
SVEATR
ÄN

G
AREN

Tidskrift för T1:s K
am

ratförening
2019/20

ORDFÖRANDEN 
HAR ORDET

Det militära hotet mot Sverige är omfat-
tande och osäkerheten i världen är stor inte 
minst nu eftersom en del viktiga länder 
tycks ledas av nyckfulla, odemokratiska 
eller maktfullkomliga personer. Dessut-
om verkar ordet ”sanning” ha förlorat sitt 
värde och påståenden i media är svåra att 
granskas i många länder. Högst oroväck-
ande!  Det står klart för de flesta att Sve-
rige måste bygga ett försvar mot hotbilden 
men ”ensam är stark” är inget som håller 
i längden. Därför är det positivt att vi i 
dag söker samverkan i Norden och NATO 
vad gäller försvars- och säkerhetsfrågor. 
Försvarsberedningens rapport, som är en 
grund för nästa femåriga försvarsbeslut år 
2020. Samtliga politiska partier är överens 
om att totalförsvaret bör förstärkas. För ar-
méns del kan det innebära att 2 brigader 
organiseras och det territoriella försvaret 
förstärks. Stridsfordon och artillerisystem 
m.m uppgraderas. Målsättningen ligger 
fast att samhället ska kunna motstå allmän-
na störningar och krig under 3 månader. 
Detta om våra politiska partier kan kom-
ma överens om de ekonomiska villkoren 
d.v.s 85 miljarder kronor år 2025, som är 
1,5 % av BNP. Nu till vår kamratförening. 
Vi har genomfört det som planerats d.v.s 
trängluncher med föredrag, en vårutflykt, 
trängträff och en jullunch. Deltagandet har 
varit ganska bra men kan naturligtvis bli 
bättre inte minst vad gäller våra återkom-
mande trängluncher på Livgrenadjärmäs-
sen. Jag tror dock att vi har bra och upp-
skattad verksamhet i föreningen.

Nu ska vi se fram emot år 2020, kanske 
hitta på något nytt. Har du någon eller 
några idéer kan du väl höra av dig.

Slutligen vill jag tacka alla som deltagit 
i kamratföreningens aktiviteter och bi-
dragit till tidningsfonden och även fram-
föra ett varmt tack till styrelsen för ett 
bra jobb och hoppas att år 2020 ska bli 
ett bra år för alla Sveaträngare.

Slutligen vill jag önska alla Sveatränga-
re en riktigt

God Jul och Gott Nytt År
Hans Almroth
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Alla rum har fått benämningar efter den verksam-
het som bedrevs i huset under den tid som livgre-
nadjärerna var verksamma där. Flera rum var nam-
nade efter de förband som verkat på garnisonsom-
rådet under åren. Ett av rummen som kallades för 
logementet hade de typiska logementssängarna 
med blåvita sängöverdrag men även hygiendel med 
tvättränna i plåt var autentiskt. I övrigt var rummen 
möblerade som  man förväntar sig att ett hotellrum 
skall vara. Efter Annas föredragning var det dags 
för lunch som för dagen bestod av pyttipanna.

Vid kaffet berättade en representant för varje kam-

Våra trängluncher 2019
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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 14 februari.                                                                                               
Torsdagen den 14 februari hade vi besök av en av 
våra f.d. kollegor, Magnus Dahl, som berättade om 
sin karriär efter det militära värvet. Fokus var vad 
man har nytta av som f.d. officer i allmänhet och i 
pressade situationer i synnerhet.
Magnus ryckte in på T1 1973 och lämnat rege-
mentet för läkemedels- och den medicintekniska 
branschen. Tidigt 2000-tal satt Magnus som svensk 
och nordisk VD för ett amerikanskt bolag, Baxter. 
Baxter tillverkade bl.a. konstgjorda njurar, s.k. dia-
lysatorer, i en fabrik i Ronneby. På grund av ett fel 
i produktionen avled drygt 40 patienter runt om i 
världen. Detta skapade ett stort, negativt tryck för 
företagets varumärke. Magnus ansvarade för kris-
hanteringen och satt i princip non-stop i Ronneby 
under tre månader med en liten stab för att hantera 
krisen, d.v.s. påverka omvärldens uppfattning om 
Baxter. Ledstjärnorna i all kommunikation med 
företagets intressenter (personal, kunder, patienter, 
myndigheter, fack m.fl.) var empati, fakta och dåd-
kraft, d.v.s. att hela tiden arbeta och kommunicera 
proaktivt. 

