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Jag vill börja med att tacka alla de som 
deltagit i våra aktiviteter under året. Vi 
har haft ett händelserikt år. Flera luncher 
med olika föredrag bland annat om hur 
försvaret ser ut i dag, om hur vi eventuellt 
kan bygga ett nytt garnisonsmuseum 
I Vallaområdet. Huruvida det blir ett 
museum eller inte står skrivet i stjärnorna, 
men kamratföreningens styrelse jobbar 
hårt med planering och idéer, för att det ska 
bli ett levande museum med hög kvalitet. 
Vi har också genomfört en uppskattad 
vårutflykt i maj till Heidenstams Övralid 
och Vadstena slott och en trängträff med 
vår kamratförening som värd.

Nästa år 2019 blir säkert lika bra eller 
bättre än året som varit. Vintern lika kall 
med luncher på Livgrenadjärmässen, 
våren lika ljus och förväntansfull med 
vårutflykt till Eksjö, sommaren lika varm 
och skön och hösten med trevlig trängträff 
i Hässleholm, årsmöte och till slut en god  
jullunch. Det kan inte bli bättre. Så du som  
vill vara med på våra aktiviteter, men av 
olika anledningar tvekat, kom med!  Läs vår 
tidning och gå gärna in på vår hemsida för 
att få aktuella nyheter om verksamheten. 
För övrigt anser jag att försvaret bör 
stärkas och värnplikten utvecklas. 

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

God Jul och Gott Nytt År
Hans Almroth
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behöver mer utredningstid” man kan undra vad po-
litikerna sysslar med, detta projekt startade 2009? 
Hanna redogjorde på ett föredömligt sätt om de pla-
ner för museum som finns. Sannolikt kommer inte 
”röda ladan” att flyttas utan det kommer att byggas 
nytt ”typ lägerhydda” och placeras i området gamla 
Linköping. Vi avvaktar beslut, men sannolikt inget 
före valet i höst! Läs mer om detta på sidan 9

Våra trängluncher 2018
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Under året har fem trängluncher och en tränglunch 
med årsmöte i oktober genomförts på Livgrenad-
järmässen. Våra trängluncher har fortsatt varit upp-
skattade och besökts av ca 20 medlemmar varje 
gång. Här kommer ett kort sammandrag från vissa 
av våra uppskattade lunchträffar med föredrag.

Lunchträff den 15 februari.

Joacim Blomgren                                               
 
Årets första tränglunch genomfördes med ett in-
tressant föredrag av en gammal Svea Trängare som 
slutade på Svea Trängkår 1996, Joacim Blomgren. 
Joacim tjänstgör idag som Arméförvaltare och sit-
ter i Arméstaben. Föredraget handlade om läget i 
Armén idag och framtiden. Det osäkra omvärlds-
läget kräver att styrkan på Sveriges försvar stegvis 
fördubblas fram till 2035 enligt Försvarsmakten. 
Ekonomiskt innebär det mer än en fördubbling av 
försvarsanslaget till försvaret.
Joacim redovisade också kortfattat vad som 

framgår av Försvarsmaktens långsiktiga per-
spektivstudie som sträcker sig till 2035. Studien 
kommer vart femte år och är ett viktigt under-
lag för riksdagens nästa försvarsbeslut 2020 om 
den försvarspolitiska inriktningen   2021-2025.                                                                                                                           
Förstärkningarna som föreslås (dagens numerär i 
parentesen). 119 000 personer i krigsorganisatio-
nen (54 000), 4 armébrigader (2), 2 stridsgrup-
per, varav en i Stockholm (1 på Gotland), 1 jägar-
regemente (0), 3 sjöstridsflottiljer (2), 2 ubåts-
flottiljer (1) med 6 ubåtar (4), 4 amfibiebataljoner 
(1), 6 flygstridsdivisioner (4) nya i Mälardalen och 
Nedre Norrland med 120 Gripen E (i dag 60 Gripen 
C/D).

Lunchträff den 22 mars.

