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Nu är det helt klart att I 5 och 
Trängbataljonen läggs ned. 
Nedläggningsceremonin i 
Östersund äger rum den 17 
juni. T 3 kamratförening 
kommer att delta i nedlägg-
ningsceremonin och det är 
min förhoppning att vi blir så 
många deltagare att vi fyller 
en buss  
T 3 kamratförening har via C 
I 5 begärt att T 2 från och 
med halvårsskiftet skall bli 
traditionsbärande förband för 
T 3 och det är vår förhopp-
ning att det blir så. T 2 är re-
dan idag traditionsbärande 
förband för T 1 och T 4. 
I september firar T 2 100 år i 
Skövde och 125 år som för-
band.  
Vi planerar en bussresa dit i 

samband med detta firande. Läs 
mer på sidan 3 och 7. 
Jag vill också framföra ett 
varmt tack till Göran Tidén för 
hans reseberättelser från Balti-
kum och Kosovo. 
Nästa nummer kommer ut 
kring midsommar. 
 
 Leif Östberg  



Årsmöte torsdagen den 3/3 kl 1800 på mässen 

E nligt tradition och 
stadgarna genom-

fördes föreningens årsmöte 
den första torsdagen i mars 
kl 1800 på mässen. 
Programmet för kvällen var 
årsmötesförhandlingar samt 
middag bestående av ärt-
soppa med varm punsch, 
pannkaka med vispgrädde 
och sylt samt kaffe med 
kaka. Mötet avslutades med 
samkväm under trevliga 
former. 
Till mötet hade mellan 25-
30 medlemmar anlänt. 
Mötesförhandlingarna led-
des av Leif Östberg med 
Arne Hedvall som mötes-
sekreterare. 
Genomförd verksamhet un-
der 2004 redovisades och 
nedan några axplock ur 
denna redovisning: 
- Vid Seniorklubbens tors-
dagsträffar på museet sam-
lades regelmässigt ca 20-30 
medlemmar. 
- Besök vid I 5 utryckning 
och premierande av Träng-
bataljonens bäste logistik-
soldat. 
- Ärtmiddag på museet den 
26/8.  
- 1944-års volontärträff på 
Nipan (f.d. T 3 –området). 
- Höstmöte den 7/10 med 
medverkan av övlt Anders 
Andersson, som orienterade 
om förestående försvarsbe-
slut. 
- Första advent i Multrå 
kyrka 
- Julbord på mässen. 
Några arrangemang ställdes 
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Lennart Hellström och Björn Eklund var glada åhörare 

Årsmötesförhandlingarna har inletts. Ecka lämnar en ”kort” 
orientering från Volontärträffen i slutet av augusti—04 

Fr.v. Abbe, Lennart Boväng (S1), Kjell Pettersson (ny sty-
relseledamot), Jan Gradin samt Thommy Dolk var på plats 



Därefter redovisade Chris-
ter Svensson resultat och 
balansräkningen. P.g.a. att 
föreningens goda ekonomi 
tvingades vi betala in för-
mögenhetsskatt med drygt 
5000 kr för år 2004 och det 
känns inte bra. Inför inne-
varande år kommer vi att se 
till att våra medel inte kom-
mer statskassan och  Göran 
Persson tillgodo. 
Revisorerna föreslog att 
bevilja styrelsen ansvarsfri-
het och detta beslöt även 
årsmötesdeltagarna. 
Verksamhetsplanen för 
2005 gicks igenom och 
godkändes.  
Två verksamheter diskute-
rades särskilt och dessa var 
deltagande i I 5 och Träng-
bataljonens nedläggnings-
ceremoni fredagen den 17/6 
samt firandet av T 2 100 år 
i Skövde samt 125 år som 
förband.  
Beträffande nedläggningen 
av förbanden i Östersund 
kommer vi att åka upp med 
chartrad buss och förening-
en bjuder deltagarna på 
lunch. 
T 2 100 årsjubileum i Sköv-
de avser vi deltaga. Vi pla-
nerar för en bussresa med 
avfärd fredagen den 23/9 
med återresa den 25/9.  
Beträffande Skövderesan 
har styrelsen föreslaget en 
bussavgift på ca 250 kr 
samt att den enskilde står 
för övriga kostnader. Vi 
skall försöka att hitta ett 
billigt boende för de som 
deltar. 
Övriga verksamheter fram-
går av verksamhetsplanen 
för 2005.                            
Styrelsen för 2005 har efter 