Trots det djupt tragiska som hade inträffat och det 
faktum att företaget lade ner fabriken med 160 an-
ställda i Ronneby, lyckades krishanteringen bibe-
hålla förtroendet för Baxter och till och med stär-
ka varumärket. Enligt Magnus var det fyra saker 

som bidrog till att utgången blev så positiv som 
den blev; kristeamet hade genomfört en övning ett 
halvår tidigare, i och med övningen hade krispla-
nen uppdaterats. Kristeamet bestod av kompetenta 
medarbetare och sist, men inte minst, hade Magnus 
sin militära bakgrund att falla tillbaka på. Det Mag-
nus framförallt hänvisade till var tänket att Chefen 
har det yttersta ansvaret samt att obeslutsamhet och 
uraktlåtenhet att handla ligger en chef mer till last 
än misstag i fråga om val av medel.

Två år efter denna händelse lämnade Magnus Bax-
ter och startade ett konsultbolag som sedan dess har 
arbetat med risk- och krishantering, i allt väsent-
ligt baserat på erfarenheterna från krishanteringen i 
samband med dialysolyckan.

Lunchträff den 28 mars

Den 28 mars genomfördes den årligen återkom-
mande kamratföreningslunchen. 47 kamrater från 
Livgrenadjärerna , A 1 , T 1 , F 3 och före detta Lv 2 
kamratförening hade samlats på Livgrenadjärmäs-
sen. T 1 kamratförening var värd.

Anna som driver Livgrenadjärmässen inledde med 
att berätta om det hotell som håller på att byggas på 
två våningar under mässen. På grund av att slutbe-
siktning nästkommande dag fick vi tyvärr inte bese 
hotellet. I stället fick vi, genom en bildvisning , en 
mycket tydlig bild av hur det kommer att se ut när 
allt är färdigt.

Magnus Dahl



Anna Wallentinson

Trängregementet med ca 20 000 kr under året. Den 
relativt goda ekonomin innebär att vi även fortsätt-
ningsvis kommer att subventionera deltagandet i 
vårutflykten och trängträffen. Driftskostnaden för 
föreningens hemsida på ca 3 000 kr täcks av sär-
skild sponsring. Tidningen Sveaträngaren kostar to-
talt 18 000 kr per år. Tack var din gåva till tidnings-
fonden, som i år uppgår till 19 575 kr, så täcker det 
hela tidningskostnaden.   

Lunchträff den 3 oktober.  

Vid Svea Trängarens årsmöte för 2018 medverkade 
endast 16 medlemmar. Var är ni kära Sveaträngare? 
Årsmötet inleddes med klassisk lunch med ärtsop-
pa och tunnpannkakor. Efter sedvanlig tyst minut 
för under året bortgångna kamrater avhölls årsmö-
tesförhandlingar. Styrelsens beviljades ansvarsfri-
het. Förteckning på medlemmar i styrelsen framgår 
av nästa sida.  

Från årsmötet kan noteras att föreningens kapital 
är ca 111 000 kr. Föreningen har fått bidrag från 
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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?

ratförening om respektive förenings program under året. Det var som vanligt 
en trevlig kamratföreningslunch med återseende av ansikten man inte sett på 
länge.

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

Hotellets T 1 rum  Logementslikt hotellrum



Styrelsen för 2019-2020
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
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Från vänster på bilden: Lars-Olov Karlsson, Uno Bergqwist, 
Urban Malm, Hans Almroth, Lars-Åke Weinerhall, Torbjörn 
Pettersson, Torbjörn Forsman (saknas på bilden Gunnar 
Hallstedt)

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

Torbjörn Pettersson

Lunchträff den 14 november  
Vid kamratföreningens sista lunchträff för året 
medverkade 29 medlemmar och med ett intressant 
föredrag av Kjell Persson, som berättade om alla 
torp tillhörande Smedstad gård. 

Kjell är medlem i föreningen Linköpings Ekopark 
som sedan 20 år arbetar för att riksintresset Tin-
nerö odlingslandskap i Linköping ska bli bevarat 
och utvecklat för sina oersättliga natur- och kul-
turhistoriska värden. Tinnerö odlings- och ekland-
skap blev efter garnisonens nedläggning 1997 ett 
uppskattat rekreationsområde. Kjell berättade om 
alla kända och okända torp tillhörande Smedstad 
gård. Han berättade om människors livsöden kopp-
lade till respektive torp från 1700-talet till i dag.                                                                                          
Smedstad gård omnämns redan på 1200-talet som 
Smidhastadh och namnet tyder på att Smedstad an-
lagts under yngre järnålder. Vid 1500-talets början 
ägde biskop Brask mark i Smedstad och Åsmestad. 
Av det skriftliga källmaterialet framgår vidare att 
Gustav Vasa gav Anders Hansson (vars svärmor var 
syster till biskop Brask) jord i bland annat Smed-
stad år 1528. Denne Anders råkade i kungens onåd, 
begick självmord och egendomen drogs in till kro-
nan. På 1680-talet blev Smedstad säteri, men över-
gick sedan åter till kronan. Från cirka 1780 ägdes 
Smedstad av överstelöjtnanten Mathias Strålen-

hjelm. Efter hans död stod dottern änkefriherrinnan 
Charlotte von Friesendorff som ägare till Smedstad. 
Mellan åren 1897 och fram till statens övertagande 
av Smedstads ägor 1907 ägdes gården av familjen 
Kindstrand.

