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Jag skriver detta för att meddela vad jag 
har för tankar om framtiden på kort och 
lång sikt med hänsyn till virusangreppet.  
Coronan verkar aldrig finna något avslut. 
Ett märkligt virus som synes leva sitt eget 
obestämda liv, men det finns naturligtvis 
till slut en bra lösning även om det just 
nu ser osäkert och obehagligt ut. Just nu 
ringde min yngsta dotter och berättade att 
hon hade testats positivt. Inte så kul att 
höra. Hon har ju handlat mat åt oss under 
ett halvår för att vi inte skulle bli smittade. 

Jullunchen som skulle vara på livgrenad-
järmässen är struken liksom tränglunchen 
i november. Om allt går åt rätt håll bör vi 
kunna genomföra ett årsmöte med lunch 
i februari och normal verksamhet under 
2021. Den här gången ska väl vårutflyk-
ten kunna genomföras till Västervik i maj 
månad hoppas jag men den gemensamma 
trängträffen på T 3 flyttas tyvärr fram till 
2022. 
Ett utkast till program för 2021 finns i tid-
ningen. Om allt går att genomföra vet jag 
inte nu.  När vi kan ses igen vet vi alltså 
inte men till dess ha det bra, följ smitt-
skyddsläkarens anvisningar. Hör gärna av 
dig om du behöver hjälp eller har andra 
synpunkter. 

Slutligen vill jag tacka alla som deltagit i 
kamratföreningens årets inledande aktivi-
teter och bidragit till tidningsfonden och 
framföra ett varmt tack till styrelsen för ett 
bra jobb.

Jag ser fram emot att få träffa dig och 
övriga kamrater igen när det nu blir! 
”we’ll meet again don’t know where 
don’t know when but I know it’s gonna 
be…..?? ”                                               
Slutligen vill jag önska alla Sveatränga-
re en riktigt

God Jul och Gott Nytt År
Hans Almroth
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Under året har endast en tränglunch kunnat genomföras innan Coronapandemin drabbade Sverige och världen 
med en rad restriktioner som begränsade möjligheterna att träffas speciellt som de flesta av oss tillhör risk-
grupperna över 70 år. Här kommer ett kort sammandrag från årets uppskattade lunchträff med föredrag.

Lunchträff den 13 februari

Ett trettiotal Sveaträngare hade samlats på Livgre-
nadjärmässen för lunch samt lyssna på Henry Sten-
sons öden och äventyr efter att han avslutat sin mil-
itära karriär 1984. Det visade sig att han hade en del 
militärt blod i sina gener på sin mammas sida, några 
generaler samt överstar! Sin civila karriär startade 
han på Saab aircraft AB som informationschef för 
att sedan gå vidare i samma befattning på Ericsson, 
SAS och Volvo flygmotor, Volvo personvagnar. Se-
dan 2011 är han partner på pr-byrån Brunswick. Ett 
mycket intressant föredrag där Henry redogjorde 
för händelser som de flesta åhörarna hade följt i 
media under åren, bl.a fick han ett samtal från PG 

Gyllenhammar, som ville ha Henry som informa-
tionsdirektör, i ett läge där Volvo skulle fusioneras 
med Renault. Ett hedersamt uppdrag naturligtvis 
men idag vet vi hur det gick.
Som ung var han ordförande för MUF i Östergöt-
land och var senare vice ordförande i MUF på  
riksplanet när Beatrice Ask var ordförande. Han har 
även suttit i kommunfullmäktige i Linköping. När 
han 1986 började arbeta med PR slutade han med 
den aktiva politiken. 2011 återkom han till poli-
tiken och utsågs till ordförande för Moderaterna i 
Stockholm.                         
                                                                                                                                                                                                                             

Styrelsen för 2020-2021
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 
 Bo Karlsson
Revisor suppleant. Conny Wiström
 Carl-Åke Svahnberg
Valberedning. Sigvard Hallendorff

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)
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VEM ÄR VETERAN?
Du som varit anställd i Försvarsmakten och 
gjort insatser internationellt eller nationellt, 
med eller utan vapen är enligt vår definition 
veteran. Personal som deltagit i internationel-
la militära insatser kallas utlandsveteraner.                                                                                               
Den 29 maj varje år firas Veterandagen och då hyl-
las alla Sveriges utlandsveteraner och deras an-
höriga. Dagen finns också till för att högtidlighålla 
minnet av de svenskar som stupat och omkommit 
i internationell tjänst. Evenemanget äger rum vid 
Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. 
Under dagen firas veteranerna under högtidliga 
former med konserter, tal och ceremonier som 
medaljutdelning. Veteraner från andra myndigheter 
än Försvarsmakten, till exempel polisen, tullen och 
kustbevakningen tillhör också dem som hyllas.