mötet följande sammansätt-
ning. 
Ordf. Leif Östberg 
V.ordf. Arne Hedvall. 
Sekr. Kjell Åström. 
Kassör. Christer Svensson. 
Ledamöter. Lennart Hell-

ström, Kalle Ödlund och 
Kjell Pettersson. 
Suppleant. Barbro Sjödahl. 
 

Leif Östberg 
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Abbe och Hella väntar på backning  

Gurli och Bengt Ericson 
samt Solveig Torhult ver-
kar  vara både mätta och 
nöjda med utspisningen 

Fr. v. Gurli Ericson, Kers-
tin och Wille Wennberg  Fr.v. Gunnel Hedvall, Inge-

mar Johansson, Kalle 
Ström, Solveig o Ulf Tor-
hult 

Arne Hedvall och Roland 
Forbord 
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D etta är tredje 
artikeln om vad 

som inryms i T 3 tidigare 
lokaler på Nipan. 
I tidigare nummer har jag 
redovisat södra och mellers-
ta områdena och nu har tu-
ren kommit till den norra 
delen. 
I E-kasern, som har inrymt 
reparations- och intenden-
turkompaniet samt även 
under 80-talet Livkompani-
et, har sedan T 3 lämnade 
området haft flera Call-
centerföretag inom väggar-
na. När dessa företag läm-
nade området förlades ut-
bildningen omfattande 
svenska för invandrare dit. I 
dagsläget har skatteverket 
tagit över hela byggnaden. 
ThermoTech är inrymt i 
TPC-garaget. Detta företag 

T3 bilder. Garageplan och E-kasern 
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har sin nisch främst inom 
golvvärmeområdet. Företaget 
installerar vattenburen golv-
värme. Rör och golvelement 
bestående av frästa spånskivor 
produceras av underleverantö-
rer och distributionen ut till 
kunderna i landet sker här-
ifrån.  
Företaget har sedan de startade 
i mitten av 90-talet expanderat 
och nu säljs deras produkter 
både inom EU och i Ryssland. 
  
De två övre bilderna visar ga-
raget närmast Trängvägen. Ga-
raget är ombyggt och i hela 
längan finns nu ProffCom in-
rymt. Detta tjänsteföretag har 
drygt 100 st anställda och dess 
huvudsakliga verksamhet är 
inom Call-Center branschen. 
 
Gamla smörj- och  spolhallen 
inrymmer idag ett par mindre 
åkerier. 
Framgent kommer liknande 
bildreportage från Hågesta-
området, där T 3 fanns gruppe-
rat från 1994 fram till och med 
år 2000. 
 
Leif Östberg 



S eniorerna inom T3 
kamratförening 

påbörjade  hösten 2001 ett 
projekt som avsåg att doku-
mentera en rad olika områ-
den inom T3 verksamhet 
från start till nedläggning. 
Ett av dessa områden var 
”Officersmässen, officers-
föreningen och officers-
facket”. 
Ansvariga för arbetet var 
Arne Hedvall, Ulf Torhult 
och Björn Eklund. Det 
övergripande syftet var att 
beskriva livet i vardag och 
fest inom officerskåren. 
Vårt mål var att vi som slut-
produkt skulle lämna ifrån 
oss såväl en skriftlig som en 
videoinspelad dokumenta-
tion. 
Grunden för den skriftliga 
dokumentationen har varit 
officersföreningens proto-
koll och stadgar. Tyvärr har 
inte samtliga protokoll kun-
nat återfinnas. Dessutom 
var, framför allt under T 3 
tidigare hälft, antalet sam-

manträden få, ibland bara 
ett per år och då i samband 
med årsredovisningen. Men 
vi anser oss ändå ha kunnat 
få fram en god bild av offi-
cerslivet. 
Vad gäller den fackliga 
verksamheten så startade 
den ganska sent och var 
länge av blygsam karaktär. 
Några handlingar från det 
verksamhetsområdet har 
inte kunnat återfinnas. 
Förutom protokoll och stad-
gar har gruppen varit i kon-
takt med äldre kamrater och 
på så sätt erhållit ytterligare 
information. 
Den skriftliga dokumenta-
tionen finns nu att tillgå på 
Sollefteå museum. 
 