Torbjörn Pettersson 

Kjell Persson
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Vårens utflykt gick till Eksjö           
Bussen rullar längs väg 34 i ett vårligt landskap 
med grönskande fält och blommande äppelträd och 
solen skiner från en klarblå himmel. Det är tors-
dagen den 16 maj och vi i är på väg mot Rimforsa 
och Kisa där vi skall svänga av på väg 134 mot 
dagens mål Eksjö. Som vanligt sitter Erik Svalin 
vid ratten, det känns tryggt. Vi lämnade Linköping 
en kvart före utsatt tid. I bussen sitter 36 förvän-
tansfulla sveaträngare, ytterligare 6 medlemmar 
kommer att ansluta under färden till Eksjö. Det är 
den trettioåttonde vårutflykten sedan 1980 och re-
seledare är ordföranden Hans Almroth. Efter cirka 
en timmas färd, strax före Österbymo vid sjön Nä-
stången, svänger vi in på en välordnad och vacker 
rastplats, det är dags för förmiddagskaffe. Bullfa-
ten blev tomma på nolltid. Färden går vidare ge-
nom Österbymo och Rydsnäs,  snart är vi uppe på 

småländska höglandet och vårt besöksmål militär-
staden Eksjö. Här ansluter de sista sveaträngarna 
bland annat dagens första guide Curt Sjöö. Vi är nu 
42 sveaträngare som stiger ur bussen på Stora tor-
get med Stadshotellet i väster och kyrkan i öster, 
mitt på torget står en ryttarstaty som rests till minne 
av det nedlagda husarregementet. Statyn föreställer 
en smålandsryttare från 30-åriga kriget. Curt Sjöö 
berättar om staden som fick sina stadsrättigheter 
1403 och om den brand som 1856 ödelade hela den 
södra stadsdelen medan den norra stadsdelen klara-
de sig. Vi börjar under Curt Sjöös, mycket kunniga 
och trevliga, guidning en stadsvandring i den unika 
gamla trästaden med byggnader från 1600-talet, 
hela stadsdelen är  skyddad enligt lag. Vandringen 
går på trånga gator och in på vackra och välskötta 
innergårdar där vi får se och höra om byggnadsde-
taljer som säteritak och loftgångar men även vilken 
verksamhet som bedrevs på de olika gårdarna. Här 
fanns vaxblekeri, garverier, brännerier, kopparsla-
gare och tenngjutare. Oxhandel var också ett stort 
inslag i staden. Vi fortsätter vår vandring till Lilla 
torg där det såldes hö och halm men fungerade även 
som ”hästparkering” under marknadsdagar vilket 
innebar att torget blev smutsigt och moddigt där-

för anlades större stenar att kliva på för att ta sig 
torrskodd över torget. Stadsvandringen avslutas i 
Eksjö museum. I Museet visas tre basutställningar. 
Eksjö genom tiderna, Smålands militärhistoria och 
på översta våningen Albert Engström. De flesta av 
oss tar trapporna upp till  Albert Engströms utställ-
ningen trots att det finns hiss.  Albert Engström, 
uppväxt i det lilla stationssamhället Hult strax ut-
anför Eksjö , konstnär och författare, kanske mest 
känd för sina satirer i tidningen Strix där han med 
humor och mustigt språk häcklar överhet och präs-
terskap. Det är lätt att fastna i utställningen, man 
vill se och läsa allt. Mycket känner man igen till 
exempel affischen” ”Kräftor kräva dessa drycker” 
eller ”Hummern är blygare än laken ty han rodnar 
när han badar naken” illustrerat med en teckning 
av en trebent gryta med kokande humrar. Tiden går 
och det är dags för lunch, vi sitter upp i bussen och 
på väg till Ing 2 och SWEDEC guidar Curt Sjöö oss 
på det numera nedlagda I 12 som har blivit ett fint 
område med affärer, bibliotek och förskola m.m. 
där de flesta om inte alla regementsbyggnader finns 
kvar.

När vi kommer fram till SWEDEC och Triaton 
(Husarmässen) möts vi av Lennart Blom som är 
ordförande för Ing 2 kamratförening, han hälsar oss 
välkomna till Ing 2 och SWEDEC. 

