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ttlvctkling. lll9l d{ 'I I fiirldcs var (lc1 nog ingen s(nn ens ana(le rt( rlel l{)0 år scnare skullc iinnas kvinnliga offi<.enrrc.

Göta trängregementes 7))-årsjubiTeum rönte
star uppmärksamhet i media.

Vi har safltmanstä7J-t en de7 av materiaTet på
detta sätt och hoppas att det skal7 bli ti77
gLädje för Läsaren.

Tord Björkman
Regementschef



.., och mycket mera, kan
man förvitnta sig få höra både

'i-öå Hertig Johans torg och På
'!"Stadsteatern nu på fredag.
'' DA kommer nåmligen Ar-
mÖns Musikpluton På besök
tiU stsden för att bjuda På en
stunds underhållning för dem
söm vill hora På.

Upprädandet fungerar
samiioiet som en upptakt för
Göta trångregeinentes l(n-års-
jubilcum nästa år.

Ksn tånka att det blirän mer
musik och firande i stadön då.

.' ' ir'. ''' ':-

Tfängiubileum
hålls i Skövde
Skövde (G-P): I maj firar Göta
trängregemente T2 i Skövde sin
loGåriga tillvaro. Det ska ske
med uppvisningar, utställningar
och underhållning. Man ska bl a
uppmärksamma förläggningsor-
terna Marieberg i Stockholm,
Karlsborg, Nora och framförallt
Skövde, som regementet varit tro-
gen i 85 år.

Jubelkonsert'
för T2.hiista år
1991 6rar T 2 sitt lo0-årsjubi-
lerurn- -Iiongl. Göta Tr:lngbatåljo-
nen" uppeatt€s efter riksdagsbe-
glw på -Marieberg i Stockholm
f8S1 

-ocb 
blev urgprunget till T 2,

vilkecr fdrlades tiU Karlsborg, fttt
att sedår överf,yttas till Alf-
bems ägor i Skövde f901. Sedsn
1984 buserar förbandet i f.d. K 3:s
etablisa€ment vid Heden.

Som en'upptalt till jubile-
rrmr6nn(lsf Difsts. fu bjnder T 2
tillsnnfnq roed Skövde kom-
mrm pÄ ett gästspel av Arirdns
mrnikphrton från Shångnäs i
rnorpn. Det blir dels en konsert
på Hertig Johane torg kl. 16.00-
16.30, dels ett framträdånde i
St8dst€at€rn kl. 19;00-20.30.

Båda kons€rtelng kqn selys-
nag Loetna'dsfritt.

TZ firar 100 år
Miit iät försvåriekono-
misk bedrövelse - ett
glädjeämne.

T2 i Skövde fyller 100 år.
TZ kommeratt fortleva

som det enda trångrege-
mentet. Tl i Linköping
omdanas till Svea trängba-
taljon, T3 i Sollefteå till
Nedre Norrlands triingba-
taljon, T4 i Hässleholm till
Skånska trån gbataljonen
ochT5 i Boden till Övre i

Norrlands trängbataljon,
säger trånginsp€ktören,
översten av första graden
ClaegTamm.

Sjlllv flyftar han i som-
mar med Armdstabens
triingavdelning från
Stockholrn till Skövde och
uppriiftar där ett nytt
trängcenter med 60 befatt'
ningshavare. 

_

- Så nog finns det an-
ledning att fira T2:s l0o år,
framhåller regementsche-
fen, överste Tord Biörk-
msn, och stabschefen,
överstelöjtnant Lars-Gun-
nrrWinterfeldt

På tördag börjar jubile-.
randet. Tillsammans med

Skövde köpmannaföre-
ning bjuder T2 allmänhe-
ten i centrala staden på
ärtsoppa och musik. Den 4
rnaj kulminerar jubileran-
det på T2 i Skövde, och i
Stockhokn 14 juli i och
med att T2 går högvakt vid
Kungliga slottet.

Regementenas tross är
gammal. Men trossens ut-
veckling till trängtrupp
slagskedde föst 1885. Då
mot bakgrunden av träng-
ens stora betydelse i tysk-
franska.kriget 1871.

T2 i dag: 120 officerare
och 700 våmpliktiga, mo
torskola och underhålls-
tjänst med allt från ammu-
nition till upprättande av
fältsjukhus.

- Så det finns mycket
intressant att visa upp un-
dervårt jubilerande på T2

- i kasernarv efter K3,
som 1984 drog in i Karls-
borgs fästnin g, säger Tord
Björkmanoch Lars-Gun-
nar Winterfeldt i ledning-
en förjubilerande T2 i
Skövde.

TEGEEKSTRÖM
I



ffi.sge{nente
,fyllde tr00 år
lf rg to.tqqrn firade Kung'

tsä"ffin$,T#',11'ål:,:'å
Tord Bjöikman lade ncd .cn
krans vid negementets mln'
noigttn i Marieberg. l89l låg
r€retnontots kasern där Svcns-
kf,Dasbladet liggcr i dag. 

^
Tränrftlrbandens uPPgrlt

'ver att dköta skadadc och ord'
na\mat till soldarerna. Dc
uoBbtod eftef det fransk-tYska
ki&ct l8?0-1871 som.TYsk-
lånd vann, mycket tack vare
sina trån8förband, Redan cf'
ter ett halvår flYttadc regc-
mentot från Mariebcrg till
Karlsborg och dä''ifrån t905
tlll Skövle. Regementet har
nu 134 befäl och 800 värn-

ot'$1fi;*rscns 
högtid när'

varade 40 mtlitårer från Sköv-
kvällen åt

slou. I
jubi-

'under närvaro
qnoqt pJinqessan

TZ I0O-å,rs fi'rade P& Marieberg

SånäsomPåendag, l@år
efter det att major Axel Oskar
Efraim Mattsson tillträtt som
Göta trångbatåljons fÖrste

chef, hedrade T2:are den Plats
dår T2 föddes.

Det var På Marieberg i
Stockholm. Runt den Plats dår

trångbataljonen låg, ligger i
dae-soviets ambassad och de

båäa tidningshusen för Sven-

ska Dagbladet, Dagens NYhe-
ter och Expressen.

Ett 5Gtal T2:are mötte upp,
bland dem fyra före detta rege-
mentschefer: Magnus Brueeli-
uq, Kjell Nordström, Gösta
'Schyllander och Eric Ros-
sander.

Då alla hade samlats vid ste-
ne[ marscherade fanförare
rnajor Anders Andersson

liam. Fältmusikanternas leda-
re Thure Jansson i trumpet
blåste regementets igenkån-
ningssignal.

Efter tal av regementschefen
Tord Björkman lades en krans
ner vid stenen till nrinnet av de
första götaträngarna. Dårefter
läste stabschefen [ars-Gunnar
Winterfeldt T2:s historik på
rimmad lyrik.

Major Andcn Andcrcton t* t"rfur"* då T2 ,Eilrade ,r.,i'. t{,t ao & fiinta götatröngatna. T2 fid&s
lSgI på Marbberg i SacUwln. (Fon: UVFbberg)
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o Göta trångbataljon uppsat'
tes på Marieberg 1891, iust den
pl3is dar denira tidning kbm-
mer tlll. ", , ". . .,. '1,', ; !; , 

:
., Observera att det heter "På"
faii vi i dagligt tal såger att DN
ligger."i"Ma.rieberg. ' : 

,

r '(Det enda "på" som linns
'- xvar är fctljande: om man

måter in var det gamla rege'
-inentet låg så sitter i dag fru

chefredaktören på den gamla
gödselstacken..')i.

Alltnog, i dag, torsdag, flrar
i 't+.. i- , ,: t "., . ''. .1.:.;: . jful :. :-; -] , r

.' 
'; '' :1'

dån eamla' trängbataljonen,
soiir inte fiirrän 1949 fick kalla
sig regement'e, höndraårsjubi,
lqum just här i Marieberg.- 

Dessa trakter har gamla
traditioner, och har förutom
porslinsfabrik även varit till-
håll för Kongl. Ii.aketcorpsen.
Alit detta minner en minnes'
Jten utanför ryska ambassa'
den om.

0 Nu ska genast såga$ att
trångbataljonån inte blev
låhge på Marieberg. Redan

;'L ..
. 

tlaJ., 
: i .

'^ :, ,' rl:'..' i'' året efter' flyttade man till .