22 mars genomfördes en Garnisonslunch på Liv-
grenadjärmässen med I4 kamratförening som värd. 
Denna gång samlades 65 deltagare från alla kam-
ratföreningar i Linköping för att lyssna till Hanna 
Wihlborg, som är projektledare för Friluftsmuseet 
Gamla Linköping som utreder flytten av Garnisons-
museet. Hanna redogjorde för de planer som finns 
men inga beslut är fattade. ”Linköpingskommun 

Från vänster syns Lars-Olov Karlsson, 
Carl-Åke Svahnberg, Oscar Söderqist, 
Olof Törnell och Bengt Hällqvist m.fl.
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GLÖM INTE ATT AVANMÄLA DIG OM DU ANMÄLT DIG TILL EN LUNCH ELLER ETT 
ARRANGEMANG. UTEBLIVER DU FÅR JU VI ANDRA STÅ FÖR DINA KOSTNADER. 

DET ÄR JU INTE RÄTT?

Lunchträff den 4 oktober.

Vid Svea Trängarens årsmöte för 2018 medverkade 
endast 16 medlemmar. Var är ni kära Sveatränga-
re? Årsmötet inleddes med klassisk lunch ärtsoppa 
och tunnpannkakor. Efter sedvanlig tyst minut för 
under året bortgångna kamrater avhölls årsmötes-
förhandlingar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
Förteckning på medlemmar i styrelsen framgår av 
nästa sida. Kassören Gunnar Hallstedt som avtack-
ades förra året har välvilligt omprövat sitt beslut 
och valdes för ytterligare 2 år. 
Från årsmötet kan noteras att föreningens kapital 

Regementsförbrödring över lunchenProjektledare Hanna Wihlborg      

Ordförande Hans Almroth och kassören Gunnar 
Hallstedt redovisar det ekonomiska läget.

Årsmötesdeltagare   

är ca 111 000 kr. Föreningen har fått bidrag från 
Trängregementet med ca 20 000 kr under året. Den 
relativt goda ekonomin innebär att vi även fort-
sättningsvis kommer att subventionera deltagan-
det i vårutflykten och trängträffen. Driftkostnaden 
för föreningens hemsida på ca 3 000 kr täcks av 
särskild sponsring. Tidningen Sveaträngaren kos-
tar totalt 18 000 kr per år. Tack vare din gåva till 
tidningsfonden, som i år uppgår till 20 300 kr, så 
täcker det hela tidningskostnaden.



Styrelsen för 2018-2019
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
 Lennart Tillgren

Torbjörn Pettersson

4

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

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

Torbjörn Pettersson

Lunchträff den 11 november             

Vid kamratföreningens sista lunchträff för året 
medverkade glädjande nog 25 medlemmar och 
med ett intressant föredrag av Leif Linder (gammal 
Livgrenadjär), som berättade om Elvis Presleys liv och 
leverne och spelade under ca 1 timme ett 20 tal låtar från 
50/60 talet. När jag såg mej runt om i salen ryckte det i 
de flestas ben och armar och somliga såg lite danssugna 
ut. Utan tvekan lever musiken fortfarande kvar i våra 
sinnen. 

Elvis Presley föddes den 8 januari 1935 i Tupelo i 
Mississippi och dog den 16 augusti 1977 i Mem-
phis Tennessee. Elvis Presley var en amerikansk 
rocksångare, musiker och skådespelare
Han är en av 1900-talets mest framträdande under-
hållare och kallas ofta The King (Kungen). Elvis 
Presley har sålt över 1 miljard skivor världen över. 
Detta gör honom till den artist som sålt mest genom 
tiderna.                                         

Torbjörn Pettersson 

Leif Linder 

Elvis Presley 
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Vårens utflykt gick till Heidenstams 
Övralid och Vadstena slott.           
Torsdagen den 17 maj var det åter dags för Svea Trängarnas årliga vårutflykt och som vanligt samlades ett 
gäng pigga och glada Sveaträngare vid gamla garnisonsmuseét för att gå ombord på bussen som naturligtvis 
framfördes med elegans av Erik Svalin.
 
Solen sken som vanligt från en klarblå himmel och färden gick mot Verner von Heidenstams Övralid där vi 
startade med kaffe och macka i farfarsstugan. Därefter blev vi guidade i stora huset av 2 fantastiskt duktiga 
guider. Huset byggdes av byggmästare Egir, firman fortfarande i full aktivitet i Mjölby

Närmast i bild Tore och Irene Lundholm och  
Catarina Törnell     

information om deras verksamhet. Lunchen smak-
ade utmärkt med hemgjord rabarberpaj som efter-
rätt. Nu var det dags att närma sig Vadstena slott 
vilket gjordes med fotmarsch och på vägen passe-
rade vi Vadstenas shoppinggata, men eftersom vi 
var lite sena hann vi inte med så mycket shopping.  