Arbetsgruppen har även 
genomfört videoinspelning-
ar vid tre tillfällen. Intervju-
erna har letts av Björn Ek-
lund och intervjuade har 
varit P-A Lindespång, Wil-
le Wennberg, Göte Berger-
brant, Torkel Olsson, Lars 
G Ohlsson, Ulf Torhult, 

T3:s officerare till vardags och fest.  

Kjell Åström och Arne 
Hedvall. 
Behjälplig med inspelning 
och klippning har Ingemar 
Johansson varit.  
Arbetsgruppen, som nu har 
avslutat sitt dokumenta-
tionsarbete, kommer att 
visa filmen på Sollefteå 
museum för seniorerna och 
andra intresserade 2005-02-
17 kl 1000. 

 
Arne Hedvall 
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Verksamhetsplan 2005 
 

13 jan Seniorklubbens uppstart 
 

20 jan Styrelsemöte 
 

24 feb Styrelsemöte 
 

3 mars kl. 1800 Årsmöte på mässen samt ärtmiddag. Anmälan om deltagande till 
Kjell Åström senast den 25/2 ((tfn se sidan1 i Norrlandsträngaren)) 

 C I 5 inbjuds att deltaga i mötet. 
 

7 april Besök vid I 5. Årsklassens utryckning. Premiering av Trängbatal- 
 jonens bäste logistiksoldat. Anmälan om deltagande till Leif Öst-
 berg senast den 2/4 ((tfn se sidan1 i Norrlandsträngaren)) 
 

12 maj Styrelsemöte 
 

2 juni Seniorklubbens våravslutning 
 

17  juni Nedläggningsceremoni för I 5 och Trängbataljonen. Anmälan om  
 deltagande senast den 10 juni till Leif Östberg. (tfn se sidan1 i Norr-

landsträngaren) Avresa på morgonen. Återkomst på em. Lunch och 
buss från Sollefteå till Ö-sund genom föreningens försorg. 

 

25 aug Seniorklubbens hötsupptakt 
 

25 aug kl 1800 Ärtmiddag på Museet  Ev. föredrag om aktuellt ämne. Anmälan till 
Kjell Åström senast den 20/8. (tfn se sidan1 i Norrlandsträngaren) 

 

26-28 aug Volontärträff mm i Sollefteå. Brev utsänds till berörda. Kontaktmän 
Harry Sundin och Kurt Lindström 

 

1 september Styrelsemöte 
 

23-25 september T 2 100 år i Skövde 24/9.  Bussresa till T2. Fredag –söndag. Bindan-
de anmälan om deltagande senast den 17/6 till Barbro Sjödahl/Kjell 
Åström tfn 0620-682950 eller email: museet@solleftea.se 

 

6 okt kl. 1800 Höstmöte. Ev. föredrag om aktuellt ämne. Anmälan till Kjell 
Åström senast den 30/9. ((tfn se sidan1 i Norrlandsträngaren)) 

 

18 nov Styrelsemöte 
 

8 dec kl. 1800 Julbord på mässen. Anm. till Kjell Åström senast den 2/12. ((tfn se 
sidan1 i Norrlandsträngaren)). 

 

15 dec Seniorklubbens höstavslutning.  