Lennart Blom kommer att vara vår guide under res-
ten dagen. Han berättar om Triaton som under åren 
har flyttats tre gånger för slutligen hamna där den 
nu är uppförd samt några ord om eftermiddagens 
program där vi kommer få se delar av det senaste 
systemet för broläggning. Och som avslutning av 
vår visit i Eksjö skall vi besöka Ränneslätt. Men 
först skall vi äta lunch och eftersom det är torsdag 
står ärtsoppa och pannkakor på menyn. Mässen är 
trevligt inredd med en stor matsal och sällskaps-
rum. På väggarna , som i de flesta officersmässar, 
hänger chefsporträtten tätt. I sällskapsrummen är 
väggarna målade med historiska motiv de är dock 

Välbehövlig kafferast

Vår Eksjövärd Curt Sjöö informerar
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Trängträffen den 6-7 september i Hässleholm  

utförda på senare tid. Ärtsoppa och pannkakor sma-
kar utmärkt och nu är det dags att sitta upp i bus-
sen för transport till kaserngården. Där förevisas vi 
det senaste i utvecklingen av krigsbroar. En krigs-
bro 8 med personal står beredd att visa hur det går 
till att lägga en 26 m bro. Bron är monterad på ett 
stridsfordon som kör fram till broläggningsplatsen 
och skjuter ut bron och efter bara 3-4 minuter lig-
ger bron på plats och alla i armèn förekommande 
fordonstyper kan köra över bron som klarar upp till 
63 ton. Imponerande! Efter förevisningen förflyttar 
vi oss till en samlingssal där Lennart Blom berät-
tar om ingenjörsfunktionens utveckling från 1970 
– 2018. På 1970-talet fanns det en ingenjörbataljon 
i samtliga 30 brigader samt flera andra förbandsty-
per med olika ingenjörsuppgifter. Han berättar att 
minskningen av försvaret innebar att många för-
band lades ned och materielen skrotades. Kvar blev 
i princip ammunitions och minröjningsförband. 
Lennart Blom visar bilder på olika minröjare och 
nämner i det sammanhanget att det kostar 1 dollar 
att lägga ut en mina men 1000 dollar att röja den. 
Nu pågår en materielutveckling av bland annat flera 
typer av broläggare. Och soldaterna arbetar numera 
från splitterskyddade fordon jämfört med de gamla 
”skynkabilarna”. Avslutningsvis berättade Lennart 
Blom om Ränneslätt. Ränneslätt ligger väster om 
Eksjö någon kilometer från Ing 2 och är i dag Ing 2 
övningsområde. Ränneslätt är känt från 1500-talet 
som övningsplats för Smålands ryttare , 1822-1906 
var Smålands husarregemente förlagda där. När nya 

regementsområdet , där Ing 2 nu är förlagda,  var 
färdigbyggt 1906 togs det i bruk av husarregemen-
tet. Östgöta trängkår T 6 övertog, i väntan på att 
kasernerna i Linköping skulle bli klara 1907-1911, 
de byggnader som husarregementet lämnade.  Som 
avslutning på vår vistelse i Eksjö gör vi en rundtur 
på Ränneslätt för att se vad som i dag finns kvar. 
Vi stannar på en större grusplan där Lennart Blom 
pekar ut och förklarar vilka byggnader som finns 
kvar och vad de används till. De flesta av de bygg-
nader som Östgöta trängkår disponerade är dock 
rivna. Men vi får ändå en god bild av hur det kunde 
se ut för drygt 100 år sedan. Till Ränneslätts bygg-
nadshistoria hör också interneringslägret 1945 där 
3200 tyska krigsfångar var internerade , av dessa 
var 200 baltflyktingar . Interneringslägret är dock 
nedbrunnet.

Ordföranden Hans Almroth tackar Curt Sjöö och 
Lennart Blom för deras mycket trevliga och intres-
santa guidning av Gamla Eksjö repektive Ing 2 och 
Ränneslätt.

Det är dags för hemfärd och bussen rullar mot Lin-
köping i samma vackra, vårgröna landskap som 
under resan till Eksjö. När vi kör in i Linköping 
tackar Carl-Åke Svahnberg å kamraternas vägnar 
för en välplanerad och trevlig vårutflykt. Väl fram-
me i Vidingsjö motionscenter riktar ordföranden ett 
stort tack till Erik Svalin för en lugn och fin körning 
och för att han alltid ordnar buss till våra utflykter.                                                                     
Lars-Åke Weinerhall (foto)

Fredagen den 6 sept kl 0600 startade några Svea-
Trängare färden mot norra Skåne (Hässleholm) för 
att deltaga i årets Trängträff. 53 Trängare mötte upp 
på Hässleholm statt där vi mottogs av våra värdar 
från T4. Efter att ha inmundigat lunch blev det in-
sittning i buss och färden gick mot Vanås slott och 
skulpturpark. Vanås slott har anor från mitten av 
1400-talet, då som en del av Danmark. I samband 
med freden i Roskilde år 1657 blev Skåne och Van-
ås i svensk ägo. Sedan år 1801 ägs Vanås av fam 
Wachtmeister och idag är det den åttonde genera-
tionen som driver egendomen.