Vid framkomst till slottet möttes vi av prins Mag-
nus, en av Gustav Vasas söner som guidade oss 
genom slottet på ett förtjänstfullt sätt. En mycket 
lyckad dag.                            

Historik om Övralid
Verner von Heidenstam föddes den 6 juli 1859 på 
Olshammar i Närke vid sjön Vättern. Föräldrarna 
hette Magda och Nils-Gustav von Heidenstam. 
Fadern konstruerade fyrar varav flera finns kvar 
längs Sveriges kuster, bl.a. på Svenska högarna i 
Stockholms skärgård och Pater Noster utanför Mar-
strand.
Verner von Heidenstam tillbringade somrarna på 
morföräldrarnas Olshammar och vintrarna i Stock-
holm där familjen var bosatt.
Efter avslutad skolgång reste Heidenstam runt i mel-
lanöstern där han bestämde sig för att utbilda sig till 
konstnär. Han gick på konstskola både i Rom och i 
Paris. Han började samtidigt skriva och till slut tog 
skrivandet överhand och 1888 gav han ut sin debut-
bok Vallfart och vandringsår. I början av 1900-talet 
blev Heidenstam upphöjd till nationalskald i och 
med sina historiska romaner. 1912 blev han invald 
i Svenska Akademien och 1916 fick han själv No-
belpriset i litteratur med motiveringen: ”Såsom ett 
erkännande av hans betydelse som målsmannen 
för ett nytt skede i vår vitterhet”.
Nu var det dags att fortsätta färden, mot Vadstena 
och lunch som intogs hos Odd Fellows där vi fick 

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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Trängträffen den 7-8 september i Linköping  
Den 7-8 september var det dags för kamratfören-
ingarna T1, T2, T3, T4 samt Försvars-logistikklub-
ben Stockholm  att samlas till den årliga trängträf-
fen.  Efter samling och upprop på Ekoxen hotell 
för 56 deltagare, varav 20 T1-are, påbörjades 
studiebesöket med lunch och med besök under 
eftermiddagen på Tekniska Verkens Gärstadverk.

                                                                                            

Gärstadverket består av flera anläggningar och pan-
nor. Den äldre delen har tre pannor och de nyare - 
de båda glashusen - har en panna vardera. Främsta 
bränslet är avfall som ett klimatsmart sätt att ta vara 
på energi som annars skulle gått förlorad genom att 
läggas på deponi.

Historik om Vadstena slott
Under Vadstenas äldsta tider fanns ingen försvars-
borg till skydd för staden. Inte ens Folkungaättens 
palats hade den funktionen på 1200- och 1300-ta-
let, innan det blev en del av Vadstena kloster. Dock 
uppfördes en enklare stadsmur runt staden på 
1400-talet. I centrala Vadstena, alldeles intill Vät-
terns strand ligger ett av Sveriges bäst bevarade re-
nässansslott. Det byggdes som försvarsanläggning 
av kung Gustav Vasa år 1545, i syfte att skydda 
Stockholm och riket från eventuella danska och 
småländska attacker. Ett par år efter det att Dacke-
fejden hade slagits ned i Småland och södra Öster-
götland, sattes spadarna i jorden.
Slottet byggdes i den del av staden från 1400-talet 

som kallades Sanden på grund av markens beskaf-
fenhet. Valet av plats berodde säkert på de natur-
mässiga förutsättningarna med vatten eller sank-
områden som mer eller mindre omslöt platsen. Pro-
blemet med att det redan fanns en bebyggelse löstes 
genom att man erbjöd invånarna, mestadels hant-
verkare såsom kopparslagare, skinnare (päls- och 
skinnförsäljare), smeder, skomakare och skrädda-
re, ersättningstomter i andra delar av staden. Gyttret 
av grå trähus revs. Året efter avhysningen inleddes 
arbetet med att uppföra slottet med tillhörande val-
lar och vallgravar.