LOKALA VETERANSAMORDNARE
På alla våra förband, skolor och centrum finns loka-
la verksamordnare. De kan svara på olika typer av 
frågor och det är till dem du som veteran ska höra 
av dig i första hand. Det kan handla om att du är i 
behov av vård och är osäker på var inom den civila 
vården du ska vända dig. Du kan även få hjälp med 
försäkringsärenden, till exempel.
Från 1953 och framåt har 66 385 personer tjänst-
gjort i en internationell militär insats. Enligt Skat-
teverket var 54 809 av dessa vid liv i februari 2020.   
Veterandagen den 29 maj 2020 firades med en in-
vigningsceremoni av en minnessten vid korum-
platsen, Livgrenadjärernas friluftskyrka.    

Veteranverksamhet

Korumplatsen vi Livgrenadjärernas friluftskyrka. 
FN minnestavla syns till höger  

FN minnestavla vid Grenadjärgården.

Östergötlands veterangrupp har sedan en tid star-
tat upp en ny träffplats i Linköping på Ryttargården 
Djurgårdsgatan 97. Där ett gäng veteraner träffas 
varje måndag klockan 17:00 till 19:00 Denna träff-
punkt finns till för samtliga våra utlandsveteraner 
ung som gammal. 
Vid några tillfällen kan temat vara att en kollega 
informerar om sin mission för oss åhörare. Att få ta 
del av olika fredsinsatser som gjorts igår eller idag 
är intressant ur Fredsbaskrars sätt att se hur olika 
situationer kan ha förändrats. Vi är alla stolta över 
allas våra insatser för fred.
Kontaktperson är Magnus Andersson ur Svenska 
Soldathemsförbundet, telefon 070-558 77 84 eller 
e-post kvarn@soldathem.org

Hans Zettby/Torbjörn Pettersson

Träff med ett gäng veteraner våren 2020 med Hans 
Zettby, Christer Johansson, Uno Bergqvist, Hans 
Johansson, Carlerik Malm, Lars-Erik Göthe, Lars 
Nilsson Lars-Olov Karlsson och Arne Augustsson.
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Kvinnor i försvaret – en bakgrund         
Ja , vi har kvinnor som fast anställda befäl i för-
svarets uniformerade delar sedan 40 år tillbaka. 
Införandet var inte helt problemfritt men reformen 
har blivit lyckosam även om många och inte minst 
försvarsledningen anser att det finns för få kvinnor 
i organisationen. Många iakttagare har utgått ifrån 
att grunden till reformen var både politisk och femi-
nistisk. Så var inte fallet.

Det hela har sitt ursprung i rekryteringssvårigheter 
främst i flygvapnet. När befälsbristen där accelere-
rade begärde C FV hos försvarsministern att få re-
krytera kvinnor till vissa befattningar främst inom 
stridsledningsfunktionen.

Försvarsministern gillade idén men kände sig 
tvungen att testa på övriga försvarsgrenar.

Det utgick därför ett direktiv 1970 till alla tre för-
svarsgrenarna att utreda om och i så fall i vilken 
omfattning man kunde tänka sig att anställa kvin-
nor som befäl. Det stod inte kvinnor utan ”personal 
utan fullständig militär grundutbildning” men av-
sikten var glasklar.

Jag gjorde då mitt första halvår som generalstabsas-
pirant på Arméstabens personalavdelning och fick 
uppgiften att genomföra utredningen för arméns 
vidkommande. Jag tyckte kanske inte att det var 
världens mest spännande uppgift men lade ändå ner 
min själ på den. Rent praktiskt innebar det att gå 
igenom alla typer av befattningar i vår krigsorga-
nisation och bedöma behovet av fullständig militär 
grundutbildning för dess utövare. Jag fick därige-
nom snabbt ett brett kontaktnät inom staben för 
framtida bruk.

Efter 6-7 veckors arbete ansåg jag mig klar och fö-
redrog resultatet för såväl avdelningschefen som 
sektionschefen. Efter kortare diskussioner var vi 
överens om slutsatserna och jag fick order att be-
ställa tid för föredragning hos arméchefen, den 
dynamiske och kraftfulle generalen Carl-Eric Alm-
gren. En tid som skulle passa nyssnämnda chefer 
som avsåg närvara vid föredragningen.