Karlsborgs f-dstning,r grannb '
' ; med artillerister pch' in-
. genjörstrupper. På deri tiden
t' fanns det resurser liksdni.
, : I samband med infdiendet'

* av 1901 årshärordningbörjadd ,
i man fundera på en flyttning,.

och det blev Skövde. Alterna-
tiven hade varit Falköping och

, Alin'gsås av alla ställen.

o Första Göta trängkår som'
man nu hette kom i gång och
tog hand om värnpliktiga från
de västra iandskaperi. Så här

: står det i minnesskriften:
". " . Bohus län meci Göteborgs .

stad, varifrån värnpliktiga i '

biltjänst ftireträdesvis kom,"
. I Dalsland; Vånnland och ;
Västergötland kunde'. man
bara köra häst tYdiigen. ': .' I

e runt 1 t 00'är
'+.'. , tt'.r-,

med P4 så flyttade T2 till K3:s p:
kaserner i nåiheten av P 4. ' .ll"

Jo, döt åir 6ant, och det år
bara militårer som kan hitta'
på något sånt.

o Förbandet var med under
hela kriget, !nen'iedan 1939

startade man gengasuttjild-
ning. Trots detta var hästen ett
minst sagl utnyttjat fortskedf-
ninssmeäel pf dän här tideri
för' ambulanserna, faltsj ukhtl-
sen. tränsporterna, bagarna
och de mobila slakterierna,i'

I

', Detsattestoå,rppenfilial, "'t .,', .:-l:;','t "'':,

iletachernent, i Norå frir Efter kriget såldes f ö 200

å;;;1;ä; benåv. 
- .'1 

, , . ueias-n1oe åstbilar rrån T 2'' i;;

Au t erte rso m r?i rsv arsbesru:, o-1" +i, 
j t*irftlno*'riiä:ten avlöste varandra dritbla: l;å'", 'ä;iä-ö"-Gie] 

"n;å"r i z-, io* regementet heter 131,^1u,,,I:tiu
kort, fram nch tillbaka: i'::..;: spelas liksom det kommer att

Bl-1il#å1ffi"yt1'J,"i#',, l$pn"'tffi [:*1"'] i
.itää.f aa lades s e i Kaiis- o iv just den anlednincel lll
borg ner, men eftersom KTll- ', reiiementet, fttddes här palt

uåie år !örsvarsberoende flyt- . tttårieUerg dratulerar NoN ex'

tadä K3 dit från Skövde och tramycketl -,
ålt".ro* K 3:s gamla kaserner ' . ' BENGT FAI,KKI.OQ
aå Utev lediga men hör ihop: : '. ' '-'' Gustartiileri$)

r4;;fr-;1å/rt



Nlinne,sst;en for Tz

Med bedergvakt ocb tnrmPetfan-
iar invicdes På onsdsgPn Ernnes'

;ä;;;"t;;'- trn FThi',;
kamto.p, dur fttrband€t
oiä'""ftnotningar Aron 1940-

ttilo*t 
är belägen utmed vä-

*"'iiu 
-ku"siukf,uset ocb kan

&i-ä re* iakitas av fö'rbiPasse-

nnde.-Tt"otn 
avtåcktcs sv t?gements'

I ichefen överste Tord Björkman'
' - Ceremonin ingick i förbandete

l0O-årsjubileuro, vilket kommer

"it ntri pA olika sått under helå
rggf. Fu;ut i år har beeök giortg

i Mrti.l"tg utanför Stockholf'
äitr ttun*aren en gang gnrnda-
des.

Tbxt: Kurt BobY
Foto: Stefan 'Suensson



f)en fanns under plasten,. . .

Funderade ni over bilden på
den plastövertäckta saken på
Sta'n runt-sidan i går? I dag
kan vi avslöja vad som fanns
under skynket.

I går avtäckte nämligen l'2:s
regementschef Toid Biorkman
en minnessten ute i Karstorp.
Detta på grund av att regemen-
tet i år firar 100-års jubileum.
Stenen år skänkt av Kungliga

Göta trångegementes kamrat-
förening och står som minne
av den tid, 1940-4'1, däT?hade
kompanier förlagda ute i
Karstorp.

Fråmst var det sjukvård-
skompanier som bodde där i
barackläger, men ett tag var
det till och med tal om att hela
regementet skulle förläggas i

området. Andra minnesstenar
har rests överallt dår T2 varit
förlagt, som till exempel Ma-
rieberg i Stockholm där det en
gång började. För att ytterliga-
re fira.lubileet kommer kom-
panier namnges efter alla plat-
serna. Karstorpskompaniet
var pä plats i går för att lära sig
hur det såg ut på lägerplatsen

a

,Yr

då det begav sig.
Ceremonierna inleddes på

Norrmalm, vid gamla T2 och
fortsatte i Karstorp mcd av-
tåckningen och ett korum. De
avslutades med en rundvand-
ring på området med guidning
av KG Ljungkvist som var för-
iagd i Karstorp under bered-
skapstiden.

ffi

öoerslo Tord, Björlanan, till oöiu&lr, rcm höll tall och kapten Berndt And.erxton, en ao initiatiolagarna till s,er.ei.



militara minnen
Lennarth Jansson, kommunlull-
mäktiges ordlorande i Nora,
och T2:s regementschel Tord
Björkman.

Sen är det dags ftir lejonen,
närmare bestämt Armens Le-
jon. Det är en uPPvisningsgruPP
med motorcyklister som är in-
ternationellt kända. De kommer
att hålla till vid Karlsängskolan.

Sen smakar det säkert gott
med en kopp kafle och en bulle
vid Hemvärnsgården.

Nora frcar slna

Notr,q. Marschmusik' hög-
tidliga tal, lejon på motor-
cyklar och kaffe och bul-
lnr.
Det blir det på lördag när
Nora firar sina minnen av
att en gång ha varit en
stad med militärer.

Det är T2 i Skövde som firar
de år i slutet av 40-talet och
biirjan på 5O-talct niir man hade
cn avlliggarc i Nora.

Sktlv<lcrt:pcnrctttct fi rnr lrLtrltl-
r;r lr i llr och tnun hitr inlc vcl:tl
gliin)mabort nor:ttitlcn. /r'"/rc.

Därför konrmer den årdc
chelen på T2N, Sigurd Melin,
att vara en av högtidstalarna
när man samlas vid den min-
nessten uppe vid HagbY som
tillsamnrans med en del byggna-
der ännu påminner om den
gamla tiden. Där kommer det
också hållas komm innan Guld-
snredshyttans nrusikkår mar-
scherar i täten ner till Nora torg.
Med finns en hederstruPP ur
Nora kompani som bär en all'
deles ny kompanillagga där No-
ras stadsvapen finns med.

På torget blir det mera tal av

ffiWIWTTW
Kompani i l{ora
NORA. Det var länge sedan Nora hade ett eget regemente, mer
nu har Nora fått ett eget kompani. På lördagen uppstod när'rli-
gen Nora kompani, när T2 i Skövde tjuvstartade sitt 100-ånju-
bileum med en hel dag i Nora. Under några korta år i slute! ar'

1940- och början av 1950-talen hade T2 en filial i Nora, kal-

lad T2N. Nu mira börjar ortsnamnen komma tillbaka inom for-

svaret och lorutom nummer får kompanierna en ortsbeteckning'
Från och med i lördags heter !ärde kompaniet vid T2 i SkövCe

Nora kompani.
Detta avslöjade T2:s regementschef. överste Tord Björkman

när han på lördagsmiddagen talade på torget i Nora. En heit n1

kompanifana har också tagits fram och lorutom T2:s eget trupp
märie finns också Nora kommuns vapen på denna röda fana.

Tord Björkman överlämande lanan till kommunlullmäktiges
ordlorande l.cnnarth Jattsson, sont i sin trrr överlämnadc frn;rrl

till filirrle konll)anicts cltcl. Inrlrlt I):lrirlllc\ k:rrl rlr-:t ocks/l tr:itttrtlt''

att (,ct p'tssadc alldclcs u(nliirkt tttcd Lcltttlltlt J;trtssott l;olll ,llol
tagarc och överlärnnare av fanan. ltan giordc sin värnplikt rid
just T2N, men vid dess lemte kompani.

NoR,,r. Det var länge sedan

Nora hade ett eget rege-
mente, men nu har Nora
fått ett eget komPani. På

lördagen uppstod nämli-
gen Nora komPani, när
12 i Skövde tjuvstartade
sitt 100-årsjubileum med
en hel dag i Nora.

Under några korta år i slutet
av 1940- och början av 1950-
talen hade T2 en filial i Nora,
kallad T2N. Nu mera börjar
ortsnamnen komma tillbaka
inom fiirsvaret och forutom
nummer lår komPanierna en

ortsbeteckning. Från och med i
lördags heter fiärdc komPaniet
vitt T2 i Skövde Nora kompani.

Gamla chefer
Innan högtidligheterna P{ tor-

get hade jubileumsfirandet in-
letts vid T2:s minnessten vid
Hagby, där T2N en gång i värl-
den hade sina lörläggningar.
Guldsmedshyttans henrvärns-
musikkår inledde och sPelade
välkända melodier, delvis med
anspelning till årstiden. I publi-
ken fanns också många som en
gång arbetat vid dåvarande
T2N eller som giort sin värn-
plikt där.