Bussresan till Skövde startar i Sollefteå tidigt fredagen den 23/9. Till och frånresa: Vi åker 
E 4:an ner till Uppsala, 55:an ner till E 18 och över Enköping, Västerås och Örebro. Därefter 
E 3:an till Mariestad och 48:an till Skövde. Det kommer att finnas möjligheter att kliva på 
av bussen längs marschvägen.  
Vi skall försöka att finna ett billigt och gemensamt boende i Skövde. Vi kan nog ej räkna 
med att kunna bo på T 2 men kanske på P 4. 
Under lördagen genomförs festligheterna på T 2 och det är vår förhoppning att vi förutom 
T2:are även skall möta tillresta kamrater från T1 och T4.  
Programmet för lördagen finns i skrivande stund ej tillgängligt men det kommer att presen-
teras i nästa nummer. Söndagen den 25/9 är återresedag.  
Anmäl er i tid. 



 

S å är vi nästan i mål med det 
uppdrag som FSC och som det 

visade sig, en hop före detta och nuva-
rande trängare ihopsamlade från Öster-
sund i norr till Halmstad i söder. Projek-
tet gick ut på att Sverige skulle skänka 
dels ett Brigadsjukvårdskompani och 
dels ett Fältsjukhus till respektive Est-
land, Lettland och Litauen. 
Som krav från svensk sida var att 
svensk personal skulle komma över och 
utbilda egen personal i samband med 
leveransen. Vi kom in i bilden genom 
att det kom en förfrågan till mj Stefan 
Ling C sjvskolan T2, om han kände till 
några som kunde materielen och ville 
delta i projektet. Stefan nappade på det 
här och frågade mig om jag ville vara 
med. Det kändes spännande att få åka 
över till forna Sovjetunionen så annat än 
att tacka ja var det inte att tänka på.  
Planeringen för Brigsjvkomp startade i 
januari 2003. Då inventerade vi vilka 
som skulle kunna vara med som instruk-
törer. Det blev nästan bara Norrlands- 
och Gardesträngare. Gänget bestod till 
sist av Stefan Ling T2 (fd T1), Thomas 
Olofson MDG Slå (fd T3), Göran Tidén 
T2 (fd T3), Ulf Gustavsson MDG S (fd 
T1) Göran Thornér T2 (fd T1), Ninni 
Manlig I5 (fd T3) och sist och minst vår 
tekniker Mona Forsman P4 (fd T3).  
Utbildningen startade i Litauen och i en 
stad som heter Kaunas och är landets 
näst största stad. Vårt boende under 6 
veckor (sept-okt -03) var i en villa 5 min 
promenadväg genom ett bostadsområde 
till övningsplatsen. Vi rådde våra kvinn-
liga medarbetare att inte gå genom bo-
stadsområdet på kvällstid.  
Efter en planeringsperiod startade ut-
bildningen med ca 50 elever från de tre 
länderna. Vi använde hade ingen tolk 

UTBILDNING I BALTIKUM 1 
Brigadsjukvårdskompani 

Fr. v. Thomas Olofsson, Mona Forsman, Nin-
ni Manlig, Göran Thornér, Ulf Gustavsson 
och Stefan Ling. Äntligen på väg, mellanlan-
dat i Riga. 

Jag bävar för vad Kurt eller Putte skulle 
ha sagt. 

Fint besök värre när General Lars Frisk 
förhör sig med eleverna. 
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S å startade andra halvlek 
vad gäller Baltmed pro-

jektet som gällde Fältsjukhus. Nu 
startade jakten på personal till 
detta vilket inte visade sig vara 
så enkelt. Det finns inte så 
många med erfarenhet från Fsjh 
längre, men till slut fick vi ihop 
Stefan Ling T2, Anders Dahlberg 
MDN, Göran Tidén T2, Göran 
Thornér T2, Ulf Gustavsson Lv6, 
Bengt Rulander f.d. T 3, Peter 
Blom A9, Lars-Erik Palm, Gun-
nar Palm ATS och Christer 
Westfahl,  
Då var vi åter i Kaunas och i  ett 
nytt boende, som Litauerna hade 
ordnat. Den här gången bodde vi 
på ett motell i utkanten av Kau-
nas. Resvägen in till övningsom-
rådet borde ha givit risktillägg. 
15 min transport på morgonen 
och som mest såg vi 5 krockar. 
Då har vi bara räknat sådana där 
som folk stod och pratade vid 
och inte de där bilarna var bort-
forslade.   
 

