöt 
av en utsökt måltid. Ett antal välklingande kontin-
gentsvisa snapsvisor sjöngs till förrätten. Vår ord-
förande Hans Almroth höll tal och  passade på att 
överlämna stafettpinnen för trängträffarna till T4:s 
ordförande Nils-Olof Johansson, som lovade att ar-
rangera en minst lika trevlig träff i september 2015 
i Hässleholm.

Ordföranden hälsar välkommen till bords

Monica Smith, Harald Arvidsson och Curt Sjöö i 
livfull diskussion

Olof Johansson T4 tar emot stafettpinnen

Intresserade åhörare vid Göta Kanal
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Från den första januari 2015 kommer Nordic Batt-
legroup med 2400 deltagare från sju länder vara 
beredd att på kort varsel göra en insats för EU. Sve-
rige, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen och 
Norge bildar tillsammans Nordic Battlegroup 15.

Nordic Battlegroup är en del av EU:s krishan- 
teringsförmåga och kan tio dagar efter ett gemen- 
samt beslut från EU börja lösa uppgifter på 
plats i ett krisområde. Nordic Battlegroup består till 
största delen av stående styrkor.

Trängregementet i Skövde är ansvarig för logistiken 
i NBG 15 med en logistikbataljon. Logistikbataljo-
nen består av en bataljonsstab, en ledningspluton, 
ett logistikkompani, ett sjukvårdsförstärknings-
kompani och en multinationell pluton.

Ny uppgift för Trängregementet 
i Nordic Battle Group 15.

Regementet har tre stora uppgifter.

• Huvuduppgiften är att stödja förbanden i 
NBG 15. Det innefattar även sjukvård.

• Vara base commander på Forward Operation 
Base, FOB. Med det menas att regementet 
ska vara ansvarigt för att drifta främre ope-
rationbas, som är en av två baser som finns 
i NBG 15.

• Ansvara för deployeringen av NBG:s för-
band. Deployering innebär att om regemen-
tet gör en insats i ett annat land ska logistik-
bataljonen vid ankomsten ta emot soldater 
och materiel och se till att de kommer till 
rätt plats.

Torbjörn Petterson

Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten

För många var det ett första besök som gav mers-
mak. Vårt flygvapenmuseum speglar som du väl 
känner till det svenska militärflygets utveckling från 
pionjärtiden fram till idag. Utställningarna berättar 
om svenska flygvapnet och visar en unik samling 
militärflygplan och andra föremål med koppling 
till flygets hundraåriga historia. Där hittar du också 
utställningar bl,a ” Om kriget kommer – Sverige 
under kalla kriget”, Hemliga handlingar och DC-3:
an som försvann”  med flera utställningar.

Efter en allt för kort guidad exposé avslutades 

trängträffen med en i militära sammanhang välkänd 
lunch kalops och rödbetor.

Deltagarna honorerade styrelsen för ett intressant 
och väl genomfört program.

Vi ses vid nästa trängträff i Hässleholm den 11-12 
september 2015 lunch till lunch. Huvuddragen i 
programmet presenteras på sista sidan.