Dagen kom och jag kände viss oro inför mitt första 
möte med CA. Före lunch släntrade avdelningsche-
fen förbi och beklagade men han hade fått förhinder 
att närvara vid föredragningen. En timme före ut-
satt tid ringde sektionschefens sekreterare och med-
delade att hennes chef fått förhinder. Jag borde anat 
ugglor i mossen med kände mig lite stolt att dom 
vågade låta mig uppträda ensam.

När tiden var inne välkomnade Generalen mig och 

bjöd mig sitta ner och redovisa mitt utredningsre-
sultat.

Jag startade med att berätta att jag funnit ett antal 
kassachefsbefattningar i bakre enheter som jag an-
såg inte behövde vara fullständigt vapenutbildade.

Arméchefen for upp ur sin stol, röd i ansiktet och 
undrade hur jag kunde vara en sådan idiot som an-
såg att inte alla i hans armé skulle kunna strida fullt 
ut! Efter några minuters skäll sjönk han ner och 
frågade om det var något mer. Grön, oförfärad och 
ärlig sa jag att det också fanns ett 40-tal tekniker i 
bergsverkstäder som inte heller behövde …. .

Den fruktade tittade då på mig och sa -  UT!

Armén svarade till Föd att det inte fanns utrymme 
i organisationen för befäl som inte hade fullgjort 
grundutbildning. Endast flygvapnet var positivt och 
frågan fördes åt sidan tills vidare.

Denna händelse till trots kände jag Almgrens stöd i 
min fortsatta karriär och han sände alltid gratulatio-
ner när jag befordrades eller bytte jobb. 

Kvinnofrågan dök upp igen på allvar 1975 – och 
då var den politisk. Riksdagen tillsatte då en par-
lamentarisk utredning – Kvinnan i Försvaret. Ut-
redningens ledamöter var försvarsintresserade 
riksdagsledamöter, representant för departementet 
mfl och expert från försvaret. Den senare blev jag 
som då avancerat till befattningen som chef för För-
svarsstabens personalavdelning!

Ordföranden som var den socialdemokratiska riks-
dagskvinnan Berit Frändås öppnade första sam-
manträdet med att förklara att vi inte utgjorde en 
parlamentarisk utredning utan en dito beredning. 
Skillnaden sa hon är att vi inte skall utreda OM  vi 
skall ha kvinnor som stambefäl utan – HUR det 
skall gå till. Det var ord och inga visor. Den poli-
tiska viljan var väldigt tydlig.

Jag behöver väl inte säga att entusiasmen inte var 
skyhög inom försvaret. Tanken var svindlande för 
många på alla nivåer. Själv var jag nog avvaktande.

Efter några inledande möten fann jag det lämpligt 
att orientera Överbefälhavaren, generalen Stig Syn-
nergren, om beredningens syfte, målsättning och 
arbetets gång. Jag hoppades naturligtvis få lite gui-
delines för mitt agerande i denna känsliga fråga. 
Efter min föredragning berättade han om ett besök 
han nyligen gjort i Danmark där man redan hade 
kvinnliga befäl. Han avslutade med en mycket klar 
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inriktning ” i Sverige skall vi inte ha några kvinn-
liga stambefäl så länge jag är ÖB”.

Jag återvände till mitt tjänsterum, tog fram rullan 
och konstaterade att jag måste föra uppehållande 
strid i två år till ÖB:s pensionering. Det lyckades, 
vårt första och grundläggande betänkande offent-
liggjordes 1977. 

Det som där redovisades var en gemensam syn på 
viktiga utgångspunkter för anställning av kvinnliga 
stambefäl. Vi fastslog bl a att

en frivilligt genomförd grundutbildning krävdes

försvarets organisation inte skulle ändras/anpassas 
med reformen

samma befattningskrav skulle ställas oavsett kön

den nya befälsordningens krav på allt befäl att vara 
chef, fackman och utbildare gällde

ingen könskvotering fick ske.

Vid den tiden fanns inget land som utnyttjade kvin-
nor i stridande befattningar – inte ens Israel. Bered-
ningen fann dock att någon sådan distinktion inte 
var möjlig att göra. Alla befattningar ställer krav på 
uppträdande i strid inom ramen för att vara chef och 
i varje fall kunna försvara sin arbetsplats och perso-
nal. Det bedömdes dock lämpligt att inledningsvis 
inte öppna för befattningar med strid som huvud-
uppgift.  