Torbjörn Forsman

Från vänster syns Catarina Törnell Tore och                                                                     
Irene Lundholm , Hans Almroth och Lars-Åke Weinerhall

Från vänster Lars-Olov Karlsson, Urban Malm,
Ulf Axelsson och ordförande Hans Almroth    

Gärstadverken    
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Vårt studiebesök genomfördes i tre grupper, där en 
grupp fick en genomgång av vice VD Klas Gustavs-
son om företaget Tekniska Verken. Verksamheten 
har ca 240 000 kunder och levererar tjänster som 
gör livet enklare inom områdena elnät, belysning, 
vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, 
bredband, biogas, effektiva energilösningar och el-
handel. Bolagets vision är att bygga världens mest 
resurseffektiva region och tillsammans med företa-
gets kunder är de på rätt väg.
 
En grupp förevisades om sorteringsanläggningen, 
som idag tar emot matavfall från 25 kommuner. 
Det levereras som en ren fraktion alternativt i gröna 
påsar blandat med övrigt hushållsavfall. Den blan-
dade fraktionen hamnar i den optiska sortering där 
de gröna påsarna separeras från andra påsar. Allt 
matavfall går till Tekniskaverkens biogasanlägg-
ning där det produceras biogas och biogödsel.
En grupp förevisades de senaste tillskottet kraft-
värmeverkets pannor den så kallade ”Lejonpan-
nan” byggd 2015 med en värmeproduktion  på 510 
GWh, motsvarande årsbehovet av 25 500 villor. El-
produktion är på 137 GWh/år.
Samtliga pannorna är främst avfallsbaserade och 
har en total kapacitet på ca 88 ton/tim. 
Lejonpannan är Tekniska Verkens största investe-
ring någonsin och är ett viktigt steg mot visionen 
att bygga världens mest resurseffektiva region. Le-
jonpannan är en av världens modernaste anlägg-
ningar för att återvinna energi ur avfall.
På kvällen samlades vi till den sedvanliga middagen 
på Livgrenadjärmässen. Deltagarna uppskattade 
att få vara på en traditionstyngd officersmäss, där 
vi njöt av en utsökt måltid. Ett antal välklingande 
kontinentsvisa snapsvisor sjöngs till förrätten. Vår 
ordförande Hans Almroth med flera höll tal. T4:s 
ordförande Nils-Olof Johansson tog över stafett-

pinnen för trängträffarna och lovade att arrangera 
en träff i september 2019.

Från vänster Sven-Erik Andersson, Hans Almroth, 
Jan-Henrik Gladh, och Urban Malm

Lördagens program inleddes med en guidad buss-
tur i garnisonsområdet som avslutades i Valla Stad. 
Guidningen genomfördes på ett förtjänstfullt sätt av 
Bosse Karlsson och L-O Karlsson. Turen avsluta-
des i Valla Stad där en bomässa genomfördes under 
2017.

Linköpings kommun i samarbete med Linköpings 
universitet och Akademiska Hus höll mellan mars och 
juni 2012 en allmän arkitekttävling om utformning av 
Vallastaden i Linköping. Tävlingens syfte var att få 
fram bra idéer om hur ett nytt stadsområde i Linköping 
skulle formas och till att hitta samarbetspartners för 
den fortsatta planeringen av området. Med avstamp i 
bo- och samhällsexpon 2017 skulle området vara ett 
praktiskt exempel på och en möjlig experimentverk-
stad för framtidens samhällsbyggande .

                                                                                                                   
Henrik Lambertz från Linköping guidade oss runt 
bland de mycket olika hustyperna och byggnads-
sätten. 
Vid den avslutande lunchen på området honorerade 
deltagarna styrelsen för ett intressant och väl ge-
nomfört trängträffprogram.
Vi ses vid nästa trängträff i Hässleholm i september 
2019 lunch till lunch. Huvuddragen i programmet 
presenteras på sista sidan.
Torbjörn Pettersson

Från vänster Torbjörn Forsman, Tage Danielsson, 
Catherine Grimlund, Uno Bergqwist, Erik Träff, 
Urban Malm, Vivi Asterius, Gösta Oscarsson och 
Guy Asterius    
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I februari 2016 stängde museet för sista gången. Vid 
vår garnisonslunch den 22 mars presenterade Hanna 
Wihlborg Linköpings kommuns projektledare för 
Friluftsmuseet Gamla Linköping den fortsatt hand-
läggningen av militärmuseumverksamheten.

