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Nu är det snart jul igen. Åren 
verkar gå fortare ju fler de 
blir. 
Som redaktör för tidningen 
finner jag att det finns få skri-
benter ute i bygderna som vill  
lämna in artikelunderlag till 
vår tidning. Vår förening har 
ett spridningsområde som 
täcker i stort sett hela landet 
och det vore utvecklande för 
tidningen om jag fick artikel-
underlag från några av er som 
finns inom försvaret eller är 
lyckligt lottade friherrar. 
 
Beträffande försvarsbeslutet 
som togs den 15/12 finns 
mycket att säga. Försvarsbe-
sluten tycks på senare år ha 
blivit en färskvara, eftersom 
de som tagits alltid tycks ha 

haft ett synnerligen kort bäst 
före datum. 
Bättre julklapp borde ha kom-
mit till Östersund. 
  
Det verkar klent med försvaret. 
Vi får lita på anfallet (Nicke 
Sjödin) 
 
 Leif Östberg  



Bilder från T 3 I förra numret 
beskrev jag vad som 
hade hänt med bygg-
naderna på södra ka-
sernområdet - Sjuk-
huset– Exercishuset. 
I detta nummer kom-
mer jag att hålla mig 
inom området från 
matsalen ned mot söd-
ra kaserngården. 
 
Översta bilden  visar C-
kasern. I denna kasern 
fanns tidigare 7. komp. Sol-
daterna som var placerade 
vid kompaniet utbildades 
mot att kunna tjänstgöra i 
bat– och brigadförbands-
platser, fältsjukhus samt i 
sjuktransporttjänst. 
Kasernen var mot bakgrund 
till detta anpassad för sjuk-
vårdsutbildning med speci-
allektionssalar i den översta 
våningen.  
I kasernen huserade även 
vakten med arresten. 
 Bilden är tagen från den 
öppna platsen norr om det 
tidigare CÖF Sjv. 
I denna kasern finns sedan 
10-år tillbaka en F-9 skolan 
som heter Nipanskolan. 
Kasernen inrymmer idag ca 
300 elever. 
Den mellersta bilden visar 
hur kaserngården anpassats 
för barn från 6-15 år. 
Huset, som ligger mellan C-
kasern och gymnastiksalen,  
var på 50 talet bostad. I 
denna byggnad lokalisera-
des T 3 museum som bygg-
des upp i början av 80-talet. 
Skolan nyttjar även detta 
område. 
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Bilden till höger visar 
byggnaden som tidigare 
inrymde CÖF Sjv, apotek 
mm.  
När T 3 1994  lämnade om-
rådet och grupperades på 
Hågesta byggdes hela loka-
len om till museibyggnad 
för T 3 museum och Tex-
tilarkivet Västernorrland. 
Båda invigdes i mitten av 
90-talet.  
I samband med att T 3 och I 
21 lades ned 2000 besluta-
des att Sollefteå kommun 
skulle ta över både I 21 och 
T 3 museum. 
Detta gjordes i samverkan 
mellan förbanden, försvars-
ledningen och kommunen. 
Dessa museum inryms idag 
i Sollefteå museum med 
gruppering i g:la. Apoteks-
huset på Storgatan. 
Kvar i byggnaden finns för 
närvarande Textilarket. 
 
Den mellersta bilden.  
Tidigare fanns här T 3 
Mekskola som lydde under 
4,. Komp. 
Idag nyttjas lokalerna av ett 
flertal mindre företag med 
olika inriktningar.  
 