I samma betänkande granskades främst befattning-
ar inom flygvapnet med förslag till öppnande av ett 
antal.

Arbetet fortskred sedan i högt tempo och till sist 
blev hela organisationen könsobunden. Det har fun-
nits en hel del verkliga eller konstruerade hinder att 
övervinna på vägen. Mycket återstår att göra för att 
få en maximalt avvägd och kvalificerad befälskader 
men den här redovisade delutvecklingen har varit 
mycket värdefull.

Jag lämnade beredningen efter tre år .  Det var en 
intressent erfarenhet att vara del i ett parlamenta-
riskt beredningsarbete och att jämka åsikter med 
personer som har andra bevekelsegrunder än en 
själv. Arbetet skedde under trevliga former och med 
en del studiebesök. Ett udda sådant gick till Paris 
för att studera kvinnliga uniformer!

Anledningen att jag lämnade beredningen och för-
svarsstaben var mycket angenäm –

Jag fick komma till T 1 som bataljonschef – två här-
liga år låg framför mig!

Artikeln är skriven av Curt Sjöö och i huvudsak ba-
serad på egna erfarenheter  

Flyglottor 1965. Foto: Försvarsmakten

Exempel idag, kvinnliga tekniker. 
Foto: Försvarsmakten

Exempel idag, kvinnlig stridspilot. 
Foto:. Försvarsmakten

Tidningsredaktionen önskar gärna 
att du delar med dig av minnen 
och historier från din tid på TI.                                                                             
Illustrera din berättelse gärna med bilder. Under-
laget kommer att i första hand publiceras på 
Sveaträngarens hemsida (www.sveatrangaren.se) 
under rubriken ”Historik”, som har obegränsat 
med plats. Kortare artiklar kan få plats i tidningen, 
som har en begränsning till 12 sidor. Skicka med 
en bild på dig själv.  
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Regementet är organiserat med en regementsstab 
som är indelad i genomförandeavdelning, pla-
navdelning och en HR avdelning. Det jobbar ca 
40 personer där idag. Det är en blandning av civ-
ila och militärer. Vidare finns det en grundutbild-
ningsbataljon som består av en bataljonsledning 
och ett antal kompanier som genomför värnplikt-
sutbildning. Regementets kontinuerligt anställda 
soldater jobbar på ett funktionskompani som består 
av förnödenhetsförsörjning, sjukvård TOLO och 
ledningsförmåga. Målbilden är att regementet har 
ca 150 fast anställda soldater och att vi utbildar ca 
400 värnpliktiga per år. Försvarsmaktens logistik 
och motorskola som är en del av regementet ut-
bildar taktiska officerare inom ramen för officer-
sprogrammet som är en treårig utbildning, som i 
huvudsak bedrivs på krigsskolan Karlberg. Logis-
tikskolan omhändertar kadetterna med logistikin-
riktning under en termin. Vidare utbildar skolan 
specialistofficerarna med logistikinriktning. Denna 
utbildning sträcker sig över 18 månader.  Samman-
taget innebär detta att det går ca 150 kadetter på 
skolan. Dessutom bedrivs ett stort antal yrkes och 
befattningsutbildningar årligen vid skolan.

Regementet är sedan 2019 inordnat under armé-
chefen, detta har inneburit att regementet åter är ett 
arméförband som bidrar till den nya armén med ett 
antal krigsförband. Regementet har ansvar för att 
utbilda tre brigadunderhållsbataljoner. Brigaderna 
som ska sättas upp är i huvudsak grupperade vid I 
19 i Boden, P 4 i Skövde och vid P7 på Revingehed. 
Utöver detta ska regementet ansvara för utbildn-
ing av ett underhållskompani på Gotland och på 
sikt en Divisionunderhållsbataljon med initial bas 
i Skövde. Regementet befinner sig likt den övriga 
armén i en tillväxt. Jag uppfattar att tillväxten sker 
kontrollerat men tydligt. Det innebär att regementet 
ska anställa 25-30 nya officerare under överskådlig 
framtid, dels för att möta pensionsavgångar och 
dels för att hantera ett ökat antal krigsförband och 
också för att kunna stödja arméstaben med officer-
are. Jag tycker att regementet lever upp till mottot 
som vi har ”Logistik vårt ansvar”. Regementet har 
genom införandet av värnplikten återigen infört ett 
”normalår” med utbildning av ca 400 värnpliktiga 
vilket motsvarar en halv brigadunderhållsbataljon. 
Planeringen inriktas mot att genomföra KFÖ med 
halv brigadunderhållsbataljon vart annat år. Detta 
skapar krigsförband med hög krigsduglighet och en 
omsättningstakt om 8-10 år per bataljon.

