
Bild 1. Försvarsminister Roine Carlsson besöker T 3 1986. Fr v delvis skymd Lennart Rönn-

berg, Leif Olsson, Roine Carlsson, Rolf Nilsson, okänd, Evert Lundin, Henrik Lavén, okänd, 

Paul Nässén, Göte Bergerbrant, Lennart Blomquist och Sven Lundberg. Foto Stefan Sund-

kvist. 

Rapport från Samtal kring militära bilder 
Till Samtal kring militära bilder i Tornrummet på Sollefteå museum den 24 januari 

hade ett 20-tal medlemmar från I 21 och T 3 kamratföreningar slutit upp. Samtalen 

rörde sig kring bilder från I 21 och T 3 som presenterades av Barbro Sjödahl. 

 

Många av bilderna var tagna av den välkände Sollefteåfotografen Stefan Sundkvist 

som vid sin pensionering donerade hela sin bildskatt på 125 000 bilder till Sollefteå  

Museum. Andra bilder kom bland annat från fotodetaljerna på I 21,T 3 och Hund-

skolan. Bilderna som avhandlades har ännu inte blivit utlagda på Bilddatabas 

Sollefteå. 

Under samtalen ägnades huvuddelen av tiden åt att identifiera okända personer på 

bilder. På ovanstående bild är två personer okända. Och så är det ofta på bilder som 

lämnats till museet. Museet får därför försöka att identifiera dem. Av det kan vi 

lära att vi bör vara noga med är att datera våra bilder, skriva ner var de tagits, när 

de togs och vilka eventuella personer är. 

 



Spader Knekt hette T 3 motorcykeluppvisningsgrupp. Sture Lantz som själv ingick 

i uppvisningsgruppen berättar att gruppen var aktiv i slutet på 1980-talet och  

under första halvan på 1990-talet. Den bestod av 10-12 befäl från T3 och I 21 med 

Johnny Eriksson som ”manager”. Man åkte på Husqvarna 250 cm³ motorcyklar 

som i det militära hette Motorcykel 258 och användes av motorcykelordonnanser, 

trafiksoldater och militärpoliser. Spader Knekts maskiner var dock ”lätt trimmade”. 

 

Spader Knekt hade ett avancerat program med mycket eld och halsbrytande akro-

batik som gick hem hos publiken. Gruppen var efterfrågad och uppträde på många 

platser från Kiruna i norr till Oskarshamn i söder.  

 

I DVD: n Försvarets dag 1989, som Kjell Åström påpassligt visade vid fikat, finns 

ett kort avsnitt från Spader Knekts framträdande på Risön. Videon finns att se på 

Sollefteå Museum. 

 

 
 

 

 

 

 

Bild 2. Sollefteå Museum har många härliga actionbilder med Spader Knekt. Här är det  fr v 

Bert Ove Lundberg och Peter Svensson som tränar baklängeskörning. Spader Knekt var trots 

sina avancerade konster förskonade från svårare personskador men visst förekom det en del 

lättare skador som stukningar. Foto från Sollefteå Bilddatabas.    



 

 

 

På bild tre från Hundskolan är fyra personer okända. Hunden är förmodligen en 

ledarhund då mannen med hundkopplet i sin högra hand håller en sele för ledar-

hund. Platsen ser ut att vara dressyrplanen framför det på hundskolan så karak-

täristiska vattentornet. När och i vilket sammanhang bilden har tagits är obekant.  

 

Läsare som har kompletterande uppgifter att lämna om de tre bilderna kan  mejla 

dem till Barbro Sjödahl på Sollefteå Museum barbro.sjodahl@solleftea.se 

 

Väl förberedd av museet, med ett rikligt och spännande urval av bilder, gjorde  

Samtal kring militära bilder till en trevlig och givande sammankomst. 

 

Bild 3. Foto från Hundskolan i Sollefteå. Fr v Lennart Frost, Bengt Svedberg, med ryggen 

mot kameran i mörk överrock Björn Rosengren, okänd, okänd, okänd, okänd med hund, delvis 

skymd Dan Börjesson och Kurt Jönsson. Foto Stefan Sundkvist. 
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