Den nedersta bilderna  visar 
C - kasern. 
Innan T 3 lämnade området 
fanns här Transport– och 
Lnuhkompanierna. 
Byggnaden övertogs först 
av telecomföretaget Telitel. 
För närvarande finns i ka-
sernen Arbetsförmedlingens 
kundtjänst med ca 80 an-
ställda samt Svenska Kraft-
nät med 10 anställda. Det 
senare ansvarar för stamnä-
ten norr om Gävle. 
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I huset till höger inrymdes 
plutonsofficersmässen i 
andra våningen och på bot-
tenvåningen fanns fritidslo-
kaler för de värnpliktiga. 
På den översta våningen 
fanns lokaler för de lokala 
fackföreningarna. 
I huset finns nu Energidalen 
i Sollefteå AB, som bilda-
des 1992. Syftet var att eta-
blera en plattform för när-
ingslivsutveckling inom 
förnybar energi, som är ett 
prioriterat utvecklingsområ-
de inom förnybar energi 
Energidalen är idag ett 
kompetenscentrum inom 
bioenergiområdet med in-
ternationella program i 
samverkan med andra regi-
oner i Europa. Verksamhe-
ten kan delas in i huvudom-
rådena bränsleteknik, för-
bränningsteknik och utbild-
ning. 
En del i verksamheten är att 
hjälpa innovatörer och före-
tag att utveckla och prova 
nya idéer och produkter re-
laterade till biobränsle. 
 

Till höger matsalen på T 3, 
som nu inrymmer en av 
Sollefteås större lunchre-
stauranger med namnet  
Nipanrestaurangen.  
Här betalar man i kassan 
och sedan är det bara att äta 
så mycket byxor och svång-
rem tillåter. 
Nipanskolan, som saknar 
egen matsal och kök, utspi-
sar sina elever i en särskild 
matsal där. 
 

I källarvåningen har Wie-
nerbageriet funnit för verk-
samheten lämpliga lokaler. 
 
Leif Östberg 
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Höstmöte i museet den 7:e oktober 

Höstmötena har vi sedan ett 
par år tillbaka arrangerat i 
Sollefteå Museums lokaler. 
Orsaken till detta är att det 
finns en hiss i byggnaden 
och det förbättrar tillgäng-
ligheten för de som har 
svårt att gå i trappor. 
Vi samlades kl 1800 och 
efter erforderlig mingling 
var det dags för ärtsoppa 
med nödvändig punsch, 
pannkakor med grädde, 
glass och sylt samt kaffe. 
 
Mötet inleddes med infrma-
tion om genomförd verk-
samhet samt kommande, 
men raskt lämnades detta 
för att stilla vår torsdags-
hunger.  
 
Särskilt inbjuden gäst var C 
I 5, som för dagen represen-
terades av övlt. Anders An-
dersson. 

Fr.v. Björn Eklund, Kjell Litström, Kalle Ödlund, Kurt Lindström och Christer Svensson 

Fr. v. Kurt L, Henrik Bergkvist, Christer och Björn  

Kjell Fahlén var med  Kerstin och Wille Wennberg 
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Några intresserade åhörare. 
Kerstin och Wille, Kjell 
Åström och BjörnEklund 

T 3 kamratförenings julmiddag på Mässen 

Anders orienterade om kommande försvarsbeslut och oron i 
Östersund inför detta. Situationen är densamma där som 
den var hos oss inför Försvarsbeslut 2000. 

Återigen var det dags för det traditionsenliga 
julbordet på mässen. 
Ca 15 st medlemmar hade samlats och per-
sonligen tycker jag att intresset var svagt ef-
tersom vi hade räknat med att mellan 30– 40 
medlemmar skulle ha hörsammat inbjudan 
och infunnit sig. Kostnaden 125 kr kan inte 
anses vara för stor för ett fullödigt julbord.  
Kom gjorde i alla fall ett tappert och förvän-
tansfullt gäng. Till vänster skymtas Arne 
Hedvall och Ulf Torhult på ömse sidor om 
Åke Andersson, Gurli och Bengt Ericson 
samt Janne Gradins rygg. 
Efter sedvanlig hälsning var det glögg och 
först ut i glöggkön var som vanligt den snab-
be Arne Hedvall och i år följd av Lasse Eriks-
son som god två. 
När alla erhållit den varma drycken i Träng-
rummet informerades deltagarna om verk-
samhetsplanen inför kommande år. Ett utkast 
till planen presenteras på sidan 8. 
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Jan Gradin samlar sig inför 4:e varvet. Övriga som enbart är ute på första varvet är Lasse 
Eriksson, Harry Sundin, Kalle Ström, Gurli och Bengt Ericson samt Tommy Dolk.  