Chefen Trängregementet har ordet
Innevarande utbildningsår utbildar regementet till 
den 19.brigadunderhållsbataljonen, till brigaden 
i norr. Utbildningen startar traditionellt med det 
som kan kännas igen som en GB/E inryckning un-
der sommaren och en soldatinryckning i mitten av 
september. Utbildningen startar med klassisk solda-
tutbildning och fortsätter därefter med befattning-
sutbildning och utbildningen avslutas med ett för-
bandsskede. 

Jag tror inte att någon kunde föreställa sig hur detta 
utbildningsår skulle arta sig kopplat till pandemin 
orsakad av COVID – 19. Denna pandemi har bland 
annat påverkat värnpliktsutbildningen genom att 
Försvarsmakten ställde in samtliga permissioner 
för grundutbildningsomgången. I vårt fall inne-
bar detta att de värnpliktiga inte tilläts resa hem 
under sju veckor under perioden mars-april. De 
omedelbara slutsatserna av detta är att de värnplik-
tiga svetsats samman och skapat en mycket stark 
sammanhållning och förbandsanda. Detta har inte 
minst visat sig under den nyss avslutade slutöv-
ningen. En slutövning som skulle var crescendot 
på utbildningen i form av en försvarsmaktsövning, 
AURORA 20. Istället omplanerade regementet och 

Bilder från verksamheten. Foto: Försvarsmakten



Jag tog befälet över Trängregementet sedan mars 
2019 och trivs väldigt bra med mina arbetsupp-
gifter.
Jag uppfattar att det finns synnerligen duktig per-
sonal vid regementet vilket borgar för att rege-
mentet levererar krigsförband, som håller väldigt 
hög klass, till arméchefen.
Mitt ledarskap bygger på engagemang och att sätta 
krigsförbanden i fokus. Jag är en stor anhängare av 
uppdragstaktik och jag leder regementet i enlighet 
med denna ledningsfilosofi. Jag uppfattar att det är 
utmanande att leda regementet enligt denna filosofi 
men att det är den absolut bästa metoden att leda 
förband på såväl i produktion som i insats. Det ska-
par chefer och medarbetare som har stor förståelse 
för vad som ska åstadkommas och som inte behöver 
detaljstyras. Dessutom är det min uppfattning att 
det skapar arbetsglädje och medarbetarna blir inte 
lika förutsägbara som om man skulle använda sig 
av detaljstyrning. Sammantaget skapar man genom 
detta sätt att se på ledarskap chefer som kan besegra 
en motståndare genom att man tar initiativ inom ra-
men för tilldelad uppgift och med hjälp av tillde-
lade resurser. 

Chefen Trängregementet, överste Per Nilsson
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garnisonen i Skövde på ett bra sätt och en regional/
lokal slutövning med förbanden ur Skövde garni-
son, K3 och till del Ingenjörregementet som delta-
gande förband. COVID – 19 påverkade övningen 
genom att förbanden inte blandades med varandra i 
samma omfattning som vid en ”normal” slutövning. 
Sjukvårdstjänsten bedrevs i huvudsak inom eget 
förband annars med dockor. Så fort någon deltagare 

CV Per Nilsson
51 år gammal, sambo med Eva och bor i villa i 
Sjöbo. Skåne.

Grundutbildad på P7 Revingehed som pansarskyt-
tegruppchef.
Jag genomförde min trupptjänst vid P7 där jag haft 
befattningar som, pansarskytteplutonchef, pan-
sarskyttekompanichef. Min sista tjänstgöring på 
P7 var som regementsstabschef 2013-2015. 
Jag har tjänstgjort vid arméstaben under samman-
taget 4 år.
Jag har tjänstgjort vid ledningsstabens planer-
ingssektion under två år. 