Vanås gods är ett modernt lant/skogsbruk med en 
areal på 3200 ha. Vanås konst är ett centrum för 
konst och lärande och en av världens främsta kul-
turparker. Vanås konst producerar konst som utma-
nar och förändrar. I den vildvuxna bokskogsparken, 
i stenladorna och i landskapet runt Vanås gömmer 
sig en samling med över 70 konstverk av interna-
tionella konstnärer som skapat konst för platsen se-
dan 1987. Yoko Ono, Marina Abramovic, Nathalie 

Djurberg och Hans Berg är några av konstnärerna 
som finns representerade. Vanås har även restaurant 
och hotell.

Efter kaffe och en rejäl kanelbulle uppsittning i 

Vanås slotts baksida
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buss för återfärd mot Hässleholm statt där vi gäs-
tande Trängare inkvarterades. Under bussfärden 
blev vi guidade av våra värdar i omgivningarna. Nu 
hade vi lite fri tid och blev inbjudna till en gammal 
SveaTrängare, Torbjörn Fyhr nu boende i Ystad för 
lite förfriskningar vilket accepterades med glädje. 

Kl 1900 var det dags för middag och den intogs i 
vanlig ordning under glatt humör. När de gamle 
hade gått hem samlades vi yngre 70 +- i baren för 
att återge gamla historier som blir bättre och bättre 
med åren. Kl 0900 lördag morgon var vi uppsuttna 
i bussen för avfärd mot fästnings och garnisonssta-
den Kristianstad. Redan i bussen började guidning-
en av en kamrat från A3 som på en mycket intres-
sant och målande beskrivning guidade oss genom 
Kristianstads militärhistoriska platser. 

Därefter uppsittning i bussen för återfärd mot Häss-
leholm där årets Trängträff avslutades med lunch. 
Nästa års Träff kommer att ske på T3 i Sollefteå, 
information kommer. I årets träff deltog 10 Svea-
trängare, 2 Götaträngare, 7 Norrlandsträngare och 
resten från värden T4. Och som vanligt en mycket 
väl genomförd och trevlig Trängträff. Nästa Träng-
träff genomföres av Norrlandsträngarna och går av 
stapeln den 28-29 augusti 2020. Då syns vi igen! 
Torbjörn Forsman (foto)

Från vänster  Curt Sjöö, L-O Karlsson, Uno Berg-
qwist, Kerstin Jaeger, Hans Evefalk, Torbjörn Fyhr, 
Birgitta Sjöö, Conny Wiström, Lennart Jaeger, Tor-
björn Forsman.

Curt Sjöö tackar för maten

Kjell Persson f.d övlt redovisar i en artikel om 
”Värnplikten åter! att när pressen basunerar ut att 
värnplikten är tillbaka så kan vi ha anledning att 
titta lite i backspegeln om just värnpliktens histo-
riska bakgrund från 1800-talet och fram till 1901 
års härordning. Tidningens utrymme tillåter tyvärr 
inte att artikeln publiceras i sin helhet. Där hittar 
du artikeln på Sveaträngarens hemsida (www.svea-
trangaren.se) under rubriken ”Historik”.

Torbjörn Pettersson

Värnplikten åter

Tidningsredaktion önskar gärna 
att du delar med dig av minnen 
och historier från din tid på TI.
Illustrera din berättelse gärna med bilder. 
Underlaget 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.                                                                                                    
Torbjörn Pettersson     
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Mötena äger rum vartannat år enligt ett rullande 
schema och i år var det Norges tur. SMKR ordna-
de med en buss från Stockholm via E 18 Karlstad 
Charlottenberg med uppehåll i Morokulien. Svensk-
arna från södra och västra Sverige samåkte med 
de danska deltagarna. Vid Riksgränsen gjordes ett 
stopp för att titta på fredsmonumentet som invigdes 
1914. Monumentet består av två pelare en på var-
dera sidan av gränslinjen med en gemensam grund. 
Elverum blev vår förläggning. Logementet hade 
4-6 mannarum dock med egen toalett och dusch.

Dag 1 började med en information om Norska för-
svaret. Därefter skulle defilering äga rum i Elverum 
men kraftigt regn lade hinder i vägen för planering-
en, så istället blev det busstransport till Rådhuset. 
Där fick vi vara med om kransnedläggelse och 

Hemvärnets musikkår spelade. Elverums ordfö-
rande hälsade oss välkomna och informerade om 
Elverums Kommun. Efter mingel visades filmen 
Konges NEI från 2016. Filmen följer Norske Kung 

Nordiska militära kamrat-
föreningsmötet i Norge 2019   

Haakon VIIs flykt från Oslo till Elverum i april 
1940. Den norske kungen tvingades att välja mellan 
att fortsätta kampen mot tyskarna eller att samtycka 
till ockupation. 

