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Ordföranden har ordet.
2014 är något av ett märkesår för T 4. De är 120 år sedan 
(1894) förbandet: Kungliga  Wendes trängbataljon sattes 
upp i Karlsborg för att senare flyttas till Landskrona.

Det är också 20 år sedan Skånska Trängbataljonen och 
trängverksamheten 
definitivt lades ner i Hässleholm (1994). Då hade T 4 – 
som regemente  lagts ner 1991 och kvarvarande trängen-
het  integrerats med P 2.  1994 blev ca 100 trängofficerare  
omplacerade till andra förband eller slutade.  A 3 och Fo 
14 (försvarsområdesstaben )  flyttades till Hässleholm 
eftersom Kristianstad garnison avvecklades samma år. 
A 3 tog över T 4 kaserner mäss mm. 

Innevarande vecka  genomförs Folk o Försvars rikskonferens i Sälen.  Det innebär att 
det är mer tryck i försvarsdebatten än normalt.  De flesta partiledare avser att delta 
i år – valår! ÖB beskriver läget i försvarsmakten i särskild artikel i SvD lör 11 jan 
2014. Moderaterna vill ändra kursen mot ett mer nationell inriktning och samtidigt 
öka samarbetet  inom ramen för NATO.  Andra partier vill öka samarbetet i Norden 
genom att bl. a gå vidare med gemensam övervakning av luftrummet.  41 miljarder 
kostar försvaret 2014 och så mycket mer pengar vill nog inget parti släppa till?!

Samtidigt har det gemensamma artilleriprojektet Archer havererat eftersom Nor-
rmännen hoppade av före jul. Det är också kris vad gäller gemensam upphandling av 
tyngre lastbilar till respektive försvarsmakt. Nationell lagstiftning mm ställer till det.

Vi får väl se vad som har hänt i försvarsfrågan när detta blad kommer i era händer.  
Välkomna till våra aktiviteter 2014 där vi nu återvänder till gamla T 4 matsal med 
våra möten. 

Ordförande
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Bästa T 4-Vänner
Hösten och förvintern gick fort och nu är vi inne i januari 2014 och skall börja ett 
nytt verksamhetsår. Vi har en del verksamhet i kamratförenings sammanhang som 
skall ske. Först har vi årsmötet 6 mars därefter åker vi till Malmö den 27 april och ser 
på Spanska Ridskolans uppvisning i Malmö Arena. Årets Trängträff sker den 12-13 
september i Linköping.
Höstmötet sker den 8 oktober och minnesstunden den 18 december. 
När det gäller deltagande till olika verksamheter var vänliga och respektera sista
anmälningstidpunkt samt följ kassörens anvisningar.
Vid senaste styrelsemötet föreslog Knut Johansson att vi skulle ta upp T 4 luncher i T 
4 matsal när den öppnar på nytt. Vid årsmötet kommer mer information om detta.

Trängträffen i Göteborg var mycket bra med ett stort antal T 4 medlemmar som 
deltog. Höstmötet var välbesökt och vår medlem Nils Smith kåserade om musiken 
i trängen.Vid senaste styrelsemötet beslutades att vi inte skulle göra någon långresa 
detta år.Vidare har vi mist vårt bidrag till vår skrift på 20 000 kr  från försvarsmak-
ten men Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) arbetar på att 
vi även fortsättningsvis skall få bidrag till den försvarsupplysande verksamhet vi 
bedriver i Kamratföreningarna.
Efterlysning !
Uno Nilsson efterlyser en film som han tog fram om tjänst vid Brigadförbands plats 
medverkande bl.a. Gösta Hedin. Han är tacksam om någon vet var den finns.