Jag har genomfört ett antal internationella 
insatser
Pansarskytteplutonchef i Bosnien 1994-1995 
(BA04)
FN militärobservatör i Angola 1999-2000 
(MONUA)
Ställföreträdande pansarskyttekompanichef i Ko-
sovo 2000-2001 (KS03)
Pansarskyttekompanichef stridsfordon 90 i Liberia 
2004-2005 (LA04)
FN militärobservatör mellanöstern 2007-2008 
(UNTSO)
Operationschef i Afghanistan 2010-2011 (FS20)
Kontingentchef i Mali 2015-2016 (MALI 05)

i övningen uppvisade symtom som liknade symtom 
för COVID – 19 transporterades de till sjukförläg-
gning på respektive hemmaförband. Sammantaget 
kan man notera att det vid Trängregementet var 
färre som var sjuka under övningen än vad erfar-
enhetsvärdet för slutövningar är. Jag bedömer att 
det finns ett samband med den goda förbandsandan 
som finns bland de värnpliktiga.
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Försvarsmaktens stöd till samhället i den 
pågående pandemin omfattande, såväl 
geografiskt som i frågan om resurser.

Under den pågående pandemin har många röster 
hörts och påtalat det sorgliga beslutet under 
90-talet att avveckla 34 fullt fungerande och vid 
tiden toppmoderna fältsjukhus. Dessa hade under 
nu rådande omständigheter kunnat tillföra en 
betydande kapacitetsförstärkning till sjukvården i 
kris. Det moderna fältsjukhuskonceptet utvecklades 
i Linköping genom ett unikt samarbete mellan T1 
(Svea Trängregemente) och RIL (Regionsjukhuset 
i Linköping).
På mindre än 12 timmar kunde sjukhuset under 
fältmässiga förhållanden upprättas och vara redo att 
bedriva avancerad krigssjukvård. Sjukhuset hade 
kapacitet att genomföra 42 (66) operationer per 
dygn. 18 patienter kunde intensivvårdas samtidigt 
och 180 beredas medicinsk– eller kirurgisk vård 
under ett eller flera dygn. Innan sjukhusen hann 
avvecklas eller bli bortskänkta kom de till skarp 
insats vid två utlandsmissioner. Dels i samband med 
Kuwaitkriget 1991 och vid en FN-insats i Somalia 
1992-93. När krislägen inträffar finns logistiken 
ofta i frontlinjen. 

Sedan mitten på mars förändrades livet för oss 
alla. Coronapandemin slog till med full kraft och 
våra dagar blev annorlunda med många insjuknade 

speciellt för oss i riskgruppen över 70 år. Hälso- 
och sjukvårdens resurser inom intensivvården 
blev snabbt överbelastade speciellt inom region 
Stockholm och Västra Götaland med flera 
regioner. De båda regionerna begärde hjälp från 
försvarsmakten och fick under mars månad 2020 
hjälp med nuvarande fältsjukhusresurser och 
sjuktransporter.

Försvarsmakten är skyldig att hjälpa till vid kriser 
där civilsamhällets resurser inte räcker till och har 
unik och värdefull kompetens inom många områden 
såsom logistik, fältsjukhusresurser och stöd med 
transporter av såväl utrustning som patienter med 
ambulanser och helikoptrar m.m. 

Tolv ambulanser med personal finns nu i 
Norrbotten, Södermanland och Skåne. Helikoptrar 
har utrustats med civil utrustning för intensivvård 
och är tillgängliga för transport av patienter. 

Under mars månad 2020 byggde, under tre dygn, 
försvaret och region Stockholm upp ett tillfälligt 
sjukhus för patienter med covid-19 på mässan i 
Älvsjö för vård av 600 patienter med covid-19 
framför allt för de som inte behöver intensivvård.

Upprättat fältsjukhus modell äldre. Foto: Försvarsmakten
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Även vid Östra sjukhuset i Göteborg ( Västra Göta-
landsregionen)  byggdes det under mars månad 
2020 upp ett fältsjukhus av Försvarsmedicincen-
trum med 20 intensivvårdsplatser och 30 vårdplat-
ser. Försvarsmedicincentrum har haft personal på 

Med ett sjukhus i Göteborg och ett i Stockholm 
har Försvarsmakten utnyttjat sina totala resurser av 
fältsjukhus i landet.

Fältsjukhusen har varit i drift under stora delar av 
2020. Fältsjukhusens kapacitet har p.g.a Corona-

plats för att ansvara för driften. Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhusets och regionens har haft ansvar 
för att bemanna fältsjukhuset med medicinalper-
sonal.

pandemins utveckling i regionerna inte behövts 
utnyttjas i full omfattning utan har under hösten 
avvecklats. Samverkan mellan Försvarsmakten och 
det civila samhället under pågående pandemin visar 
på förmåga att möta olika krissituationer i landet.