T2:s regementsschef Tord
Björkman hälsade välkommen
och erinrade kort om T2N:s
verksamhet.

o

AteruppsbdjNae

En enda
dagmed

o

kompanl
Detta avslöjade 'l 2:s rege-

mentschef överste Tord Björk-
man när han På lördagsmidda-
gen talade På torget i Nora. En

lelt ny kompanifana har också

tacits fram och örutom T2:s
cc,ät truppmärkc finns ocksä

N;ora kommuns vapen På denna

röda fana. Tord Björkman över-

lämande fanan till kommunfull-
mäktiges ordforande Lennarth
Jansson, som i sin tur överläm-
nade fanan till fiärde komPani-
ets chef. lnom Parantes kan det

också nämnas att det Passade
alldeles utmärkt med Lennarth
Jansson som mottagåre och

överlämnare av fanan. Han
siorde sin värnPlikt vid just

T2N, m"n vid dess femte kom-
pani.

Två av dess cheler Agne
Wärnsund och Sigurd Melin
gav sedan i två tal minnesbilder
lrån T2N och båda betonade
den trivsamma miljön och den
gemytliga stämning som Prägla-
de verksamhcten.

På T2N lanns'inga betong-
klumpar till kaserner. Inte ens

en ödslig kaserngård. Bara en li-
ten uppställningsPlats som till
nöds rymde hela regementet'

Minnesgåva
De båda talarna nämnde ock-

så att det något ovanliga rege-

mentet i Nora lockade till
många studiebesök lrån andra
grenar av forsvaret'



Mcd ank:tirtirrg xv jLrbilcunr-

s,l;tgerr i Noru iivclliinlna<lc
'Iord l].;örkrrrun cn trlinncsSåva
tiil Ägnc Wärnsund och Sigurd
Melin.

Cerrnonin vid Hagby avsluta-
des med korum förrättat av re-
gementsprästcn Stellan Wihl-
strand sanlt regementets marsch
innan det var dags lor avmarsch
till torget.

Elter uppställningen på torget
fick 'I"ord Björkman åter hälsa
välkommen innan han avslöja-
dc att Nora lått ett eget kcmpa-
ni.

l{ögtidstalare på torgct var
kommurrfullmäktiges ordföran-
tic [,cnnarth Jltnsson. I sitt tal
nlinrnclc han inledningsvis att
dåvarande Nora stad mottog
bcslutet alt ftirlägga en del av
trängtruppclerna till Nora myc-
ket positivt. Det var både kom-
mersiella och arbetsmarknads-
mässiga lordelar som ftiljde och
inte minst en väsentlig inflYtt-
ning. Nora stadsfullmäktige sål-
de rnarken vid Hagby for
60 000 kronor anade man intc
att den militära verksamheten
skulle bli så kortvarig. Lennarth
Jansson erinrade också att
sladsfullmäktrges överläggning
onr upplåtelse av mark kuriöst
nog hölis bakom stängda dörrar
och allmänheten hade intc rätt
att närvara.

Goda kontakter.
Under den korta tid som T2N

fanns i Nora, cirka åtta år, var
det hela ticien goda kontaktcr
mellan alla parter i Nora beto-
nade Lennath Jansson.

Naturligtvis betydde T2N:s
avveckling vissa bekymmer for

stadcn. lln dcl blcv arbetrliisa
och dcn påvcrkaclc ävcn afflirs-
vcrksamheten samt att en viss
avflyttning skedde. Gläd.1ande
nog kunde konstateras att en del
av de som tidigere flyttat in
stannande kvar i Nora elter
nedläggningen oclr söktc sig
andra arbeten.

- Även om T2N:s era i Nora
blev kort lever minnet av den ti-
den fortlarande kvar betonade
Lennarth Jansson. Speciellt hos
dem som här giorde sin värn-
plikt eller arbetade på forlägg-
ningen.

- Vi vill gärna erinra om tidi-
gare goda samarbete sade Len-
nath Jansson och till T2 och
dcss representanter övcrlämna
en gåva.

Konstverk
Som gåva överlämnades ett

konstverk utlort av bildläraren
och konstnären Sören Eriksson
och motivet naturligtvis en
stadsmiljö i Nora. Tord Björk-
man tog emot gåvan och lovade
att den skulle få en framskjuten
placering i någon av T2:s lokal-
er i Skövde. Till Nora kommun
överlämnade tsjörkman som
gåva T2:s bordsstandar.

Efter ytterligare musik, bland
annat Under blågul fana, avtå-
gade man till Karlsäng där Arm:
ens Lejon gav en bejublad upp-
visning. Dagen avslutades sedan
med att Nora Bergslags Lotta-
kår bjöd alla deltagare i jubile-
umsfirandet på kaffe vid Hem-
värnsgården.

Text och foto:
BENGT JANSSON

Guldsntedshyt-
tani hemvcirn-
sntusikkår'
rnedverkacle
under helu ju-
bilewusfiratulct
i Nora på lör-
dtrgen.



Pmmpig rnusik_inleddm

T2:s I0O-firsffirmrndw

Iiran lterwaldhallen till Billinge-
hov kom den 50 man starka Arm6ns
musikplulon för all tillsammans
med Skövde garnisons rnusikkår och
l2:s rnusikkår förgylla Kungliga Gö'
ta Tningregementes 100-årsjutrileurn
rned en panlpig och välregisserad ju'
bileumskonsert igår kväll.

Egon Kjerrinan och Claes Astin var
konferencierer och Lrerättade regemen-
tcts historia mcd dess musikhistoria il-
lustrerad av ovannämnda militårorkest-
rar. 'lirre .lansson blåste T2:s igenkän-
ningssignal, som ursprungligen skulle ta-
la om för soldaterna var på slagfältet de
hörde hemma" IIans Krister Creen på
trumma och Thure Jansson med sin sig-
naltrumpct gav så båda prov på den kan-
ske inte alltid så populära morgonrevel-
jen och kvällens tapto samt en del av de
signaier som åtfoljde det dagliga livet på

ctt bcridct regcmente: trildelutter för ut-
fodring och vattning av häsiarna med

mera.

Gavotter och marscher
Under konserten gavs prov på militär-

rnusik i alla dess former - det finns en
oändlig repertoär utöver marscherna.
Från början var syftet att åstadkomma
mesta möjliga oväsen för att skrämma fi-
enden, men så utvecklades kommunika-
tionssystemet med fanfarer och och sig-
naler och den vålljudande musiken växte
fram allt mer. De militära musikanterna
hade inte sin huvudfunktion vid fältsla-
gen utan utveckladc sin konst liU
underhållnings-, dans- och konsertmu-
sik. Den blev vederkvickelse och förströ-
else för garnisonsorternas befolkning
och utvecklades till folkrnusik genom att
kull efter kull av värnpliktiga kom i kon-
takt med den.
T2:s musikkår gay prov på Frinsessga-
vott, intermezzot Sefira och Finska rytte-
riets marsch. Skövde garnisons musikkår

spclade upp viilkarrda styckcn ftån bt:rcd
skapstiden: L,ili Marlene, Obligatioiis-
marsch, Han är min soldat. Tidsenligt
klädda tågade de sedan ut till tonerna av
Vi äro musikanter.

Armöns rnusikpEr-uton
60 proffsiga vårnpiiktiga musikanter

tog så den stora scenen i besittning r,rnder
genomtörandet av ett pampigt ligurativt
program till tonerna av Washington Post
med flera tjusiga marscher. Alla 3 orkest-
rarna avslutade tillsanrrlans rncd Göta
t[ängregenlentcs rnarsch varunder publi-
ken stod upp.
Efter utdelning av blommor och ntinnes-
saker till ledarna Ole F{ermanson, Claes
Rygert och Tbre Jansson vidtog återupp-
livandet. av danserna på garnla Cötasa-
len, och till tonerna från dansorkestern
Fenix svävade snart de första paren ut
över golvet.

Eva Karlsson

lZ* g 
"Åiri."rka 

musikkår, under ledning au Tuie Jannson, inleddc jubil.eumskonserten med anlcdning att Giittt Lrii.n!{re$ernen'

u'a |0\-år$uhilcum på' Ilillingefun igår kttöll.
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L,,,''Klb,,wayo"nmran@oädnunlrclenTrotcregnochlqbfuhDödrseettoartntmou4ga'de iskitode'
(Foto Joschim Cruus).

! Och vem bryr sig egentligeh om regnet? Inte när
regementschefen, Tord Björkman, omedelbart ryc-
ker ut med ett kungligt paraply.
tr SN fanns givetvis också på plats under regn-
skydden.