Torbjörn Pettersson



Ajling Enar, Falun  
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Bergman Mats, Rönninge   
Bjuremark Jan-Ove, Linköping   
Björkman Tord, Skövde    
Björlin Thure, Linköping    
Brandt Torsten, Kristianstad   
Brink Ingrid o Lennart, Linköping  
Bursjöö Bengt, Linköping   
Carlsson Allan, Eskilstuna   
Colliander Bo, Ugglarp    
Danielsson Harry, Malung   
Danielsson Tage, Kalmar   
Deuschl Elisabeth, Seglora   
Druid Pelle, Sturefors    
Einar Lars, Oxelösund    
Eklund Björn, Trosa    
Elow Jan, Karlstad    
Emtesten Stig, Motala    
Engdahl Kerstin, Linköping   
Ericson Bengt, Sollefteå    
Franke Helge, Västra Frölunda   
Fredriksson Tommy, Ljungsbro   
Freidenfelt Bertil, Helsingborg   
Frej Sven Olof, Vetlanda    
Frykhed Elsie och Björn, Linghem  
Funqvist Georg, Linköping   
Fyhr Torbjörn, Åhus    
Grip Tage, Malmköping    
Gröntoft Otto, Täby    
Gustafson Maj-Britt, Linköping   
Gustafsson Sune, Linköping   
Gustavsson Lennart, Svärtinge   
Hagman Torbjörn, Karlstad   
Hedberg Jonas, Norrköping   
Hede Anders, Motala    
Hedman Kurt, Linköping   
Hillebrink Hans-Erik, Upplands Väsby 
Hjalmarsson Mats, Vikingstad  
Hjalte Bob, Falkenberg   
Holstenson Dag, Linköping   
Håkansson Gudrun o Ivan, Linköping  
Jaeger Lennart, Linköping  

Jan Gustafsson, Linköping  
Jansson Christer, Mantorp  
Jifält Bo, Saltsjö-Boo   
Johansson Anders, Skövde  
Johansson Bengt, Åtvidaberg  
Johansson Carl-Oscar, Hässelby
Johansson Hans-Göran, Söderåkra 
Johansson Toni, Mjölby  
Josefsson Kent, Linköping 
Kaiser Hans, Stockholm   
Kall Lennart, Väderstad   
Karlsson Lars-Olov, Linköping  
Karlsson Roland, Linköping  
Kersfelt Bertil, Stockholm  
Kruuse af Verschou Håkan, Mantorp
Lagesson Bo, Linköping  
Lewin Bo, Eskilstuna   
Lindell Gunnel o Åke, Norrköping 
Lindén Stig, Borensberg   
Lindström Olaf, Norrköping  
Lothigius Carl, Skärblacka  
Lundholm Tore, Rimforsa  
Löfquist Alf, Linköping   
Malm Urban, Linköping   
Morell Rune, Lidköping   
Månsson Karl-Johan, Sturefors  
Månsson Tore, Hjo   
Möller Claes, Strängnäs   
Nerelius Jan, Hässelby   
Nilsson Jan, Växjö   
Nilsson Lennart, Linköping  
Nilzén Torolf, Linköping   
Nordmark Hans, Stockholm  
Odmark Bertil, Lidingö   
Olsson Anders, Lidingö   
Olsson Leif, Västervik   
Oscarsson Gösta, Eskilstuna  
Persson Ingemar, Stockholm  
Petersson Lars Göran, Linköping 
Petri Bjarne, Stockholm   
Pettersson Bill, Linköping  
Pettersson Nils-Erik, Ljungsbro  
Qvist William, Kolbäck   
Rosenius Jan, Linköping  
Schylander Olle, Vallentuna  
Selander Sten, Stockholm  
Sjölin Tomas, Linköping   
Sjöquist Börje, Norrköping  
Sjöö Curt, Linköping   
Skyllermark Bengt, Linköping  
Somreus Bernt, Södertälje  
Sonehed Gunnar, Angered 
Sparretun Magnus, Kalmar 

Stenbeck Gunnar, Lidingö 
Sterneling Lars, Linköping 
Svensson Kjell, Linköping 
Söderberg Ragnar, Sollentuna
Söderqvist Oscar, Linköping 
Tamm Claës, Stockholm 
Thuresson Arne, Solna 
Tidlundh Jan, Linköping  
Träff Erik, Linköping  
Törnell Olof, Linköping  
Törnquist Alice, Skärblacka 
Waxegård Fredrik, Vadstena 
Weinerhall Lars-Åke, Mjölby 
Werstén Christer, Skänninge 
Widman Lars-Erik, Linköping 
Östlund Karl-Ingemar, Borlänge 
  
  
Föreningen har sedan 
förra utgåvan av tidningen 
Sveaträngaren tacksamt 
emottagit 15.955 kronor från 
ovanstående 121 givare. 
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 2014
Anders Leckne, Vreta Kloster

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

TIDNINGSFONDEN 2014
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VAD HÄNDER 2015
Vårens utflykt går till Åtvidaberg
Årets trevliga utflykt gick till Norrköping. Nästa år går 
vårutflykten till Åtvidaberg, som vi tidigare besökte 1984. 
Torsdagen den 21:a maj åker vi. Ta gärna med dig din respektive.                               