I mars 2018 presenterade Friluftsmuseet Gamla 
Linköping en utredning kring Linköpings militär-
historia för Kultur- och fritidsnämnden. Utredning-
en innehöll förslag på fyra olika områden på hur 
friluftsmuseet skulle kunna fortsätta berätta Linkö-
pings militärhistoria:

- Ett gestaltningsförslag av en ny utställning i röda 
magasinet flyttat till friluftsmuseet alternativt en ut-
ställning i en replikbyggnad

- Ryttartorpet, som nyligen flyttats till friluftsmu-
seet och berättelsen om den tidigare militära his-
torien. 

- Spår i staden, en digital rundtur i staden som syn-
liggör spår av militär verksamhet på olika platser i 
staden. 

- Anläggning av en militär hinderbana på Valla 
gård, i anslutning till denna berätta om gymnasti-
ken och idrottens betydelse inom det militära. 

Behandling av utredningen pågår nu och under ti-
den fortsätter friluftsmuseet att arbeta med Linkö-
pings militärhistoria. Den digitala vandringen Spår 
i staden beräknas bli klar under 2018. Utställningen 
i Ryttartorpet beräknas invigas våren 2019. 

Under tiden lyfts Linköpings militärhistoria in i or-

Flytten av garnisonsmuséet i 
Linköping?    

dinarie verksamhet mer och mer. Under Tidernas 
sommar presenterades en ny karaktär till gatutea-
tern, det var Regementsläkaren Åke Huitfeldt som 
gjorde entré på gatorna i friluftsmuseet. Från 1849 
tjänstgjorde Huitfeldt som regementsläkare vid An-
dra livgrenadjärregementet i Linköping. 

Ryttartorpets placering mellan stadskvarteren och 
Valla gård utgör en naturlig startpunkt att berätta 
vidare om militärhistorien och den stora påverkan 
denna haft på Linköping och Östergötland. Under 
Tidernas sommar visades ryttartorpet exteriört med 
visning kl 12 på vardagarna. Den lilla gården befol-
kades under senare delen av sommaren då och då 
av volontärer från Föreningen Gamla Linköpings 
klädgrupp som utförde olika sysslor på gården. Här 
finns goda möjligheter för fler att engagera sig om 
intresse finns. 

Planering kring möjlighet att anlägga en militär 
hinderbana pågår i samverkan med Kultur- och 
Fritidskontoret, Miljö och samhällsbyggnadsför-
valtningen samt Campushallen. ”Röda magasinet” 
kommer inte att flyttas från sin nuvarande plats och 
kommer att utnyttjas som kommunalt förråd.

Hanna Wihlborg

 

RyttartorpetLinköpings tidigare garnisonsmuseum  

Kamratföreningen Sveaträngaren och Dataskyddsförordningen (GDPR)     
 I dessa dagar när en ny lagstiftning med skärpta regler för personuppgifter har trätt i 
kraft vill Kamratföreningen Sveaträngaren informera om att föreningen håller ett register 
över medlemmar och hur uppgifterna används. Kamratföreningen Sveaträngaren är en 
ideell förening. Registret förvaltas av föreningens registerhållare och endast föreningens 
styrelse har tillgång till detta. Registret används för att kunna fullfölja arbetsuppgifter kring 
medlemskontakter, årsavgifter samt utskick till medlemmarna. Uppgifterna om medlemmar 
består av namn, adress, i förekommande fall e-postadress samt betalningar eller motsvarande 
som kan behövas för föreningens administration. Registret eller uppgifter ur detta lämnas 
inte ut till extern part. Om du som medlem önskar ta del av uppgifter om dig själv kan du 
kontakta föreningens registerhållare via epost: gunnar.hallstedt@comhem.se.
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Sedan regementet 1997 lades ner har Livgrenadjärmässen fungerat som fest- och konferensvåning. Livgre-
nadjärmässen Fest & Konferensvåningar AB är ett företag vars syfte är att bevara en för Linköping unik 
och historisk miljö. 
Mässens anrika lokaler erbjuds som fest- och konferensvåning för våra kunder som är företag, institutioner, 
organisationer och privatpersoner. Visionen är att denna miljö ska bibehållas även när den sista Livgrenad-
jären gått ur tiden. Bolaget ägs av två officersföreningar med anknytning till Kungliga Livgrenadjärrege-
mentet och övriga regementen nedlagda 1997. 