IF6sir6e TP*gåbst
! Jubileumsfirandet på Heden kunde onekligen fått
en bättre inramning. Strilande regn, vindbyar och ett
lerigt övningsfält.
n Men prinsessan D6sirde fick ändå ett mycket
vrrmt motagande när hon gjorde entr6 på T2:s
100-årsjubileum.



Prinsies.gr&es ötre,

de T 2 firade

Paraplyerna och he-
dersp(nterne uar de
rnesi framtrddande
nör'h:s l\|-drsfiran-
de fortsatte På lör'
daåen. Har ses Prin-
seisan Ddsiröe med
mahe Niclas Silfer'
schiöld.

FoIO: BOLANO SVENSSON

Vädercudarna stod inte på T2:s sida niir l0O-arsjubi-
b"tT"il;i. pa totaugen. Det gjorde däremot kung-

iilh;tr*;: p-ti"t"tt"ä Ddsir6ä' fanns- niimligen på

rålr. låt 
"tt 

bevista cereironierna som bestod av hög-

irääi tl*,im av biskopen, förevigningar och uppvis-

ningar.
Tiots blast och regp var det många skövdebor som

hade sökt sig till Hedenområdet, där huvuddelen av

festligheterna hölls.

Prinsessan Dösiröe bi'
trödde uid fanöuerlöm-
ningen, då ochsd T2:s
h,ompanier fick nya
namn. Frdn och med i
går kallas de efter namn
med anknytning till uar
de först uppstod.



Det hölls mycket på lördagen. Hiir hålls det bdde firan'
de, flasga och taht.

Folkmassan,' prinsessan
inhluderad, shriimdes och
shrattade om uartannat
nör Armöns Vingar, Le-
jon och Ornar bjad pd
uppuisningar. Nör sho-
wen bleu alltfar uåghalsig
tordes inte prinsessan tit-
ta löngre utan gömde an-
sihtet i hdnderna.

Foto; ROLAND SVENSSON

Jörsen Kiellkuist och Henrik Anderson seruerade koru

åii; "*ijiai launan. 15 kronor kostade det och under
iaraäåii'i""iÅ i.soo portioner slinka ned i hungriga



Maneo Sbao at"rr"e.nien bleu det under T2:s hagfidsdag' Hdr ör det medlerln'Lar

i Sisnatskoxan,o* n tlioi'iiå'ääåiiiiit"ä"n"7b"iiri, Meiiet' Rekuten^siord3irt3"nå;

Militar harlehl Ådcd paraplyet ouanftfr huuudet och ba-

;;;;;' äl;;- iri*"i tiäaä oscar'Åbers och Inga'Litt
Larssort M:s I 00-årsdog'

10O-årigt regemente
Aldrig har så många under
så f ilrggranna ParaPlYer
omringat ett i komPostuni-
former uPPställt regemen-
te så som igår i Skövde.
Där firade T 2 sift 100-års-
jubileum med all militår
pompa och festivitas.

T 2-chefen, överste
Thord Björkman, med
stabschefen, överstelöjt-
nant Lars-Gunnar Winter-
feldt, vilkomnade.

- Under sina 100 år har
reqementet varit förlagt På
många platser. Dessa skall
vi minnas - i tecken och
namn på dagens nYinstif-
tade komPanifanor.

Prinsessan Desirde läm-
nade sin make, friherre
Niclas Silfuerskiöld, under
frambringad blåvit ängla-
paraply och överlämnade
kompanifanorna.

SkärabisPen Lars-Cö-
ran Lönnermark höll där-

efter korum * fint musik-
inramat av Arm6ns Musik-
pluton.

Regementets förhi-
s6xv5sI f ;n6fif 1 ]tt:<k:r1;'

läktaren fiiljdes av histo-
risk fordonskavalkad- Den
hästanspända delen kom-
menterades av den legen-
dariske hästkarlen och
hästkännaren, T 2:s över'
stelöjtnant Bengt "Blom-
man" Blomqvist.

Fältkökslunch följde.
Och så ett pädrag av mili-
tär elit - Arm6ns Omar
och Vingar och Lejon och
Musikpluton.

Arm6chefen Äke Sagren
såg och utstrålade som
vanligt dj-r anamma, lik-
som den västsvenske mi.li-
tärbefälhavaren Bertel
Österdahl med västsven-
ska förbandschefer.

T 2:s 100-årsjubileum
blev upptakten till Skövde
gamisonsutveckling förs-
ta juli. Då blir Skövde
även vårt landc träng- och
pansarcenter.

TEGE EKSTRÖIVl



ÄnnuuNNE ÖVNN EN LITEN MUSIKXÅN
Kuncl COta trengregemente frrar under l99l sitt
i*&-"attiubileurr. bet gör matt på olika sått med

minneshögtider, stadsfeeter i regementetg nuvar-

"rläi..ä* 
Skovde, i Nora i Våstmantlnd samt i

St""fftoftn. Men glömmer flrstås inte heller bort

sin tid i "centralfästningen" Karlsborg'

I november f891 började en andra trängbataljon

org"nittt"t på Marieberg på Kungsholmen i Stock'

il.,i- al" Köngl TrengbÄtauonen settes upp 1885'
'Kaptenen i Fo*inkationen Axel Mattson utnåmn-

dee fö"st till kapten i Kongl Trångbata[onen' sena-

", 
tiU -qiot i armdn och blev som sådan Kongl G&

ta hängbata[ons ftlrste chef'

Når organisationen var någorlunda fullbordad

t""*l"-t"ae bata\jonen med sin lilla musikkår ned

liti Sto.t ttolms centralstation. Därifrån gick ett av

två ånglok draget dagsnålltÄg med nio.extra vag-

i"i nöpt"A" för batarl"onene transport' Efter en

iang t.tä nådde man Östra slutvårnet i Karlsborg

åä"l"l"U-o"en fick sin av spelets sign-aler inrutade

Jagsrutin lland de andra förbanden i fästningen'

T2, Cötå trångregemente, firal--inte bara med

ertåoppa, de skicklige motorcyklisterna Arm6ns

i"jon,'upppvisningar av andra trångspecialiteter'

"iintåttiååok 
ochännat. Man ger ut en jubileums-

tf. o"f..g. En titt i boken som kom ut i maj avslöjar

"ti -"" 
har kommit ihåg sin 192? indragna musik-

kåt rnea ett helt kapitel med Mde bilder och notex-

empel.

Boken är låttsam och trevlig och råddar till histo-

tiån .n rad viktiga data om ftirbandet, som från ba-

ta[ion blev trångkår och sengre trångregamente'

Tiden i Karlsborg skildras i ord och bild' Vagnar'

håstar, de första bilarna - allt ar med' Dessutom

beredslapsminnen, idrotten vid förbandet m m'

Men låt oss fråmst se på musiken, som ju ligger oss

varmgst om hiårtst.

Det var en tid då landet var så fattigt att det hade

iaä -"a eft starkt försvar och varje miliärt för-

L"ia n"a" faktiskt sin egen musikkår, åven om det

iak"a" ligga tre truppförband i samma stad' Man

var stolt öier sitta musikanter och många sökte att
få spela i militårkårerna. De blev så populåra att

de lick spela "civilt' vid dansbanor och hålsobrun-

nar, vid stadens festligheter, idrottståvlingll'
nationatdagen och i brunnsparkernas musikpavil-
jonger. Fol[ stod i kö för att fll höra dem!

Men när landet blev rikare ville man dra in mu-

rit t *"ttt". 1925 drabbades T 2 av dråpslaget och

igii tt" alla musikanterna borta' Men minnet le-
. lever ån och bilden på tidningens framsida ger oss

ianniskorna bakom musikens glådje, de taktfasta

marscherna, de befallande signalerna' Tack vare

ordentligt expeditionsfolk och rnuseiansvariga
kånner vi musikanternas namn. Musiksergeanten
R Wennerholm på bilden blev senare musikfaqiun-
kare och ledde musikkåren ånda till dess att kåror'
der nr 105 av den 4 oktober t927 friställde både de

fast anstållda och musikeleverna. En sorgens dag

förT 2!

Den förste rnusikledaren vid T 2 var J F Orion

Köhlström (1841'f902). Han hade tidigare varit
pukslagare vid Kungl Hovkapellet i Stockholm,

men anstalldes som stabstrumpetare med musik-

faqiunkares grad. Han kvitterade vånligheten med

"t "-tallttiogen 
- konkurrensen var stor! - med att

komponera bataljonens marsch. Den som kan lyss-

na till hans komposition för Kongl Göta trängba-

taljon märker lOivisso att det år en travmarsch
(trängen var ju ett beridet truppslag) med visme-

lodin;'Gota Lejon" inlagd i triodelen'

Att marschera efter en travmarsch var ju svårt,

darfor har regementet nu en annan marsch, 'Tel-
lus-marsch" av Helge Damberg (1885-f961)' Den

antogs 1953 och faststålldes på arm6order nr

33/1ö53. Det år ordentligt folk som fört pennan i
T 2-boken märker man. Det anges också att MMS

medlem Nils Hultin hjålpt till med fakta fÖr att allt
skall vara exakt.