Fler som smakade på det ypperliga julbordet var Arne Hedvall, Ulf Torhult, Birger Westlin. 
Övriga tre presenterades i ovanstående bildtext. 
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Utkast till verksamhetsplan 2005 
 
13 jan Seniorklubbens uppstart. Träffarna genomförs generellt varje torsdag 
 kl 0900-1200 
 
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 sidan 1) 
 C I 5 inbjuds att deltaga i mötet. 
 
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 sidan 1) 
 
12 maj Styrelsemöte 
 
2 juni Seniorklubbens våravslutning 
 
30 juni Ev. nedläggningsceremoni i Östersund. Detaljer i kommande num
 mer. 
 
25 aug Seniorklubbens höstupptakt. 
 
25 aug kl 1800 Ärtmiddag på Museet  Ev. föredrag om aktuellt ämne. Anmälan till 

Kjell Åström senast den 20/8. (tfn se sidan 1) 
 
26-28 aug Volontärträff mm i Sollefteå. Brev utsänds till berörda. Kontaktman 

Harry Sundin. 
 
1 september Styrelsemöte 
 
September T 2 100 år i Skövde.  Bussresa till T2. Fredag –söndag. Bindande an-

mälan 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 sidan 1) 
 
18 nov Styrelsemöte 
 
8 dec kl. 1800 Jultallrik på museet. Anm. till Kjell Åström senast den 2/12. (tfn se 

sidan 1). 
 
15 dec Seniorklubbens höstavslutning 
 

Ny medlemsavgift 2005 
På årsmötet i mars beslutades att vi skulle höja medlemsavgiften till 100 kr för enskild och 
till 150 kr för familjemedlemskap. Orsaken till höjningen är att vi på måste finansiera utgiv-
ningen av Norrlandsträngaren. Inbetalningskort bifogas som ett löst blad med ifyllt postgiro-
nummer. Glöm ej att fylla i namn och adress. 
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Kartstudier inför kommande vägmärkning 

Måndagen den 8 no-
vember startade tra-
fikplutonens "riktiga" 
utbildning. Trafikdiri-
gering, vägmärkning, 
reglerad dubbeltrafik, 
vägrekognosering och 
lotsning är några av 
de uppgifter som tra-
fikplutonen skall kla-
ra av när övningarna 
drar igång senare i 
vinter.  
 
- Klart, ropar soldat Vik-
lund till sin kamrat som står 
på andra sidan korsningen 
och dirigerar.  

- Då släpper jag mina, sva-
rar soldat Näslund.  

- Gör det! Får han till svar.  

En vecka på trafikplutonen 

Soldat Näslund märker väg 
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För att få så mycket övning 
i trafikdirigering som möj-
ligt, står varje grupp i var-
sin korsning, som sedan 
grupperna roterar runt på. I 
korsningen Krondikesvä-
gen/Fagerbacken står för 
första gången någonsin des-
sa två soldater. Trafikinten-
siteten är låg, men det kan 
vara nog så svårt att dirige-
ra som nybörjare.  
 
Vägrekognosering är något 
som utförs ständigt på plu-
tonen. Dels i övningssyfte 
nu i början, dels inför en 
kommande övning. Samtli-
ga tänkbara och otänkbara 
vägar "rekas" och bedöms. 
Kan ett underhållskompani 
åka på vägen? Kan två last-
bilar mötas? Vad har vägen 
för klassning, BK1, BK2 
eller BK3? Behövs det plo-
gas, grusas osv.  
 