Dag 2 efter frukost och flagghissning blev det buss-
färd till Rena som ligger cirka 3 mil norr om Elve-
rum. Rena är ett utbildningsläger med övningsfält 
liknande Markstridskolan i Kvarn i Sverige. Rena 
är enormt mycket större och byggdes i slutet av 
1950-talet för en kostnad av flera miljarder. Anlägg-
ningarna vid Rena och Terningsmoen tillhör de allra 
modernaste anläggningarna i Europa. Fler NATO 
länder skickar militär personal för utbildning dit. 
Denna vecka var en stor del av truppen på en övning 
i Polen under tysk ledning. Vi fick även information 
om härens och hemvärnets utbildning. Dagen avslu-
tades med materielförevisning av artilleri med eld-
ledningsfordon som har den senaste datatekniken. 

Dag 3 började med ett besök på Glomdalsmuseet, 
därefter fortsatte temat enligt filmen Kongens NEI. 
Tyskarna hade fått vetskap om att kungen och reger-
ingen var i Elverum och skickade ett kompani fall-
skärmsjägare för att ta dom till fånga. Norrmännen 
fick kännedom om att tyskarna var på väg och upp-
rättade ett motståndsnäste vid Midskog. De lycka-
des hejda tyskarna så att Kungen och regeringen 
undkom. Vid Midskog finns nu ett minnesmono-
ment vilket vi besökte och fick mer information om 
striderna.Vi besökte sedan Elverums Folkhögskola 
där kungen och regeringen avslog samverkan med 
tyskarna, vilket kallas ELVERUMS-FULLMAK-
TEN. Kvällen avslutades med festbankett med 
tal och många medaljprydda deltagare. Mötet gav 
en mycket god information om norska försvaret, 
norska samhället och Norges levande landsbygd. 
Ett stor tack till Norge och SMKR

Lars-Olov Karlsson (foto)

Sverige kontingenten med 
vår representant Lars-
Olov Karlsson längs ut 
till höger

Jan Olof Johansson, sekreterare för SMKR, 
lägger ner en krans vid minnesmonumentet.
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Veterandag på Gärdet i 
Stockholm 29 maj 2019

Tidigt förra vintern kom, överraskande och 
glädjande, en personlig inbjudan från ÖB riktad 
till oss som tillsammans i 12 bataljoner bemannat 
FN:s Mission UNEF II i Sinai. General Bydén 
ville sålunda bjuda in oss till högtidlighållande 
av Sveriges Veterandag, eftersom det nu har gått 
40 år sedan sagda mission framgångsrikt kunde 
avslutas såsom påföljd av Camp David-avtalets 
undertecknande (året innan) om fred av Egypten 
och Israel genom förmedling av USA:s president, 
Jimmy Carter.
Som erkänsla för våra insatser då och som minne av 
högtidlighållandet hade en särskild jubileumsjetong 
präglats. För denna blev vi självfallet tacksamma.
För uppresa till firandet med oss linköpingsveteraner 
m. fl. ställde Helikopterflottiljens chef, överste 
Nellsjö, en 50-mannabuss gratis till resenärernas 
förfogande. 
Kl 0900 avgick en nästan fullsatt buss från 
parkeringsplatsen utanför Flygvapenmuseum. 
Bland resenärerna kunde, som forna Sveaträngare, 
räknas Lars-Olov Karlsson/”Pi-Kalle”, Oscar Söd-
erqvist och undertecknad, Bengt Hällkvist, vartill 
dessutom kom Livgrenadjärerna Calle Malm samt 
Hans Zettby. I Norrköping ilastades halvdussinet 
veteranbröder.
Vid 11-tiden nådde vi resans mål intill 
Sjöfartsmuseet. Jag letade upp mina bataljons-
kamrater, från UNEF II – tiden, men också det 
tält där man kunde registrera sig för att sedan 
alldeles intill, av två överstelöjtnanter, få mottaga 
sin jubileumsjetong. Efter kamratmingel och/eller 
besök i olika utställningstält blev det hög tid att 
hitta inplacering på lämplig publikplats. 
Strax efter kl 1400 skedde inmarsch av musikkår 
ur Livgardet varpå fortsatt samlingsmusik 
spelades. Kort dessförinnan gjordes fällning av 
tre ”fallskärmsjägare” ur Idrottsveteranerna från 
en helikopter, som hovrade över högtidsplatsen. 
Sedan hände allteftersom inmarsch av en lång 
fanborg för uppmarsch. Överst på den stora läktaren 
återfanns åtskilliga myndighetschefer, inspektörer, 
förbandschefer, attachéer, veteraner, medaljörer 
samt därutöver anhöriga på läktarens huvuddel. 
Kl 1425 inmarscherade fanvakt ur Livgardet, 
varpå Ceremonier med kort programinfo genom 
ÖB försorg, inmarsch gemensamt av Konungen, 

Med på bilden finns sveaträngarna Lars-Olov 
Karlsson, Bengt Hällkvist och Oscar Söderqvist. 
Foto: Lars Jansson, Helikopterflottiljen.