Ja, så gick det som det gick- Landet blev ånnu

rikare på perigar och försvaret drogs in och musik-

kårer med det. T Z:s musikkår får dock sitt äremin-

ne i jubileumsboken! Trumpetare på vita håstar

och med svalbon på sina mörkblå tränguniformer
frnns också med i bokens illustrerade del' Vill nå-

gon köpa boken kontakta T 2:s regementsexpedi-

Iion, Bårbro Olsson på telefon 0500-652 00' Sätter

man in 300 kronör på postgiro 12513-8 '"1 2 jubi-

leurrsbok", och skriver avsåndare ordentligt så

kommer boken med posten. Den är som sagt intres-
sant, berikande och dårtill underhållande att läsa'

Det åi inte alltid som musiken får sitt eget kapitel i
en sådan bok.

T 2 har idag försökt rekonstruera sin musikkår på

frivillig vag. Det har gått så bra, att man nu har en

oktett 1 tidstrogna uniformer (trängens modell

1929) med rått besåttning och framför allt ett "sju-

helsikes spelhumör", dårtill inspirerad av sin rege-

mentschei överste Tord Björkman och garnisons-

myndighetens major Göran Lundin, sjålv lorstås

yrkesoflicer vid T 2.

Oktetten år så bra att vi fick lyssna till den vid

regementets stora jubileumsfest den 4 - 5 maj' Då

frJm ff K H Prinsessan Desirde bl a i sållskap med

arm6chefen Äke Sagrdn och "en hel stad" {iir att
lyssna på dessa herrar samt på arrn6n-s musikplu-

tln unde. uppvisningar på "Heden" i Skövde' Den

vålorienterade vet förstås att T 2 övertagit K 3:s



"Kungl Gata trängregementes rnusikkå'r 7997"

Musikerno är fr&n rai,iwt C"nr*r-Por-tlond,Thure Jawson (Iedard, Lars-Äke Asp,

Olte Erd,hage, Suen Eliosson, Äke Blornberg, Arne Siröm, Erih Boström.
(Fotot tillhör B G Biehl Produhtion Ats)

kaserner, när K 3 flyttade till Karlsborg 1984' Låt

oss kanske återkomma med ljuv blåsmusik i öron-

en litet senare i ett annat nummer av Marschnytt'

Bo Gunnar Biehl
Ähus

OKTETTMUSIK

Inför Göta trångregementes l0O-årsjubileum har

trångoktetten spelat in en kassett med musik med

anknytning till regementet. Det är ett lovvärt
initiaiiv ati dels ha återskapat en "trängmusikkår"

- må den bli långlivad!- dels låta den dokumentera

sig med att kassettinspelning. En kulturhistorisk
gärning!

Innehåll: Regementets igenkånningssignal, rege-

mentets gamla och nuvanrande marsch samt T 2:s

jubileumsmarsch av H Engdahl'

Kassetten kan beställas på regementet, major

Göran Lundin, telefon 0500-653 02'

Ringoch inftirskaffa kassetten' Det är både den och

oktetten vårda!

KB



;1 s,rq"Sr*ar var tidigt aktuella på T2. Här er1 backhoppare från fästningsvallen 1891t Se sådan stil iag har ' ' '

I-l Försvaret har fått bilart Fem Chewoletlastbilar, som vardera lastar ett och,ett halvt ton förnödenheter = nästan som en
revolution. Befälet rycker ut på inspelrtion i en saiig uniformsblandning. . . Årtalet är 1932.



T 2:s hundra år
skildras i Pkrift..-
Knaoot hade nVheten om Detvar det mest fram-
i""rli"nun i pånmark och synta inköpetblandfyra "GötgtföngUen en

tiängbataljoner med sam-Noree den nionde april i trängbatalJoner meo sam-.

I q4o-.ått tvsolficerön på j manlagt 12 kompanier - t
tSAO nån rygofficeren På
T 2 i Skövde förriin han uppsättning av 130 krigs-

beordradeenfurirochen organisationer'
vårnpliktig aft åka till Ar- Härom skrivs intressant
vika och upphandla lastbi- av många medförfattare i T 2:s 100-"år,

dokumenterade
o - 

aoi'spännande
och'snygg bok

tygofficeren en tygpåse. na tårvarit O"erstelöit-
med 25 000 kronor I sedlar nant Sture Liungrr6. Han
till lastbilsupphandlin8en' t ai"ia sin siaa iaft Karl
skriver Evert Argtrs iT 2:s öustavLiungqvtst, Len-
just utkomna 100-års- n".t önföntifio Gunnar

lar till regementet.

- Och så ö.'erlämnade

T 2-boken.

Huvudredaktör för den'

Biehl och Barbro Olsson.

De har hanterat många
medförfaft ares material

skrift.

Upphandlingen gick
bra. Och hemkommen

fick Evert Argus en eloge. l

Men närtygofficeren I

bland de många lastbilar-
na upptäckte en med gen-
gasaggregat blev han wår'
ilsk. i

med en lång rad lastbilar vil. SÄ ock det fina bild-
materialet

En föredömlig regeEn föredömlig rege' '-

mentshistoriskT 2'bok''
TEGEEKSTRöM

roo-ÄnIcl Göta fråugrege-
mente'bar ftår trYcket kom-
mit ut med en jubilg-
unsbok, eom med goda skri'
benteit och duktiga fotogra''
fers hjälp är.en strålande do-
kumentation av regementets
bistoria. Den är tYPografiskt
väl utförd och tveklöst eri 6ä-

SLA recenserar
der i l"tt"o for Götene
Tryckeri, som har svarat för
produldionen.

Genertlsa bidragsgivare har
giort "aammanskott" för att
finansiora framctållningen.
f)e mArt€ uttrycka sitt'gillan-
de över på vilket sått aom de-
ras pund bar ftrvaltats.

I jubileumsboken kan man
fitlja regementets historia
från bataljonen i Marieberg
till regementsbildandet. Voly-
men kommer sannolikt inte
att.saknas hos någon göta-
trängare, men också skövde-
bon i allmänhet med lokalhis-
toriskt intresse har stor gl[d-
je av skrift,en

..ooo
MAN TAS med tiu de mest
genuirla miljöer. Lars
Skeppstedt beskriver en av
dem under rubruten Ack-
ordshästen:

- Det 9ä6i ibland att luk-

tcn av sågspån i ett ridhus el-
ler på en cirkus lätt ger uPP-
hov till en viss romantisk
itärining. Så varilet nog med
de blandade dofterna av kal-
la, svettiga hiistar, sPillning'

'läder, nyhugget granris, rö-
ken frAn eldama, ångoma
'från köket, sor'' sllt gav bi-
vacken sin säregna stiim-
ninc. Allå som fångats av dof-

'ternas mångfald lever säkert
vid minnet av det lugn
omgav bivacken,. niir

natten långsåmt smög sig På.
PÅ ficrs cfåilen i bokenPA flera stiillen i boken

upp
gom

frarngtälle götairi{ngaron som
en lugn, harmonink och lYck-
lir roldat, åven om strapat-
se:rna var evåra ibland. Möjli-
gen ligger hiir ki{rnan till det
äenuinÄ k"-ratskapet -och
äen frid som Atminstonb På
det lpkala planet Präglade
trängsoldaten. Det var stil-
hn iom han var inblandad i
bråk på sta'n, medan där-
emot kavallerister och infan-
teristerna stårigade sig biodi-
ga i kampen om anseende.- Götaträngaren .va! lika
fridsam- som tjuren Ferdi-
narrd i Walt Disenys tåPP-
'nins. Han mindes de ljuva
doftirna. Inte ens sedsn T 2

blev av med sina hästar, har
denna upplevelse ftirluPit ho-
nom.

hizrmonis;k soldat"



Trångsoldat Holger Alm med
lrmeran på magsn. Bild lrån
1927. (Äln blev så intrer'
serld av gengaslörsöken På
30-talet att han konstruera-
dc Eruza"aggrcgrtcn på egct
bruk).