Välkommen till våra träffar.
AU: Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Kontakten med vår förening kan ske på olika sätt och vår officiella adress är via mig:
T 4 Kamratförening, c/o Gunnar Segerholm, Breanäs 3041, 289 73 Immeln
Telefon: 044-490 61, 0730-472581  gunnar.segerholm@tele2.se
Då det gäller kamerala frågor, medlemskap och adressändringar skall Ni ta kontakt 
med vår kassör Arne Huleén som är ansvarig för vårt medlemsregister bl.a.
T 4 Kamratförening, c/o Arne Huléen, Pål Tuas väg 6, 281 33 Hässleholm.
Telefon: 0451-36555, 0707-161740,   awlh03@gmail.com 
Önskar Ni ta kontakt med vår ordförande:
Nils Olof Johansson, Brohuset 357, 260 70 Ljungbyhed
Telefon: 0435-441427, 0768-540865  brojoh@telia.com 
Vår viceordförande och ansvarig för museet:
Peter Alf, Fredentorpsgatan 11, 281 47 Hässleholm
Telefon: 0451-849 12, 0705-457784 fam.alf@telia.com

Gunnar Segerholm
Sekreterare
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Kassören har ordet.
Kamrater!

2013 är tillända och det är min uppgift att redovisa hur det gick ekonomiskt.

Den verksamhet som vi bedrivit och som vi nu kan blicka tillbaka på har i allt
väsentligt varit lyckosam.
• Vid årsmötet på Björksäter deltog 70 medlemmar.
• Vid höstmötet på samma ställe deltog 75 medlemmar.
• Tattoo i Malmö Arena samt lunch på Hurva värdshus drog 30 medlemmar.
• Trängträffen i Göteborg besöktes av 34 medlemmar.
• Vi fick under året 15 nya medlemmar.
• Vid Minnesstunden på T4 gravplats deltog 17 medlemmar.
• T4 Nytt har kommit ut med vårnummer och höstnummer.
• Vi är nu 380 medlemmar.

Det ekonomiska resultatet blev negativt, bl a beroende på att vi inte längre erhåller 
ekonomiskt bistånd från Trängregementet (20.000 kr).

Här följer några siffror:
Medlemsavgifter 3.900
Aktier och räntor 171.365
Möten -85.407
Resor -24.435
T4 Nytt -40.433
Övriga omkostnader -32.827
Förlust -7.837

Våra ekonomiska tillgångar är:
Kassa och bank 204.052
Kamratföreningens värdepapper 2.570.877 (en ökning med 342.000)
Lindgrens Minnesfond 360.781 (en ökning med 116.143)

Slutligen:
I fortsättningen kommer vår- och höstmöte att avhållas i T4 Matsal.
Glöm inte att anmäla er till dessa genom att sätta in anmälningsavgift 100 kronor på 
bankgiro 402-8825.

Arne Huléen
Kassör
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Uniformer och persedlar i armén – 
som jag minns dem

Jag ryckte in till T 4 den 5 juni 1967. Det var samma dag som 6-dagars kriget 
inleddes mellan Israel – Egypten  m fl vilket skapade ett särskilt allvar denna dag.  
Min närmaste granne på logementet var  Gustaf Huszár  och fänrik Ulf Råvik var 
plutonchef.  Inryckningsdagen inleddes med att hämta jutesäcken med persedlar vid 
CUI (centralt utrustningsförråd för intendenturmateriel) Förrådet låg då borta vid 
förvaltningsbyggnaden (granne till järnvägen) och vi ryckte in vid 5. Kompaniet, 
kasern Karlsborg – längs bort på kasernområdet. Vi  hade inte tålamod att vänta på 
aviserad lastbils-transport utan bar säcken till kasern – dagens styrketräning kan jag 
lova. Moment ett var sedan att bekanta sig med säckens innehåll, packa in i loge-
mentsskåpet , klä om och börja likna en soldat.