Torbjörn Pettersson/Leif Engström

Interiör från fältsjukhuset i Älvsjö. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Fältsjukhuset vid Sahlgrenska sjukhuset. Foto: Försvarsmakten
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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@
gmail.com

Abrahamsson Hans, Tjällmo
Agnevik Per-Åke, Boxholm
Andersson Nils-Erik, Skärblacka
Arbin Göran von, Stockholm
Arosenius Karl, Luleå
Asterius Guy, Täby
Axelsson Ulf, Näshulta
Berggården Leif, Linköping
Berggården Ove, Sturefors
Bergh Lennart, Vargön
Bergqwist Uno o Gull-Britt Roos, 
Linköping
Billter Jan-Eric, Drottningholm
Bjuremark Jan-Ove, Linköping
Björklund Urban, Ljungsbro
Björkman Tord, Skövde
Brandt Torsten, Kristianstad
Brink Ingrid o Lennart, Linköping
Carlsson Tomas, Linköping
Colliander Bo, Ugglarp
Dahl Magnus, Nyköping
Danielsson Tage, Kalmar
Deuschl Elisabeth, Seglora
Einar Lars, Oxelösund
Emtesten Stig, Motala
Engström Leif, Stockholm
Enström Peter, Ljungsbro
Eriksson Bo, Linköping
Eriksson Torbjörn, Nybro
Evefalk Hans, Lund
Franke Helge, Uppsala
Fredriksson Tommy, Ljungsbro
Freidenfelt Bertil, Helsingborg
Frej Sven-Olof, Vetlanda
Funqvist Georg, Linköping
Fyhr Torbjörn, Ystad
Glingesten Anders, Linköping
Graf Jarl, Hjo
Gröntoft Otto, Täby
Gustafsson Jan, Linköping
Gustafsson Sune, Linköping
Gustavsson Lennart, Uppsala
Gustavsson Lennart, Svärtinge
Hagman Thorbjörn, Karlstad
Hall Lars, Vreta kloster
Hede Anders, Motala
Hedman Kurt, Linköping
Hillebrink Hans, Sigtuna
Holstenson Dag, Linköping
Isgren Mats, Svedala
Jacobson Jan-Olof, Norrköping
Jaeger Lennart, Linköping
Jansson  Bertil, Gävle
Jifält Bo, Saltsjö-Boo
Johanson Anders, Skövde
Johansson Hans-Göran, Söderåkra
Johansson Toni, Mjölby

Jönsson Ulf, Linköping
Karlsson Billy, Linköping
Karlsson Lars-Olov, Linköping
Kersfelt Bertil, Stockholm
Kindström Thomas, Boxholm
Kruuse af Verchou Håkan, Mantorp
Lagesson Bo, Linköping
Larsson Gunnar, Rimforsa
Levin Åke, Strängnäs
Lewin Bo, Eskilstuna
Lindh Richard, Bromma
Lindström Olaf, Norrköping
Lundholm Tore, Rimforsa
Malm Urban, Linköping
Malmberg Martin o Gullevi, 
Linköping
Moberger Gustav, Eskilstuna
Morell Rune, Lidköping
Månsson Karl-Johan, Sturefors
Månsson Tore, Hjo
Nilsson Jan, Växjö
Nordenskjöld Kjell, Hållsta
Nordfeldt Thomas, Solna
Nordmark Hans, Stockholm
Odmark Bertil, Lidingö
Olesen Staffan, New York
Oscarsson Gösta, Eskilstuna
Pekkari Roland, Skövde
Persson Ingemar, Stockholm
Petersson Lars-Göran, Linköping
Pettersson Bill, Linköping
Pettersson Torbjörn, Sturefors
Rosenius Jan, Vikingstad
Schylander Olof, Vallentuna
Selander Sten, Stockholm
Sjöberg Staffan, Älvsjö
Sjölin Tomas, Linköping
Sjöquist Börje, Norrköping
Sjöö Curt, Linköping
Sonehed Gunnar, Angered
Sparretun Magnus, Kalmar
Sterneling Lars, Linköping
Svahnberg Åke, Linköping
Söderberg Ragnar, Sollentuna
Söderqvist Oscar o Eva, Linköping
Tidlundh Jan, Linköping
Träff Erik, Linköping
Törnell Olof, Linköping
Wahlberg Urban, Gammalkil
Waxegård Fredrik, Vadstena
Weinerhall Lars-Åke, Mjölby
Widman Lars-Erik, Linköping
Wigren Åke, Mjölby
Österberg Erik, Grillby
Östlund Karl-Ingemar, Borlänge