T2 rOOÄR
OGötaträngare jubilerar
örer hcla landet i år. * 100
år. fnlser Iivgardesfolket sä-
ken, men lor det unga
iruppslagct trången är 100
lr mycketl Den liirsta
Kongl. Trängbataljonen sat-
r.'5 faktiskt intc upp ft)rrän
iSfi5. Ilr dcn "avknopPa-
,l:-,r" sctlan Kongl (iöta
r,Jngbatal.Jon, som clisr ot-
E.rnisation på Mariebcrg i
Srockholm med postlorande
bantåg och draget av två
ånglok transporterades till
K,arlsborg år 1891. Efter
nycken rnöda där fick man
rrva kaserner i Skövde
li04-1905, blcv trängkår
er..h senl på 1940+alet slutli-
g:n Kungl (iöta trängrege-
ri cnIe.

Skrckligt har man bcrättat
srn historia räddal åt efter-
r,rriden allt om hästar, an-
spannst-tänst, den primitiva
i:rgssjukr'årdcn undcr ltir-
!ra och ondra r'ärldskriget,
nrcn också hunnit frarn till
J"ge ns hiigrnodcrna tllt-
s;ukhus (så bra atl de cfter-
irågas världen över).

Bildmatcrialct i boken är i
r:":ånga lall unikt. Under
å:en 1925-'1945 var det inte
{ goll orn kantcror som i

,J:g. Mcn en man i trängcns
l:d hldc retlan då en [-eica.
l{oltL:r.11m, nu tl6-årig fd
.:r h:t.ill,uttlc tli rcktör i

Ilruz-aholrn, "plåtade" fl itigt

Göta trängares historia
Göta trängregemente, det enda
underhållsliirband som just nu inte
dagligen utsätts fiir hotet att "väx-
las ned" till en bataljon inlagd i nå-
got tiirsvarsområdesregemente, liir-
tröttas ej i sin kamp lor tillvaron.
100 år fyller man i år efter en
trevande start på Marieberg i Stock-
holm 1891, där stugan så småning-
om blev så trång att nio extravagnar
mcd folk och hästar växlades till
"postliirandc bantåg" till Skövdc
fv'b Karlsborg, där man längc till-
hörde garnisonen i denna stora
central ldstn i ng.

Götaträngarna flyttades till Sköv-
de 1905, och tur var väl det. I våra
led brukar sägas att ett lorband som
flyttas till Karlsborg tar ett steg när-
mare döden. Dödspatruller finns
det gott om i våra lorsvarskommit-
tder (de dödlorklarar stundom sig
själva också lor ordningens
skull ...) men, som sagt, T 2 i Sköv-
de har klarat sig och siktar mot
framtiden. I en elegant bok med
omslaget i trängens traditionellt blå
färg med silvertryck vårdar man
lraditionen och erinrar om sitt liv
bak fåstningsvallarna, om de trogna
hästarna - kamraterna, man berät-
tar om sina uniformer från 1885 års
modcll till den nuvarande "löv- och
komposthögen" m/90 och - mira-
bile dictu - man drar sig inte lor att
publicera bilder från den gamla ti-

den som inte alltid var så god, men
dock minnesvärd i fråga bm tradi-
tioner, seder och bruk, väl värda att
begrunda i vår ytliga tid.

Biskopar och kyrkoherdar vittnar
om sina bästa stunder med soldater
i ftilt under kors, egenhändigt
handyxade av soldater och med de

tre trummorna som altare. Man be-
rättar om sin kamP lor överlevnad,
om spännande matcher mot kom-
munala tjuvknep och lorbandskaru-
scllcr som bara fl;ttar Problemcn,
inte löscr dcm. T 2 NORA. ctl säll-
synt litet, men gott detachement,
får sin historia väl belyst, 1925 års

bortspelade musikkår får sitt kapi-
tel liksom kamratörening och civil-
anställda. I gammal god stil får alla
gamla "överstar i olja" plats i boken

- äras den som äras bör - och
eftersom T 2 i sina led rymmer uPP-

seendeväckande många världsmäs-
tare är naturligtvis idrotten väl be-

handlad. I stort sett har man lyckats
lorunderligt väl att inom rimliga
gränser * faktiskt 252 sidor - be-
rätta om ett underhållsfiirband med
serviceanda. Eller som regements-
chefen säger på slutraderna - ett
lorband mcd kvalitcl. kunnightl
och kanrratanda. Yardigl ctt scrvi-
celorband alltså.

De örfattarnantn som man gärna
läser är liir många ftir att här räkna
upp - men Lars Skeppstedl.t berät-

telser om de kära kamraterna-häs-
tarna tål att läsas fler gånger, liksom
berättelsen om när trängen liirr ir-
rade sig upp i Jämtlandsfjällen. Ro-
ligt, sakligt, verkligt läsvärt. Natur-
ligtvis skildras ingående de igång-
sättningsproblem som fanns när de
lorsla bilarna skullc in iorgarrrsa-
tionen, och Garnisonssjukhusct i
Skövde skildras festligarc än det
kanske var. När man ser överläka-
rens samlade bestämmelser om pot-
tor, tröjor, kalsonger, snus och sjuk-
dom har man svårt att hålla smil-
banden i ordning.

Boken är roligt och r'äl illustre-
rad. Turligt nog kunde den nu 82-
årige verkställande direktören och
trängsofdaten Holger Alm i Bruza-
holm finna sitt album från 1927 och
fram över beredskapstiden, då få
hade kameror och ännu färre hade
tid att använda dem eller framkalla
kort i kyla och tält. Men här räddas
beredskapsbilderna åt eflerr'ärlden

- exakt som det var i missionshus
med kokkärlen svajande på linor i

takct mcllan långkalsingar nrlll(t{ l,
grundftirg vit, på t<irk bland sura
m/10-vapcnrockar och otr'ättade
strumpor. En seger ör den sanna
bilden!

Sture Ljungne och Karl Gustuv
Ljungqvist har burit den tyngsta
bördan - två pålitlig.a götaträngare
med glimten i ögat. Anda fram till
Saudiarabiens fältsjukhus med
starkt inslag av götaträngare hann
man, innan pressen dånade igång.
En läsvärd bok - inte minst l?ir de
yngre i fiirsvaret. Och vad skulle
den lorste chefen .4xel !v(attson
(från Fortifikationen) sagt om han
sett bildcn av de tre liinrikarna -
kvinnor alla och 1'rkcsolficcrlrc
med dcn dran. I{an skullc nog lclss-
na från sin tavelkrok på "rnesscn"
och ramla ned av pur förskräckelse.

BGB

Förlag: T 2 Jubileumskommittö Gö-
tene Tr1'ckcri (Boken kan köpas från
T 2 Regexp tel 0500/652 00).

i helg och söcken och alla
"mustiga" typer i fdlt finns
med om så temperaturen
gick ned mot -40'C och ka-
meran knappt funkade.

Dagens trängtrupper är
välkända - ävcn i bild -
mcn Armdnytt räddar en
bild av trängsoldat Holger
Alm 1927 i modell/ä och -
obs - med Leican pA magen.

I övrigt ger boken en väl-
talig och bra bild av Göta
trängregemente, i dag en ef-
fektiv "utbildningsplatt-
form", som det numera ska
heta. Hästar och gamld bi-
lar, knektar, civilanstållda,
Arm€ns lejon (som "bor" på
T 2 huvudsakligen), musi-
ken - som naturligtvis dra-
gits in - idrotten, själavAr-
den och den personalvård
som Urban Rosenblad, en
ung T 2-rekryt, en gång
byggde upp till hela ftirsva.
rets gagn finns med. lars
Skeppstedt, landets "mest
glade historieöverstelöjt-
nant", har bidragit och även
ickc-trängare måste ha gläd-
jc av att läsa denna trevliga
lrlk, lom s:rnnerligen ger T 2
ett gott äreminne. Stare
Ljungnä, Karl-Gustav
Ljungkvist och Lennail On-

felt har hjälpt regementsche-
fen och jubileumskommit-
tdn att arbeta fram det verk
som sedan redigerats av
iournalisten Bo Gunnar'Biehl. överste Tord Björk-
man och hans kvalitets-
medvetna götaträngare har
fått en läsvärd jubileumsbok
att erbjuda landets under-
hållsint resserade Iäsare.

Så ska en lättsam och in-
nehållsrik regementshistoria
skrivasl e

Blss
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krörul

,med en, aiilillwstreru,d bolt,
I sommlltns bohflod hsr

SN:g bolnnmålsrc nu lntll'
ceil hunnlt tlll hemnePlen'
illr hrr boken "Göte tröng'
re!€mente lfi) lr lt91-'
161" cctts ut rv Jubileum'
gtommftt6n T2 100 lr och
törtlinsttullt trYchts hos Gö-
tenc llyclcrl I Götenc.