Bild 1. M/59. Soldat med 
hjälm nedfällt hjälmduk 
o stridssele-stridspack-
ning

M/59 systemet  var i huvudsak infört då med en del 
undantag. Arméns första fältuniform i bomullsbetyg.  
Det fanns ju klart ett oändligt lager av arv av gamla 
prylar som förrådsförvaltningen  önskade skulle slitas 
upp innan det blev kassation.  Således fick vi kappa M/39 
som substitut för vindrocken  eftersom det var sommar. 
trikåskjorta/tröja av äldre modell och självfallet lin-
nekläder  som användes vid större risk för nedsmutsn-
ing vilket det oftast var de första månaderna.  Den ende 
som bar M/39 daglig dräkt med koppel var kapten Hans 

Sylvan, Chef för handräck-
ningskompaniet. Han var 
kvar i tjänst till i början på 
70-talet och kommenderade 
handräckningsstyrkorna 
med en fast hand.  Några 
gånger på sommaren var 
det kvällstjänst   för samtliga handräckningsvärnp-
liktiga  i form av park o trädgårdstjänst på kasernom-
rådet. Denna leddes av kompanichefen personligen 
och han återhämta sig  under kvällen på mässen med 
några mackor o supar för att sedan fara ut o kolla upp 
arbetsläget.  Ett annat undantag var skrivarna vid 
kompanierna som i den dagliga tjänsten bar M/52. 
Denna något märkliga uniform med bruna byxor.

Bild 2. M/39 till vänster och 
M/52 till höger
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Första veckan var det också aktuellt att besöka CUT ( Centralt utrustningsförråd 
för tygmateriel) för att hämta vapen, kpist M/45 B  med tillbehör, skyddsmask mm. 
Det var då man fick lära sig att tygmateriel  var all materiel av metall istället för 
tvärtom.  Dock tillhörde kokkärl och enmanskök  intendenturmaterielen  trots att 
det var av metall – något förvirrande.  Första veckan skulle också stridsselen sättas 
ihop och stridspackningen packas allt enligt Soldatinstruktion för armén. Materiel 
(Soldi Mtrl) och Uniformsbestämmelser för armén (UniA). I de fall reglementena 
inte räckte till tog regements- och kompaninstruktioner vid.  I SoldiMtrl regleras på 
8 sidor hur den personliga fältutrustningen skall knåpas ihop packas o bära, så här 
lämnades inte mycket åt slumpen.  I rockens vänstra bakficka skulle man således 
återfinna yllehalsduk och i höger bak tumhandskar. Första förband i höger benficka. 
Motivet var klart att i kaotiska situationer skulle man t ex lätt hitta första förbandet.  
I byxornas framfickor  hade man dock fritt spelrum – här fick man förvara egna 
småsaker.
Montering av hjälmduken var en konst i sig. 1967 var normalläget atomberedskap, 
vid fälttjänstgöring, vilket innebär nedfällt hjälmduk och handskar på – oberoende 
av sommar eller vinter.  En gång om året inträffade Militärbefälhavarens (MB) 
inspektion som inleddes med stor uppställning på kaserngården med musikkår och 
allt. Normalt var detta kanske enda gången en värnpliktig såg en general.  År ut o år 
in skulle härvid hjälmduken monteras av och det skulle vara blank hjälm. Då hade 
man precis fått ordning på de nyinrycktas hjälmdukar. Det var ju synd att inte någon 
talade om för MB handläggare att ändra denna obegripliga bestämmelse någon gång.
Åter till stridspackningen som nu äntligen var packad. Här fanns bl a kokkärl i 
ryggväskan och syftet var att soldaten skulle klara sig ca ett dygn på innehållet i 
stridspackningen. Ett problem var att utrustningen var anpassad för den gående eller 
cyklande infanteristen.  I vår verksamhet fick man alltså välja. Stridspackning av vid 
fordonstjänst och i snabba lägen låg packningen på flaket, eller montera av rygg-
packningen och ha denna på annat håll. Ett annat var att i den dagliga tjänsten – när 
det inte krävdes stridspackning - satt livremmen kvar i stridsselen.  Ett undantag 
som gällde hela system M/58 o M/59 livslängd var alltså att livrem M/52 bars till 
fältdräkt och linnekläder. Den s k fläktremmen.  En historia eller kanske skröna var 
befälhavaren som noterade slät livrem på dagsprogrammet varvid hela plutonen 
med läkarvpl ställde upp enbart iförda slät livrem. Då krävs ett visst ledarskap för att 
greppa läget.
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Bild 3. Slät livrem M/52