UTBILDNING I BALTIKUM 
Fältsjukhus 

med oss. Vi pratade engels-
ka, en elev översatte till rys-
ka och tre nationer som 
översatte ryska till respekti-
ve lands språk. Vilken sör-
ja. Efter många om och men 
fick dock vi kompaniet på 
krigsfot. Vi genomförde en 
avslutande övning på ett 
före detta ryskt fallskärms-
jägarfält.  
Efter kursen lämnade Lett-
land projektet på grund av 
pengabrist, vilket var synd. 

Det innebar att leveransen 
dit i skrivande stund inte är 
genomförd. 
Våren –04 avslutades brig-
sjvutbildningen med en lo-
kal kurs i Estland. Den här 
gången var instruktörerna 
Stefan Ling, jag, Göran 
Thornér och Mona Fors-
man . Kursen genomfördes 
i Tapa. I denna ort fanns 
tidigare en rysk flygbas. Jag 
rekommenderar inte någon 
semesterresa just dit. Att gå 

ut ensam på kvällstid är 
inte att rekommendera. 
Kursen gick mycket bra och 
gav även oss möjligheter att 
resa lite i Estland. Vi be-
sökte bl.a. Narva och Pernu. 
Vid besöken på dessa orter 
berättade en del ester för 
oss att förhållandena var 
bättre under den svenska 
ockupationen på 1800-talet 
än under den ryska.  
 

Göran Tidén 

Goran Tidén i Ignalina. 
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Nu skulle vi på 7 veckor få 
till ett fungerande fältsjuk-
hus med delvis felaktig 
mtrl, tex. ville inte Sverige 
skänka de elverk som in-
gick så vi fick fem mindre, 
vilket orsakade mycket ex-
tra arbete. Vid det här till-
fället fanns det bara 40 ele-
ver varav ca 20 var office-
rare och 20 var medicinsk 
personal. Det innebar att vi 
fick bygga sjukhuset från 
mottagningen och bortåt. 
Fördelen var att alla elever 
fick vara med vid resandet 
och fick se alla delar av 
fältsjukhuset, vilket gav en 
insikt om fältsjukhusets alla 
delar.  
Utbildningen gick riktigt 
bra även denna gång och 
avslutades med besök av 
allt från Ambassadrisen i 
Litauen och ÖB från bägge 
länder med följe, vilket ren-
derade i ett ståhej utan like. 
Besöken fick mycket ut-
rymme i massmedia.  
Efter utbildningen skulle 
allt vårdas. Detta var en 
omöjligt ekvation utan tork-
möjligheter, men till slut 
låg allt i förråd utom fyra 
sjvtält4. Jag skulle inte vilja 
ha allt kontrollerat av någon 
från vår gamla mobsjv. på 
T3. Men våra kunder var 
nöjda, så arbetet får väl an-
ses som klart i Litauen i och 
med detta. Nu återstår en 
regional kurs i Estland av-
seende fsjh. Den kommer 
att vara som en gammal-
dags kfö i 4 veckor och kur-
sen genomförs i månads-
skiftet maj-juni i år.  
Det var slutet på en två år 
lång resa som har varit 
mycket intressant och läro-

rikt. Som sammanfattning 
kan jag säga att det fortfa-
rande finns mycket ryskt 
kvar i dessa länder, men jag 
skulle gärna resa som turist 
i alla tre länderna. 
Litauen som är det minst 
exploaterade. 
Billigt: middag 25kr, en öl 
10kr på lokal, 1liter vodka 
20 kr på affär,  
  

I Estland finns mycket att 
se från svensktiden. Billigt 
där också och enkelt att åka 
till. Rekommenderar ms 
Viktoria om man kan välja 
avresedag. 
Lettland har jag sett minst 
av. Riga är en storstad som 
är trevlig att besöka. 
 