Välkomna till en trevlig utflykt.

Program                                                                                             
09.00  Samling vid garnisonsmuséet och bussresa 
 till Åtvidaberg.                                            
10.00  Fika vid Åssa muséet i Åtvidaberg                                                                                      
10.30-12.30  Guidad visning av muséet                                                                                           
13.00 Lunch i Villan                                                                                              
14.15   Båttur på Bysjön                                                                                              
16.00  Hemresa                                                                                             
17.00  Ankomst till garnisonmuséet     
För hela arrangemanget betalar du 250 kr/person.

Din anmälan behöver vi senast den 5: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 2015
Kommer att ordnas i maj månad (prel. V 21)
på Vreta Klosters golfbana. Vi spelar som 
vanligt poängbogey med 36 som högsta 
handicap. Betalning sker enl. gällande 
greenfee på klubben vid ankomst. Tid och 
plats meddelas i inbjudan som kommer att 
e-postas till de som finns på tidigare års 
sändlista. Vill du delta som spelare caddy 
eller åskådare och är osäker på om du finns 
med på listan kontakta Tommy Fredriksson 
på e-post f.tommy@telia.com

Välkomna

Vårt program
Gemensam kamratlunch i 
februari med I4, A1, Lv2 
m.fl
Torsdag 02-26 kl 12.00 på 
Livgrenadjärmässen.       

Tränglunch i mars 
med föredrag                                
Torsdag 03-19 kl 12.00 på 
Livgrenadjärmässen.  

Tränglunch i april med 
föredrag
Torsdag 04-16 kl 12.00 på 
Livgrenadjärmässen.   

Vårutflykt i maj             
Torsdag 05-21 kl 09.00-17.00 
bussresa till Åtvidaberg. 

Trängträff i Hässleholm           
Se sista sidan                 

Årsmöte med tränglunch i 
oktober                            
Torsdag 10-15 kl 12.00 på  
Livgrenadjärmässen.   

Tränglunch i november 
med minnen i ord och bild
Torsdag 11-12 kl 12.00 – ca 16.00 på 
Livgrenadjärmässen.

Jullunch i december               
Torsdag 12-17 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 
gull-britt.roos@spray.se

Kallelse till årsmöte
Torsdagen den 15 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 Hässleholm 2015
T4 kamratförening inbjuder 
medlemmar med respektive från 
T1, T2, T3, T4 och Trängklubben 
till Trängträff i Hässleholm 
fredagen den 11 september och 
lördagen den 12 september enligt 
följande program. 

Program
• Avresa fredagen den 11 

september kl 06.00 från 
Garnisonsmuséet. 

• Samling sker sedan kl 11.30 i Hässleholm. Programmet är ännu ej klart. Vi kommer att hålla 
till i Hässleholm med omnejd. I planeringen ligger att middagen skall ske på Restaurang ”T 4 
Matsal” som ligger på T4 gamla regementsområde.

• Återresa lördagen den 12 september ca kl 13.00 med hemkomst kl 18.00.

Boende
T4 har förbokat 25 dubbelrum på Hotell Statt Hässleholm. 2014 års pris är Enkel rum: 840 kr 
och Dubbelrum 1040 kr. Bokning skall ske senast den 10 augusti och boknings nr är: 122038.  
Telefon nr: 0451-89000
T4 kommer att ge ytterligare tips på logi, vandrarhem m m. senare.

Kostnad per deltagare 500 kr. (exklusive förläggningskostnader)

Anmälan 
Din anmälan vill vi ha senast den 1:a juli 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