Prins Carl Philip, ÖB, fanförare samt SÄPO-
personal för en stunds placering på ovan antydda 
VIP-flygel. I ceremonielet ingick också ”Parad 
för Fanan” genom Livgardets fanvakt, högtidstal 
av först Riksdagens talman Andreas Norlén som 
påtalade att det är Sveriges Riksdag som beslutar 
om utlandsuppdragen samt avslutade för sin del 
med ett stort tack från Riksdagen till oss veteraner 
med anhöriga för insatserna i en konfliktfylld värld. 
Näste talare var statsminister Stefan Löfven, som 
framhöll sin och regeringens stora uppskattning för 
alla veteranernas insatser och för att vi riskerat våra 
liv för att andra ska få leva i frihet. Även ÖB höll 
också ett utmärkt tacktal, där han betonade hur vi 
veteraner begav oss ut trots riskmomenten med att 
”alla kom inte tillbaka hem”… 
Till slutceremonierna hörde H.M. Konungens 
kransnedläggning vid Veteranmonumentet, 
Restare, för att hedra stupade eller förolyckade 
veteraner. Därutöver Konungens medaljfästning 
på hedervärda medaljörer under namngivning samt 
hornsignaler, fältkorum jämte sånger framförda av 
flickkör m.m.
Slutligen kunde vi veteraner tacksamt intaga 
gratisbjuden måltid jämte ”Veteranöl” i stora mat- 
paviljongen före anbefalld busshemfärd kl 1730 
med lycklig hemkomst efter några timmar.      
 
Bengt Hällkvist
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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

Agnevik Per-Åke, Boxholm 
Ahlcrona Nils-Fredrik, Trollhättan 
Ajling Enar, Falun 
Andersson Nils-Erik, Skärblacka 
Arosenius Karl-Bertil, Luleå 
Asplund Per-Ove, Nyköping 
Asterius Guy, Täby 
Axelsson Ulf, Näshulta 
Berggården Leif, Linköping 
Berggården Ove, Sturefors 
Bergh Lennart, Vargön 
Bergqwist Uno o Roos Gull-Britt, Linköping 
Bjuremark Jan-Ove, Linköping 
Björk Hans, Hjo 
Björklund Urban, Ljungsbro 
Björkman Tord, Skövde 
Brandt Torsten, Kristianstad 
Brink Ingrid o Lennart, Linköping 
Carlsson Tomas, Linköping 
Colliander Bo, Ugglarp 
Dahl Magnus, Nyköping 
Deuschl Elisabeth, Seglora 
Einar Lars, Oxelösund 
Eklund Björn, Trosa 
Ellervik Hans, Västervik 
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 
Frykhed Björn, Linghem 
Funqvist Georg, Linköping 
Fyhr Torbjörn, Ystad 
Fälling Kjell-Åke, Älvsjö 
Gewerths Mats, Norrköping 
Glingesten Anders, Linköping 
Graf Jarl, Hjo 
Gröntoft Otto, Täby 
Gustafson Sture, Linköping 
Gustafsson Jan, Linköping 
Gustafsson Sune, Linköping 
Gustavsson Lennart, Svärtinge 
Gustavsson Lennart, Uppsala 
Hagman Thorbjörn, Karlstad 
Hall Lars, Vreta Kloster 
Hede Anders, Motala 
Hedman Kurt, Linköping 
Holstenson Dag, Linköping 
Isgren Mats, Svedala 
Jaeger Lennart, Linköping 
Jifält Bo, Saltsjö-Boo 
Johansson Anders, Skövde 
Johansson Hans-Göran, Söderåkra 
Johansson Toni, Mjölby 

