Återinvigning av T 3 Officersgrind

T 3 Officersgrinden ligger längst ned i den trappa som från landsvägen i Trängschakten är en
genväg upp till det som tidigare var T 3 kasernområde och numera benämns Nipan. Trappan
lär ha funnits från 1900-talets början och grinden tros ha tillkommit när T 3 på 1930-talet
inhägnades med ett kasernstaket. Den ståtliga grinden tillverkades av Per Johansson (18541933). Johansson var smed på T3 omkring 1910 och bodde på Remsle. Han var bror till den
välkända försvarsvännen och FRA-profilen Nils Berglunds farfarsfar. Foto S-O Braf.

Den 7 mars med början klockan 1030 återinvigdes T 3 Officersgrind. Ett trettiotal
personer hade hörsammat inbjudan till ceremonin. Exakt klockan 1030 klev T3
kamratförenings ordförande Kjell Åström upp på trappan och hälsade deltagarna
välkomna.
I sitt välkomsttal berättade Kjell att grinden under många år hölls låst och att det
endast var officerare som hade nyckel till den. Där av namnet Officersgrinden. På
1970-talet lindrades bestämmelserna och även andra anställda kunde då få tillgång
till en egen nyckel. Tio år senare lindrades bestämmelserna ytterligare och grinden
var då dagtid öppen obevakad.

Efter att ha tjänat både Norrlandsträngare och verksamma på Nipanområdet blev
grinden och trappan med åren något bedagad vilket uppmärksammades av T 3
Kamratförening vilken kontaktade Sollefteå kommun om en renovering. Kommunen var med på noterna och uppdrog åt dess avdelning för Kontorsservice och
fastigheter att upphandla renoveringen. Grinden har renoverats av Mählers Smide
AB: s systerföretag Sollefteå Svetsmekano AB i Forsmo. Mark och snickeriarbetena
har gjots av Långsele Bygg och Maskin AB. Sollefteå Kommunen har finansierat
renoveringen.

Kjell Åström berättar om T 3:s: tillkomst, regementets flytt till Sollefteå, kärleksstigen, trappan
och Officersgrinden samt renovering av dem. Foto S-O Braf.

Att grinden behövs såg vi under den korta tid som invigningen pågick. Det var då
en flitig ström av personer på väg till och från Nipanområdet som använde sig av
trappan.
Men grinden och trappan är mera än bara en genväg till Nipanområdet, de är också
levande minnesmärken över Norrlands trängregemente.
Efter Kjell Åströms inledande anförande äntrade Sollefteå kommunalråd Åsa Sjöden trappan, som även fungerade utmärkt som talarstol.

Återinvigningen av Officersgrinden förrättades av Sollefteå kommunalråd Åsa Sjödén assisterad av Kjell Åström. Åsa Sjödén sa i sitt tal att Officersgrinden och trappan är historia
men att hon vill att Sollefteå skall vara mera än militär historia och att hon vill se en nyetablering av militär verksamhet i Sollefteå. Foto S-O Braf.

Officersgrinden och trappan är återinvigda av Åsa Sjödén, Christer Lövgren har på trumpet
blåst T 3: s igenkänningssignal och Åsa har förärats blommar av T 3 Kamratförening. I bakgrunden applåderar en nöjd Kjell Åström. Foto S-O Braf.

Fr. v Åsa Sjödén, Kjell Åström, Göran Engström och Stig Svensson. Foto Karl-Erik Svensson.

Fr. v Bertil Olofsson, Lennart Hedlund, Gladys Sollén, delvis dold Gunvor Nordin, Birger
Westlin, Ingemar Nordin och Glenn Sohlin. Foto S-O Braf.

Fr. v Jocke Leiknes, Ola Olsson och Lars Åhman. Foto Karl-Erik Svensson.

Fr. v Arne Hedvall och Karl Ödlund. Foto S-O Braf.

En del av deltagarna samlades runt grinden och trappan. På grinden finns efter återinvigningen en skylt med texten: Officersgrinden T 3, Återinvigd 7 juni 2018, av kommunalrådet Åsa
Sjödén.T 3 Kamratförening. Foto Karl-Erik Svensson

Efter återinvigningen tackade I 21 Kamratföreningsordförande Hans Nauclér Kjell Åström
för ett trevligt arrangemang och överlämnade ett par manschettknappar med I 21 vapen.
Foto Karl-Erik Svensson.

Kjell inbjöd därefter till fältlunch i T 3 officerspark. Många av deltagarna passade
då på att pröva den återinvigda trappan på väg upp till lunchen. Den delikata lunchen var mer än väl värd de 68 jobbiga stegen i trappan.
Tack för en trevlig återinvigning.