Vi ser en stor efterfrågan på övernattning i samband med våra event. Tanken om hotell har funnits. flera år, 
men nu blir den äntligen verklighet.  
                                                             
Nu bygger vi hotell på de två nedersta våningarna med 15 dubbelrum – och ett logement, i originalutfö-
rande. Stålsängar och plåtskåp.                                                                                

När det gäller logementet har jag slagit vad med en som tjänstgjort här på regementet. Han hävdar att ingen 
som gjort lumpen vill bo så. Jag tror att det blir vårt mest uthyrda rum. Resten av rummen får också anknyt-
ning till stadens regementen, med militärhistoriska inredningsdetaljer Det kommer även finnas ett sällskaps-
rum där man kan äta sin frukost eller bara umgås. Sällskapsrummet inreds delvis med möbler från Mässen. 
Och vi hoppas även hitta andra möbler som har en anknytning till regementet.                                                        

Vi letar även andra föremål, som tavlor, porslin med sigill eller annat som visar vad regemen-
tet en gång i tiden var. Så har du något hemma som du vill skänka, hör av dig till oss. Vi räk-
nar med att hotellet ska stå klart i slutet av april 2019. Då är du varmt välkommen att boka in dig!                                                                                                                             
Anna Wallentinson
  

.

Livgrenadjärmässen Fest & 
Konferensvåningar bygger hotell

Per Andersson har skrivit en artikel om Mjölby och Trängen. 

Per Andersson var elev vid Svea trängregemente plutonsbefälsskola 1980-1981 senare 
bl.a undervisningsråd i Statens skolverk och Statens skolinspektion, sakkunnig i 
Regeringskansliet. 

Artikeln återfinns på Sveaträngarens hemsida  www.sveatrangaren.se under rubriken 
historik.

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

Abrahamsson Hans, Tjällmo
Agnevik Per-Åke, Boxholm
Ahlcrona Nils-Fredrik, Trollhättan
Ajling Enar, Falun
Almroth Hans, Linköping
Andersson Nils-Erik, Skärblacka
Arbin von Göran, Stockholm
Arosenius Karl-Bertil, Luleå
Asplund Per-Ove, Nyköping
Asterius Guy, Täby
Axelson Ulf, Näshulta
Bergenstråhle Carl-Gustaf, Halmstad
Berggården Leif, Linköping
Berggården Ove, Linköping
Berggården Stefan, Sturefors
Bergh Lennart, Vargön
Bergman Mats, Rönninge
Bergqwist Uno o Roos Gull-Britt, Linköping
Billter Jan-Erik, Drottningholm
Bjuremark Jan-Ove, Linköping
Björk Hans, Hjo
Björkman Tord, Skövde
Brandt Torsten, Kristianstad
Brink Lennart o Ingrid, Linköping
Carlsson Hans, Tranås
Carlsson Tomas, Linköping
Colliander Bo, Ugglarp
Dahl Magnus, Nyköping
Danielsson Tage, Kalmar
Einar Lars, Oxelösund
Eklund Björn, Trosa
Emtesten Stig, Motala
Engström Leif, Stockholm
Enström Peter, Ljungsbro
Eriksson Bo, Linköping
Evefalk Hans, Lund
Franke Helge, Uppsala
Fredriksson Tommy, Ljungsbro
Freidenfeldt Bertil, Helsingborg
Frej Sven Olof, Vetlanda
Frykhed Björn, Linghem
Fyhr Torbjörn, Åhus
Graf Jarl, Hjo
Gröntoft Otto, Täby
Gustafson Maj-Britt o Sture, Linköping
Gustafsson Sune, Linköping
Gustavsson Jan, Linköping
Gustavsson Lennart, Svärtinge
Gustavsson Lennart, Uppsala
Hagman Torbjörn, Karlstad
Hede Anders, Motala
Hedman Kurt, Linköping
Hägg Bengt, Uppsala
Jacobson Jan-Olof, Norrköping
Jaeger Lennart, Linköping
Janse Bengt, Skänninge
Jansson Bertil, Knutby
Jifält Bo, Saltsjö-Boo
Johansson Anders, Skövde
Johansson Bengt, Björsäter
Johansson Hans-Göran, Söderåkra
Johansson Tony, Mjölby