Göran Tidén 

Stefan, Rulle, Ada och Göran Th i djupa tankar 

Upprättat fälysjukhus i Kaunas. 

Typexempel på korsning i 
detta fall i Vilnus. 
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N erresan genom-
fördes måndag 

10/1. Vissa problem upp-
stod pga. storm och att mitt 
tåg från Skövde var inställt. 
Dock hann jag precis fram 
till incheckningen på Arlan-
da. Efter några timmars 
flygning anlände jag till 
Camp Eagle Base c:a 1700. 
Efter middag och genom-
gång var det tid för inkvar-
tering 2230.  

Tisdag 
Då var det dags att lära sig 
hur Campen såg ut. Den 
visade sig vara ganska stor. 
8 km om man skulle få nå-
gon lidnersk knäpp och 
springa runt. Maten var 
också ett kapitel för sig. Vi 
åt i den amerikanska matsa-
len Longhorn.  
Onsdag -Lördag 
Utbildning av de första ele-
verna började. De fick delas 
upp i grupper om två eller 
tre pga. belastningen på hu-
vudförrådet. Flertalet av 
eleverna hade utbildning på 
hjullastare sedan tidigare. 

Reseberättelse Bosnien 10—28/1 -05 

Däremot var SISU trucken 
en nyhet för de flesta vilket 
medförde körutbildning 
mm. 
16/1 
Söndag “vilodag”. Den till-
bringade jag tillsammans 
med C-G Pettersson. Vi tog 
oss en tur till Tuzla med 
omnejd. Jag blev beklämd, 
när jag såg alla dessa UXO 
skyltar 
(minvarningsskyltar) vid 
sidan av vägen. Minhotet är 
en realitet för de som bor 

här. En kvinna 
mindödades un-
der min vistelse 
här. Det var inte 
tal om att gå 
utanför hårdgjor-
da ytor pga. min-
hotet. Även inom 
campområdet var 
man inte säker. 
Måndag– Tors-
dag 
Nya elever utbil-
dades under fyra 

dagar på hjullastare, truckar 
och stå-staplare. 
Fredag 
Prov dag och alla blev god-
kända. I och för sig är det 
kanske en viss fördel att 
själv godkänna sitt arbete. 
Lördag 
Rek. av utbildningsplats för 
förarbevis.  
Söndag 
Söndag “vilodag” och åter 
en resa med C-G ut i landet. 
Minvarningar fanns över-
allt. Vi åkte längs sista 
fronten och nästan inget var 
uppbyggt efter 12 år pga. 
att det fanns minor precis 

överallt. 
Måndag 
Utbildning av plutonschef 
Lagervall på COTG-
TRUCK 1712 SISU (lustigt 
att vi har benämningen 
SISU och finnarna har Kal-
mar på exakt samma sorts 
truck). 
Tisdag– Onsdag 
Vi avslutade utbildningen 
av några eftersläntrare på 
tungt släp och förarprov 
mot tung lastbil. 
Torsdag 
Jag packade och avslutade 
mitt jobb i Bosnien. Det var 
både intressant och roligt 
att träffa kollegorna från T2 
och andra förband här nere. 
Det var även bra att lära 
känna till arbetsförhållande-
na för de som jag utbildar 
här hemma. Jag känner inte 
riktigt för att vara inlåst på 
en Camp. Jag föredrar nog 
att jobba i Baltikum med de 
friheter detta medför. Nu 
planerar jag för nästa resa 
till Estland som äger rum 
vecka 20-23. Då genomförs 
Fältsjukhusutbildning. 
Fredag 
Planerad avtp kl 0800 från 
Camp Tuzla Eagle Base 
försenades pga. finska post-
säckar. På grund av alla 
flygförseningar anträdde jag 
först kl 2030 resan från Ar-
landa och anlände mycket 
trött men nöjd till Skövde kl 
0100 på lördagen. 
 
 
Göran Tidén  
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Svensk förläggning i Tuzla 

Christer Liljedahl och C-G Pettersson 
inte direkt på arbetsrummet! Ganska vanlig standard på bostäderna 
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