Styrelsen framför ett stort 
tack till alla 110 givare som 
tillsammans bidragit med 16.625 
kronor. Varje bidrag stort som 
litet är alltid välkommet för att 
säkerställa tidningens fortlevnad. 
Föreningens plusgirokonto 32 82 
54-8 står öppet för nya gåvor till 
tidningsfonden.                                                                                            

Nya medlemmar 2020                                                                                              
Richard Lind, BROMMA
Sten Diurlin, STRÄNGNÄS 
Anders Selholm, VÄDDÖ

Avlidna medlemmar under 2020
Svante Sköldberg, LIDINGÖ
Enar Ajling, FALUN
Jan Nerelius, BROMMA (2017)
Lars-Gunnar Jansson, KOLSVA
Björn Frykhed, LINGHEM
Lennart Kall, VÄDERSTAD
Sture Gustafson, LINKÖPING



Vårt program
Tränglunch i februari med  
årsmöte.
Torsdag 02-11 kl 12.00 på 
Livgrenadjärmässen.
Gemensam kamratlunch i mars 
med I4, A1, Lv2 m.fl . med 
föredrag.
En torsdag kl 12.00 under månaden 
på Livgrenadjärmässen.  
Vårutflykt i maj.
Tisdag 05-18 kl 08.00-17.00.     
Trängträff i Sollefteå.                             
Träffen flyttas till hösten 2022. 
Tränglunch i oktober med 
föredrag.
Torsdag 10-14 kl 12.00 på  
Livgrenadjärmässen.
Tränglunch i november 
med föredrag.                                  
Torsdag 11-11 kl 12.00 på               
Livgrenadjärmässen.
Jullunch i december med 
samkväm.
Torsdag 12-09 kl 13.00 på 
Livgrenadjärmässen.

Mer information hittar Du  
på Sveaträngarens hemsida 
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.karlsson323@gmail.com 

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

VAD HÄNDER 2021
Vårens utflykt går till Västervik
Årets utflykt till Västervik blev inställd men vi planerar på nytt att 
nästa års vårutflykt går till Västervik. Tisdagen den 18 maj åker vi. 
Ta gärna med dig din respektive.                                 
Välkomna till en trevlig utflykt.

Program                                                                                                                                       
Samling kl 0730 (obs tiden) vid parkeringen på Vidingsjö 
motionscentrum för bussresa med avresa kl 0800 till resmålet 
Västervik med kaffe och lunch på restaurang Kullbacken. Hans 
Ellervik kommer att vara vår guide under hela dagen. Programmet 
omfattar bl.a besök på museum Mars Makalös, Björn Ulvaeus nya 
kvarter kring Slottsholmen, presentation om Västerviks kommun, 
som pilotkommun, arbete med den nya Totalförsvarberedskapen. 
Hemresa ca kl 1500 med ankomst till motionscentrumet ca kl 1700.

  
För arrangemanget betalar du 300 kr/person.

Din anmälan behöver vi senast den 4 maj. Glöm inte att skriva ditt/
dina namn på inbetalningsavin. När anmälningsavgiften är betald 
är du/ni anmälda.

Plusgiro: 328254-8               

Välkomna!     

Årsmöte
Årsmötet fattade beslut om att övergå från brutet till helårsredo-
visning (se reviderade stadgar på hemsidan). Det innebär att nästa 
årsmöte är torsdagen den 11 februari 2021 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 3 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 öppnar ett facebook-konto och 
loggar in på facebook.com/sveatrangaren

Glöm inte att avanmäla dig om du 
anmält dig till en lunch eller ett 
arrangemang. Uteblir du får ju 
vi andra stå för dina kostnader. 
Det är ju inte rätt?



Corona pandemin medför att trängträffen för 
medlemmar med respektive dam från T1, T2, T3, 
T4 och Försvarslogistikklubben Stockholm årliga 
trängträff med T3 kamratförening som värd flyttas 
fram till hösten 2022. Mer information kommer i 
nästa nummer av Sveaträngaren 2021.

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 
0705-291959
forsman.torbjorn@bredband.net

Torbjörn Pettersson 
Porsvägen18 
581 69 Sturefors 
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 
0702-858419
gunnar.hallstedt@gmail.com

Trängträff i Sollefteå 
2022

 Bild på T3 kasernområde idag

Arkivbild på T3 kasernområde     

Nostalgibild på kanslihuset med minnessten från 
det gamla kasernområdet 1927- 1985, som huse-
rade Svea trängkår 1927-1949 och Svea träng-
regemente 1949-1985.