Kall Lennart, Väderstad
Karlsson Allan, Eskilstuna
Karlsson Billy, Linköping
Karlsson Roland, Linköping
Kersfelt Bertil, Stockholm
Kruuse af Verchou Håkan, Mantorp
Lagesson Bo, Linköping
Larsson Gunnar, Rimforsa
Lennerman Per, Sollentuna
Lennstam Bo, Vimmerby
Lewin Bo, Eskilstuna
Lindell Gunnel o Åke, Norrköping
Lindqvist Hans, Täby
Lindström Olaf, Norrköping
Lundgren Fredrik, Skövde
Lundholm Tore, Rimforsa
Malm Urban, Linköping
Mattsson Börje, Kolbäck
Moberger Gustav, Eskilstuna
Morell Rune, Lidköping
Månsson Tore, Hjo
Måsson Karl-Johan, Sturefors
Nilsson Lennart, Linköping
Nilzén Torolf, Linköping
Nordenskjöld Kjell, Hållsta
Nordmark Hans, Stockholm
Odmark Bertil, Lidingö
Olesen Staffan, Berlin
Oscarsson Gösta, Eskilstuna
Pekkari Roland, Skövde
Persson Ingemar, Stockholm
Petersson Lars-Göran, Linköping
Pettersson Bill, Linköping
Pettersson Nils-Erik, Ljungsbro
Pettersson Torbjörn, Sturefors
Rosenius Jan, Vikingstad
Rönngren Per-Arne, Västerås
Schylander Olof, Vallentuna
Selander Sten, Stockholm
Sjöqvist Börje, Norrköping
Sjöö Curt, Linköping
Somreus Bernt, Södertälge
Sonehed Gunnar, Angered
Sparretun Magnus, Kalmar
Sterneling Lars, Linköping
Svahnberg Åke, Linköping
Söderberg Ragnar, Sollentuna
Söderqvist Oscar, Linköping
Tidlund Jan, Linköping
Träff Erik, Linköping
Törnell Olof, Linköping
Wahlberg Urban, Gammalkil
Waxegård Fredrik, Vadstena
Weinerhall Lars-Åke, Mjölby
Widman Lars-Erik, Linköping
Wigren Hans-Åke, Stockholm
Wigren Åke, Mjölby
Wiström Conny, Linköping
Åberg Inger, Linköping
Åqvist Christer, Linköping
Öijer Mats Linköping

Tidningsfonden har tacksamt 
emottagit 20.300 kronor från 
ovanstående 123 givare. Varje
krona är av stor betydelse för 
tidningens fortlevnad, och summan 
täcker precis både tryckkostad och 
porto. Vi emotser fortsatta gåvor,
stora som små till föreningens 
plusgiro 32 82 54-8. 
Tack alla givare!
Styrelsen

Nya medlemmar 2018                                                                                             
Sören Gustavsson, Linköping och 
Jan-Erik Billter, Drottningholm. 

Kamratföreningen har just nu 297 
medlemmar.                                                                  

Avlidna medlemmar under 
2017 t.o.m november 2018                                                                        
Inger Holstenson, Linköping, 
Alv Svensson, Skövde, 
Gunnar Löfgren, Linköping, 
Åke Gambe, Linköping, 
Ove Karlsson, Sturefors, 
Bengt Skyllermark, Linköping,
Ingmar Söderlund, Linköping, 
Harry Danielsson, Malung, 
Alf Löfqvist, Linköping, 
Björn Fogstam, Stockholm, 
Claes Möller, Strängnäs, 
Pontus Prinzsköld, Mölnbo, 
Ivan och Gudrun Håkansson, 
Linköping, 
Carl Lothigius, Söderköping, 
Jan Arvidsson, Falkenberg, 
Thore Svensson, Mjölby, 
Nils-Erik Pettersson, Ljungsbro, 
Bjarne Petri Stockholm och 
Lennart Nilsson, Linköping.



VAD HÄNDER 2019
Vårens utflykt går till Eksjö
Årets trevliga utflykt gick till Heidenstams Övralid samt Gustav 
Vasas Vadstena slott.
Nästa år går vårutflykten till Eksjö. Torsdagen den 16 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 Eksjö 
med kaffe och lunch och guidad tur i Eksjö stad med Curt Sjöö som 
guide. Studiebesök på  Ing 2/Swedec och Ränneslätt. Hemresa ca kl 
1530 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!     

Vårt program
Tränglunch i februari med  
föredrag
Torsdag 02-14 kl 12.00 på 
Livgrenadjärmässen.       