Detta och annan data tas 
reda på innan någon kolonn 

med fordon kör på den spe-
cifika vägen. Efter "reket" 
bestäms vilken väg som är 
bäst och som ska brukas, 
och när det är klart påbörjas 
vägmärkning. Vägarna döps 
till exempelvis "väg A". Då 
är det bara för fordonsförar-
na att följa skyltningen, så 
kommer man fram till rätt 
ställe.  
 
Vägrekognosering utföres 
också före t ex lotsning, 
vilket innebär att man visar 
vägen för exempelvis ett 
kompani om 50 fordon. I 
samband med lotsning har 
man ofta s.k. "fri väg", och 
med det menas att i kors-
ningarna står det trafiksol-
dater och dirigerar trafiken 
så att kompaniet bara har att 
rulla igenom korsningarna 
utan att stanna. Effektivt 
och bra!  
 
Efter första veckan av tidiga 
morgnar, sena kvällar och 

mängder av både teoretisk 
och praktisk trafiktjänst, har 
hela plutonen lärt sig väl-
digt mycket på kort tid, och 
det belönas genom beröm 
från befälen. Alla soldater-
na är, förhoppningsvis, nöj-
da med veckan som gått, 
och som om inte berömmen 
vore nog, så är det ingen 
helgtjänst utan alla får åka 
hem.  
 
Furir Åkerström 
 
Trafikplutonen har fem oli-
ka grupper: Samband/
upplysningsgrupp, chefs-
grupp och 1:a, 2:a, 3:e tra-
fikgrupp. Det är fem KB 
och 30 GB/E soldater sam-
manlagt. Utrustningen för 
trafikplutonen består av 
Mercedes-Sprinter bussar, 
motorcyklar 258 och trafik-
materielsatser. 

Soldat Wernersson visar upp sin mc Huskvarna 258. 
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Den 27 oktober i nå-
dens år 2004 var det 
kanske för sista gång-
en som Fältjägarna 
utgjorde högvakt i 
Stockholm och skyd-
dade H.M Konungen. 
 
Infanteribataljonen inledde 
högvakten den 13 oktober 
och efter 3 + 3 dygn över-
tog Trängbataljonen ansva-
ret.  
 
Förutom de dagliga rutiner-
na under dessa två veckor, 
deltog fältjägarna bland an-
nat vid den ceremoni som 
hölls vid FN-monumentet 
på Gärdet, för att hedra de 
svenskar som stupat i inter-
nationell tjänst 
 
Denna högvakt har också 
präglats av I 5:s känneteck-
en under alla år, nämligen 
det unika. Det finns alltid 

Vaktstyrkan ur Norrlands trängbataljon lämnar över ge-
värsbron till Amf 4  

Trumkåren underhåller publiken under postavlösningen  

Fältjägare vaktade slottet 
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några detaljer som särskiljer 
Fältjägarna från andra för-
band. Att genomföra exerci-
sen med speciella inslag 
och att äpplet ligger på plats 
är bara ett par exempel som 
kan nämnas. 
 
Under det sista dygnet fick 
högvakten besök av både 
regementschef och kommu-
nalråd Per Söderberg. Allt 
avslutades med ett särskilt 
tack av överkommendanten 
i Stockholm generalmajor 
Bo Waldemarsson. Både 
vid Slottet och Drottning-
holm genomfördes en kort 
ceremoni där överkommen-
danten tackade I 5 för lång 
och trogen tjänst. 
Så var stunden inne för den 
sista vaktavlösningen och 
ett visst vemod infann sig. 
De sista Fältjägarna lämna-
de slottet bakom sig med 
rak rygg och fanan i topp. 
Men, man skall ALDRIG 
säga aldrig. 
 
 
Krister Lingblom 

I 5:s vaktstyrka lämnar yttre borggården för "sista" gången.  

Kommunalrådet Per Söderberg besökte högvak-
ten och träffade bland annat löjtnant Camilla 
Sjöhlén  

Kapten Fredrik Lönn lämnar över ansvaret till pågående 
vaktchef från Amf 4  
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