Jönsson Ulf, Linköping 
Kall Lennart, Väderstad 
Karlsson Billy, Linköping 
Karlsson Lars-Olov, Linköping 
Karlsson Roland, Linköping 
Kersfelt Bertil, Stockholm 
Lagesson Bo, Linköping 
Larsson Gunnar, Rimforsa 
Lewin Bo, Eskilstuna 
Levin Åke, Strängnäs 
Lindström Olaf, Norrköping 
Lundholm Tore, Rimforsa 
Malm Urban, Linköping 
Moberger Gustav, Eskilstuna 
Morell Rune, Lidköping 
Månsson Karl-Johan, Sturefors 
Månsson Tore, Hjo 
Nilsson Jan, Växjö 
Nordenskjöld Kjell, Hållsta 
Nordmark Hans, Stockholm 
Odmark Bertil, Lidingö 
Olesen Staffan, Berlin 
Oscarsson Gösta, Eskilstuna 
Pekkari Roland, Skövde 
Persson Ingemar, Stockholm 
Persson Kjell, Linköping 
Pettersson Bill, Linköping 
Pettersson Lars-Göran, Linköping
Pettersson Torbjörn, Sturefors 
Rosenius Jan, Vikingstad 
Rönngren Per Arne, Västerås 
Schylander Olof, Vallentuna 
Selander Sten, Stockholm 
Sjölin Tomas, Linköping 
Sjöquist Börje, Norrköping 
Sjöö Curt, Linköping 
Somreus Bernt, Södertälje 
Sonehed Gunnar, Angered 
Sparretun Magnus, Kalmar 
Sténson Henry, Stockholm 
Sterneling Lars, Linköping 
Svahnberg Åke, Linköping 
Söderberg Ragnar, Sollentuna 
Söderqvist Oscar, Linköping 
Tammfelt Bengt, Karlstad 
Tidlund Jan, Linköping 
Träff Erik, Linköping 
Törnell Olof, Linköping 
Wahlberg Urban, Gammalkil 
Waxegård Fredrik, Vadstena 
Weinerhall Lar-Åke, Mjölby 
Widman Lars-Erik, Linköping 
Wigren Åke, Mjölby 
Wiström Conny, Linköping 
Åberg Inger, Linköping 
Åqvist Christer, Linköping 
Öijer Maths, Linköping 
 

Styrelsen framför ett stort tack till 
alla 116 givare som tillsammans 
bidragit med 19.575 kronor.  
Varje bidrag, stort som litet är 
alltid välkommet för att säkerställa 
tidningens fortlevnad. Intäkterna 
motsvarar nästan precis kostnaden 
för tidningen plus portot. Vårt plus-
girokonto 328254-8 står öppet för 
nya gåvor till tidningsfonden. Stort 
tack! 

Nya medlemmar 2019                                                                                               
Peter Liljedahl, Motala. Håkan 
Rapp, Bryssel Belgien. Thomas 
Kindström, Boxholm. 

Avlidna medlemmar efter 
årsmötet i oktober 2018 t.o.m 
2019
Lennart Nilsson, Linköping
Roland Myhrinder, Linköping
Gunnar Stenbeck, Lidingö
Arne Antelius, Sköndal
Harald Bengtsson, Norrköping
Lennart Carlsson, Gamleby 
Ulla Pettersson, Linköping
Nils-Åke Lindell, Norrköping
Maj-Britt Gustafson, Linköping



VAD HÄNDER 2020
Vårens utflykt går till Västervik
Årets trevliga utflykt gick till Eksjö. Nästa år går vårutflykten till 
Västervik. Torsdagen den 14 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 av 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 1 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 02-13 kl 12.00 på 
Livgrenadjärmässen.       

Gemensam kamratlunch i 
mars med I4, A1, Lv2 m.fl .                               
Torsdag 03-19 kl 12.00 på 
Livgrenadjärmässen                  

Vårutflykt i maj           
Torsdag 05-14  kl 08.00-17.00.                  

Trängträff i Sollefteå                        
Fredag 08-28 kl 12.00- lördag 08-29 
kl 13.00.Se sista sidan.                      

Tränglunch i oktober                    
Torsdag 10-01 kl 12.00 på  
Livgrenadjärmässen.    

Tränglunch i november      
med föredrag      
Torsdag 11-12 kl 12.00 på 
Livgrenadjärmässen.         

Jullunch i december med 
samkväm                  
Torsdag 12-10 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 
uno.bergqwist@gmail.com

Årsmöte
Årsmötet fattade beslut om att övergå från brutet till helårsredo-
visning (se revidera 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 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 öppnar 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. T3 kamrat-förening kommer arrangera nästa 
års trängträff som kommer att äga rum fredag den 28 
augusti - lördag den 29 augusti. 

Program                                                                                                                              
Programmet är ännu ej klart. Vi kommer att hålla till i 
Sollefteå med omnejd. Information om resealternativ, 
boendemöjligheter och kostnader hittar du på vår hemsida 
www.sveatrangaren.se. Kostnader för deltagande kommer 
att subventioneras. Ytterligare information hittar du på vår 
hemsida www.sveatrangaren.se.

Anmälan                                                                                                                                  
Din anmälan vill vi ha senast den 1 juni 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 Sollefteå 2020

 Bild på T3 kasernområde idag

Arkivbild på T3 kasernområde     