Gemensam kamratlunch i 
mars med I4, A1, Lv2 m.fl .                               
Torsdag 03-28 kl 12.00 på 
Livgrenadjärmässen med besök på 
hotellet.                        

Vårutflykt i maj           
Torsdag 05-16  kl 09.00-16.00.                  

Trängträff i Hässleholm                        
Fredag 09-06 kl 1200- 09-07   kl 
1300.Se sista sidan.                 

Årsmöte med tränglunch i 
oktober                    
Torsdag 10-03  kl 12.00 på  
Livgrenadjärmässen.   

Tränglunch i november      
med minnen i ord och        
bild / alt föredrag      
Torsdag 11-14 kl 12.00 – ca 15.00 på 
Livgrenadjärmässen.         

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

Tidningen i december 
Sveaträngaren kommer före jul. 

OBS! Vi vill ha din bindande  
anmälan senast 5 dagar före  
avsedd lunch till:
Lars-Olov Karlsson
Ekholmsvägen 323
589 29 Linköping
013-15 05 75, 070-34 77 644
larsolov.karlsson@comhem.se 
Uno Bergqwist
Åsmestad Gård
585 98 Linköping
013-13 09 29, 0760-83 45 40 
gullan.roos@gmail.com

Kallelse till årsmöte
Torsdagen den 3 oktober kl 12.00 håller Kamratföreningen 
årsmöte på Livgrenadjärmässen.

Ett bidrag till tidningsfonden 
glädjer oss alla

p-giro 32 82 54-8
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Kamratföreningens hemsida 
www.sveatrangaren.se
Föreningens hemsida har nu varit i drift under ca 2 år. Vår hemsida 
anses vara bland en av de bästa kamratföreningarnas hemsida. 
Torbjörn Forsman är webbmaster med uppgift att ständigt hålla 
hemsidan uppdaterad. Här kan Du ständigt ta del av aktuell 
information och där har Du också möjlighet att bidra med bilder och 
minnen från T 1-tiden. På hemsidan hittar Du information om oss, 
program, bilder, historik, kontakter och länkar. Om du trycker på 
den vajande T1 fanan så kan Du också lyssna till T1 marschen.

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



Saknad adressat ex i retur till G, Hallstedt, Rydsvägen 398 A, 584 39 Linköping

SVEATRÄNGAREN
Medlemsinformation för Kamratföreningens medlemmar Vid obeställbarhet av tidningen var vänlig återsänd den till Gunnar Hallstedt.
Kamratföreningen Sveaträngaren, c/o Gunnar Hallstedt, Rydsvägen 398 A, 584 39 Linköping
Redaktionens adress: Torbjörn Pettersson, Porsvägen 18, 581 69 Sturefors, torbjorn.siv.pettersson@telia.com
Ansvarig utgivare: Ordförande Hans Almroth

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

Torbjörn Pettersson 
Porsvägen18 
581 69 Sturefors 
013-526 85 
0706-727423
torbjorn.siv.pettersson@telia.
com          

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

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

Det kommer att anordnas en trängträff  för medlemmar 
med respektive dam från T1, T2, T3, T4 och Försvars-
logistikklubben Stockholm  att samlas till den årliga 
trängträffen. T4 kamratförening kommer arrangera nästa 
års trängträff som kommer att äga rum fredag den 6:e 
september - lördag den 7:e september.  

Program                                                                                                                              
Avresa fredagen den 6 september kl 06.00 från Vidingsjö 
motionscentrums parkering.                                       
Samling sker sedan kl 1200 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 7 september ca kl 13.00 med 
hemkomst kl 18.00.                          
Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.
sveatrangaren.se
Kostnader                                                                                                                                  
400 kr per deltagare (exklusive förläggningskostnader).

Boende                                                                                                                                  
T4 har förbokat rum på Hotell Statt 
i Hässleholm, tfnnr 0451-89000.                                                                                                                                      
                            
Anmälan                                                                                                                                 
Din anmälan vill vi ha senast den 15 
maj genom att avgiften inbetalas till T 1 
kamratföreningens plusgiro 32 82 54-8 .
Glöm inte ange ditt/dina namn.                                                                                             
När inbetalningen är gjord är du/ni 
anmälda till träffen.
Välkommen till en trevlig Trängträff!

Trängträff  i Hässleholm 2019