Tiotus€ntals svenska vårnPlik-
tiqa har slitit och slåPat På T2
mid tung" sjukvårdstålt, kami-
ner. bårar och medicinalkistor
samt mcd bensinfat, slangar och'
tunga vcrktYg för motorrepa'

'ration.
. Låcc då'rtill atla eom förläng'rina 

litrrrcku armar till några

ccntimaär Yrterligsle längd och
svscvård muskclstYrla vid
iimuck" cfter att ha lastat och
lossat ton-tals med anmunition
från och på lastbilar.

tangc-n har alltid under sina
iust fvllda 100 Ar varit ctt PoPu-
irrt tiuppstag att "lumPa" vid,
som deiså fult låtcc fast det kan-
ske inte år sA illa mentl

Vid trångtruPPerna har den
vctcirice fåit lara sig Praktiska
tini dh "stridisarna" har inte
hait stort svängtum, om vi bort-
scr frÄn beredskaPsårcn
1914-1918 och 1939-1945. Då

, fick åvcn "rångpcllarna" fliti8l
öva sig i eldgivninS, bajonettst-
rid och Pansarvärn.

Boken llr låttlåst och ger ett
gott gepp om rrad sake,n gäller'
-Huvridr6äaktoren, den för mån-

ca skövdcbor kånde förr€ stsbs-

itrcfen Sture Ljungi4, har mcd

ioa inUti"t i t gemcntets historia
äi samlat gamla minnen mcd
nva. modcnra skildringar av livet
pi'i2. Assistenten i redaktioncn

'i

Bolrlm T2:'bolanu tilllernut
.tö, Stuts I'ntngrtå...

Barbro Olsson har också giort
ett förtjänctfullt arbete.

Ingen fåltshistoria
Innehållsmässigt kan man ing-

ct mef önska av boken. Den
tyngs ju heller inte av nägon slag-
ffutihistoria som så många andra
reqementshistorier. De "slag"
Tä utkemPat har skett i svensk
manöverterrång eller mot m)rg-
gen i fjällen.- Apropå fjällen: en utmärkt
fvaktig och roande läsning Pres-
terar herrar Per RYmark och Si
gurd Odenö, når de utförli4' i
äagboksform, skriver om det,
soå de tror, är regementets förs-
ta fiallmarsch. Då har de för-
trangt att T2 var med i hemlig-
stamplade försÖk med hästbårar
redan på den trekantiga hattens
tid. 1923 nårmarc bcståmt. Den
andre utslagsgivande författarcn
i boken, förre kaptenen Karl
Gustaf Ljungqvist, fann, På dct
av bonom och Ljungnö, ordnade
rrgem€ntsmuseet, cn hemlig-

... och l(ul Guttd U.t gqoil'
D3,n aelc,{,'l'igPh4r'{'ln trfiån
vllrlfurrnml7970.

ståmplad rapport från fönoken
1923 i fjällen och bokqns redige-
rare Bo Gunnar Biebl, journalist
med T2-förflutet, var inte sen
att, utan att fråga någon mYndig-
het, håva sckretessen och göra en
festlig helsida med bilder från
detta.

Hästarna ffu sitt äreminne de

också. Ett anspänt och beridet
truooslac bar ju leYt "komPis"
meä'sinä lastar tan l98l tiu
1959 - mer än halva sin livstid.
Sten Beckman och de gamla år-
rade götaträngarna Evert Argus
och Sven Oskar Broberg har uto-
mordentligt skickligt, livgivande
och roliet skildrat bästlivet På
camla T2.

Naturligtvis har bilarna fått
sitt. den tekniske redaktören Bo
Gunnar Bieht bar ju inte sitt
namn förgåves, och alla gamla
biltYD€r finns noga bcskrivna
och ivbildade LYckligtvis kom
man över ett hett album bilder
tacoa åren 1927 ti[ 1945 av träng-
soidatan Holgcr Alm, senare YD
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för gcngasaggrcgatProduceran-
dc Bruzaholms bruk utanför Ek-
siö. Där fanns dc livfvllda bilder-
å ev roldatcr, hästar och bilar
rcm kråvder för å modern och
lllrlurtit bok mcd åtcrblickar På
l0år dtt.

Clvllanslällds
Mlakct annat, allvarligt om

riukrdrd, krig i McllanÖstern'
FN+jlnst, stråvs8m utbildning i
vardagens möda, kasernbYggcn'
dc civilanstålldas lott, idrotten
vid regementet,turerna krinS in-
dragningshoten (lPkli4 turne-
radel i varje fall för Sktlvde kom-
mun och T2) och de korta åren
med daachementet T2 N det vil!
såga götaträngen i Nora under
senkrigsåren, allt finns redovisat
ty åvcn tidigarc stabschefer,
bland dem Gunnar R Nilsson har
låtit pennorna raspa Över

ckrivarken i flitig takt.

Ilollga knorrrr
Många roliga knorrar må

kncktarna och deras läsare min-
nas när de läser till exemPel om
hur furircn Argus fick 25 000

kronor av kaptcqen Sten

Beckman, tYgofficer 194O, och
orda att fara ut Pä vischan och
kooa in lastbilar,. som försvaret
ocir tZ tar i trängande bchov av.

Arcus for till Värmland bland
ennafoch kom bem med 48 bilar

för 25 000 kr! En fÖrsvann och är
borta än, men som Argus' kaP
ten i rcserven i dag, med ett sar-
doniskt lecnde erkånt:

- Lilst cvinn får man ju åk-
na mcd i krigstidcr.'.

Svcn Oskar Brobcr$ skildring
ev när T2:s håstsr för första gån'
ren I ritt liv möttc JönköPings
6te aie"tat, dct vi[ såga sPårng-
narnä i stan glommer låsaren intc
så lätt.

Vad som kanske till sist förvå-
nar år att soldatYrket fostrat så

många duktiga skribcnter. Väl
skriver. de öveniktligt, lättläst
och roligt. Vi som trodde att
manliga knektar bara skrw re-
venal och krigsdagböckerl

Den-som söker en jubileums-

, bok, bör förvissa sig snabbt om
en bok från bokhandeln eller re-
geme ntsenpe ditionen.

Boken är såkert snart slutsåld.
Som kvinha har jag dock fun-

nit glådjc i lå8nin8en om dctta ty-
piskt manliga områdc och tycker
ätt kamratrkapct, minnena och
flitcn fått sin skildring På ctt Yt-
terst förtjänstfullt sätt. Dessut-
om - inte minst - förpackat i
ett sny88t omslag i trängens
mör*blå fäis me$.den gamla tra-

.. ditiollsfitrsen-tifwr i omslags-
tryckct...PlusPoäng för T2 jubi-

'leumsåret l9l.
Xcrstln Hcllstriin

'' Fil lic Xonsthbtorltcr
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>72 100 åro:
Bra och nnnorlunda hok!

Det brukar bli så att regements'
historier handlar mer eller
nrindre om gamla fältherrar och
deras ättlingar och forntida
slagsmål på utländsk botten.
När ett trängregemente skall
skriva sin historia måste man ta
andra grepp - tidsrymden ärju
inte mer än 100 år. Nu kommer
de i rak följd historieböckerna,
T 2 fyllerju 100 år l99l och så

följer T 3 och T 4 under följande
tar,

Hurra för redaktionen
Götaträngarna har lyckats väl
nred sin bok och spänner om det
mesta som bataljonen, kåren
och regenrentet varit aktivt
engagerat i. Boken är lättlåst
och bra redigerad. Huvudre-
daktören f stabschefen vid T 2,
numera PA/överstelöjtnanten
Sture Ljungni, har med gott
bislånd av den kloke kaptgnen
(också "PA") Karl-Gustav
Ljungqvist och nred biträde av
tidigare götaträngaren l*nnarl
Onlelt placerat in en lång rad
ftirträlfliga författare i en bra
ordning.

Och författarna
Evert Argus, Sven Oscar Bro-
bcrs. Stis Lisncrt. Rolf Lund'
Uer!, SiglrrO 

-lvlelin. Gunnar R

Nilsson, Sigurd Odenö, Per
Rymark, Gunnar Persson, Ur-
ban Rosenblad, Lars SkePP-

stedt, Jan E Thunberg, Göte
Emilsson, Gustaf Wallddn,
Cunnar Wikland och nuvaran'
de stabschefen L-C Winterfeldt
samt den tidigare T2N-chefen
Agne Wärnsund bland andra,
har skrivit lätt och ledigt om
sina spccialämnen. lnte heller
tidigare >fältprästernao Len-
nart Wetterholnr, Einar Landg-
ren och nuvarande biskoPen
Lars-Cöran Lönnermark sak-

I helg och söcken
Några av örfattarna får dock
intc se bokcn i firdigt skick, dc
hur liirlnat kanrratkrctsen. Vi
sonr andls ån. nrå gliidjas övcr
att redaktionen skapat nutids-
historia och inte grävt ned sig
alltför mycket i äldrc organisa-
tionsformer och reglcmenten

utae låtit även idrott. civilan-
ställda m tl få vara med på sina
hörn. På så sätt ger boken en
utmärkt bild av eit trängtörband
i helg och söcken, i vila och
nröda.

Glädjande nog har man upp-
märksammat musikkåren (in-
dragen förstås redan 1927) och
dess fl itiga. frivilliga efterfölja-
re. Vidare har kontaklerna mcrl
det danska vänortförbandet
Jyske trainregimenl också be-
skrivits. Roligt!

25.000 i påsen
Att T 2 deltagit nrånga utländg-
ka undsättningsexpeditioner
och FN-uppdrpg har man fått
nred och naturligtvis bered-
skapsminnen. Särskilt fäster
man sig vid pverl Ärgas berät-
tslse om när tygolhceren gav
honom en tygpåse nred 25.000
kr år 1940 och bacl honont --
furircn Argus -- stiska till
Värrnland ech köpa lastbillr till
nrobiliseringc'n.

Argus kom hem nrc-d 43
lastbilar! En försvann på vägen
och hur aldrig återfunnits. Men

Fordonspailgn f 2 1930. tFoto lrån Flegernentsrnus6et T 2.)

då hette ju inte regementsche-
fen Tord Björkman (som idag)
då skulle han aldrig gett sig utan
letat fram den 44:e också. I sitt
slutord talar han om regementet
av idag och där gäller "Kun-
skap, kvalitet och kamratan-
dar.

Dagens samordning
T 2-chet'en bctonar att Skövde-
garnisonen nred sin organisa-
tionsstruktur borde kunna tas
som ett bra exempel på rationell
samordning av olika delar av
för$varsnrakten på en ort. Bra
nu när Skövde blir huvudorten
för vårt uttunnade truppslags
utveckling och stora delar av
dess franrtida utbildning.

Boken är Iivlig, välillustrerad
och lrittlist och skiljer sig
sålunda vällovligt från många
andra regernentshistorier av
den tyngre kalihern.

Nu hur T -l och T.-1 uppgit'tcn
att skildru sinrr ödcn - dc't är
spännande år vi ganrla krubbi-
larc' har tianrf'ör oss.

8rs'.s

ål,eF

! .t .,:: i!.

Unilorm menig 1885
(Trängbataljonen)



T2 100 år

Det intensiva jubileumsPro-
gramme t har kunnat följas. Stor
uppskattning har rönts På de

platscr som regementets Perso-
nal har hedrat genom sin närva-

l. Det hela böriade redan den 2

mars iSkövde med en fartfYlld
uppvisning av Arm6ns Lejon På
Helenaskolans gård. Därefter
marscherade regementschefen
med fanvakt till Hertig Johans
torg där Skövdeborna bjöds att
smaka kronans ärtsoPPa i vin-
terkylan.

2. Marieberghedrade vi nästan

prl dagen exakt 100 år sedan

rnajoren A O E Mattson fick
befälct iivcr Kongl Göta Trling-
biltaljon.

Många voro de T 2-are som

hade försarnlats kring minnes-
stenen och som också deltog i
en lyckad kamratmiddag På
kvällen på Karlberg, Aldste
kamrat denna afton och som

höll ett härligt tacktal var fd
ti ll lörordnade regementschefen
Gösta Schyllander.

3. I Karslorp slog vi På jubi-
leumstrumman den 3 april då vi
fiir att hedra de som under
kriget var förlagda där, reste en

nrinnessten i närheten av RYds

kyrkoruin. Många hade åter-
igen samlats och kunde uPPleva

ett korun.t av f d regement$Pas-
torn Lcnnart Wetterholm.

4. Nora blev vår lärde anhalt
på jubileunrsresan - en riktig
fullrrätT då Noraborna bjöd på

ett underburt vårväder. De fd
cheferna på T 2 N, dvs överste
Sigurd Melin och överstelöjt-
nant Agne Wärnsund underhöll
oss med några minnesbilder-

Efter korurn av Stellan Wihl-
strand marscherade musikkår,
fanvakt och hederskompani till
Norir torg där Nora komPani

mottog en gåva av komtnun-
fullmäktiges ordförande. Där-
efter genomförde Lejonen en

sedvanligt gastkramande UPP-

visning inför bland annat MB B,
generalen Tamfeldt, fö också
trängare en gång i tiden.

5. Jubileumshelgen den 3 och
4 maj kommer för de närvaran-
de att framgent vara ett minne
för livet.

Helgen började på kvällen i
Billingehov med en jubileums-
konsert av mera ovanligt slag.
Först kunde den tvåtusenbör-
dade publiken avnjuta T 2

musikkårs under Ture Jansson

vandring genom ett sekel av

musikens historia. Därpå gjordc
Garniionsmusikkåren en pan)-
pig entrd och spelade örhängen
som Lili Marldne och Min
soldat.

Att årets upplaga av Armdns
musikpluton bara legat inne
sedan januari var ornöjligt att
se. Den genomförde ett i 0
minuter långt program med
figurativ marsch som nästan
trotsar all beskrivning i elegans
och välljud.

Avslutningsvis fick vi njuta
av Helge Danrbergs vackra
Tellusmarsch, dvs regementets
egen välklingande marsch, spe-
lad av alla musikkårerna samti-
digt. Ett musikaliskt ntinne för
livet.

10O-årsdagen en succ6
Allting klaffade från tidiga
morgontimmen, då beslutet
togs om att flygvädret tillät
hämtning av Prinsessan Ddsi-
r€e, intill dess att den läckra
jubileumsmiddagen avätits i
Militärrestaurangen något före
midnatt.

Trots vädergudarna inte rik-
tigt stod på vår sida kunde vi
konstatera att cirka 200 T 2-are
samlats till regementets gamla
Iokaler vid Mariestadsvägen.

Många deltog också i marschen
till Heden bakom Arnrdns Mu-
sikpluton, fanvakten och he-
dcrskompaniet - en panrPig
manifestation av flyttningen till
våra nuvarande l.aserner.

Programmet på Heden kunde
följas av cirka 3.000 åskådare
och mycket uppskattades över-
lämningen av fanorna till våra
utbildningskompanier.

Från och med den 4 maj 199 I

heter första kompaniet
KARLSBORGS kompani, an-
dra KARSTORPS, tredje MA-
RIEBERGS och $ärde NORA
kompani, efter de platser där
utbildning bedrivits och där
minnesstenar fi nns rcsta.

Prinsessan Desirie överliint-
nadc dessa fanor till krltnpani-
cheferna och önskade all lYcka
framgent.

KARLSBORG$ kompani-
fana är blå till färgen, KARS-
TORPS svart. MARIE,BERGS

Jubileumsfirandet 199 I avslu-
tades på sedvanligt sätt med
Regementets Dag lördagen den
9 november. Detta innebiir
besöksdag för de viirnpliktigas
anhöriga och en riktig sam-
lingsdag för T l-are.

På kvälien avhåller vi vår
traditionsenl i-ea höstmiddag
som också är den jubileums-
middag med vilken vi avslutar
vårt jubileunrsfirande. T 2-
resoff, yoff med respektive

gul och NORAS röd och alla bär

regementets vaPen i mitten. I

övre vänstra hörnet ser ntan

respektive kontnruns vaPcn.
utom MARIEBERCS sonr bar

Stockholnrs stads-vaPen, dvs St

Erik.
Glada tillrop har konimit lrån

läsarna som förköpt jubileums'
boken.Man ger mycket positir;
omdömen och berömnrer båd.'
text- och bildmaterialet.

6. l4 juli gick traditionsenligt
Prinsessvakten från T 2 På.
denna HKH Kronprinsessan'
födelsedag.

AIla högvaktens vänner strill-
de sjiilvfallc:t upp och satttladc'
tilldc kungliglt slollcn s,tttl rs.'r
dygtr vaktuts av ttngir giilr
triingare ur skol- och llrttlr
underhållskontpanierna.

överstelöj tnttnl Lurs-Gun ntt r

W in t t rfe ltl t, st ubsc hef T 2
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T2:
Regementets Dag

9 novewrbern

inbjude s härmed till cn subve n

tionerad middag på kvällen den
9 november kl 19.00. Pris 125 -
150 kr/kuvert. F(ir Er ska ri
tijlsiika ordna bru bocndcnrii.j-
ligheter.

Anmäl Dig snarilst och scnast
20 oktober till ass Barbro
Olsson. telefon 0500-652 00.

Känn Dig riktigt välkornmenl

Cö tu Trängrege me n t e I J u bi fu u t n s'
ko m m i t t ö n I M ii.s s d i re kt i o t r e n
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sitt eq

ön* Sun Cotntt 1948-
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11
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1 7-198
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t96&-t979
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1986
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79811-

önetuWt@t Cudd A4l
Satlå 1928-1934
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