Vindrocken var ett varmt o gott plagg – fast 
skrymmande och tung.  Det innebar att fodret 
normalt packades i persedelpåsen o rocken i 
ryggpackningen. Hur vi fick ner allt i perse-
delpåsen begriper jag inte.  Storleksmässigt var 
den en korv som ett mindre sovsäcksfodral. 
Här skulle allt ner så att soldaten klarade sig i 
fält åtminstone en vecka.  Den var egentligen 
full redan efter vindrocksfoder o gummikäng-
orna.  Den modernare persedelpåsen, grön med 
handtag hade modellår M/69 och var betydligt 
bättre tilltagen. När den nådde våra värnpliktiga 
är frågan.  Det förefall som Försvarets Materi-
elverk tillförde uniformer o persedlar enligt 
arméns sändlista och där kom trängtrupperna 
och T 4 sist.Bild 4. Persedelpåse till höger , 

ryggsäck M/39 till vänster och 
författaren i mitten

Åter till stridspackningen som nu 
äntligen var packad. Här fanns bl 
a kokkärl i ryggväskan och syftet 
var att soldaten skulle klara sig ca 
ett dygn på innehållet i stridspack-
ningen. Ett problem var att utrust-
ningen var anpassad för den gående 
eller cyklande infanteristen.  I vår 
verksamhet fick man alltså välja. 
Stridspackning av vid fordonstjänst 
och i snabba lägen låg packningen på 
flaket, eller montera av ryggpacknin-
gen och ha denna på annat håll. Ett annat var att i den dagliga tjänsten – när det inte 
krävdes stridspackning - satt livremmen kvar i stridsselen.  Ett undantag som gällde 
hela system M/58 o M/59 livslängd var alltså att livrem M/52 bars till fältdräkt och 
linnekläder. Den s k fläktremmen.  En historia eller kanske skröna var befälhavaren 
som noterade slät livrem på dagsprogrammet varvid hela plutonen med läkarvpl 
ställde upp enbart iförda slät livrem. Då krävs ett visst ledarskap för att greppa läget.
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”Trosspackningen transporteras vid packgruppen motsvarande”  (SoldiMtrl). Det 
gällde inte heller vid trängtrupperna där den normalt fick åka flak på det tilldelade 
fordonet.  För undertecknad som hade lite svårt med ordningen var det lätt att my-
cket av grejorna spreds ut i fordonshytt o flak efter hand som övningarna fortskred.

Fältuniform M/58 i gråbrungrönt ylletyg an-
vändes vintertid.  På T 1 – där Aspirantskolan 
var förlagd inträffade detta den 1 okt enligt 
RegI(Regementsinstruktion). Det hör till saken att 
M/58 original tilldelades bara fast anställda och 
kadetter. Armén i övrigt fick hålla till godo med 
omsydda M/39 som då blev M39/58.  Nya grad-
beteckningar, bakfickor o fastsydda damasker sedan 
var saken klar. På T1 bar alla truppbefäl omsydda 
M/52/39, uniformer i mjukt diagonaltyg istället för 
M/58 sträva ylletyg. Ett ledarskaps problem – inte 
minst vid repförband var att hålla översta knappen 
knäppt på den omsydda varianten. Repgubbarnas 

halsar var inte 
riktigt anpassade till 
uniformerna. På tal 
om repövningar så 
var det alltid uniform M/58/39 som gällde sommar 
som vinter när värnpliktiga var inkallade, gällde 
även under SÖB (särskilt övning för befäl) som 
regelmässigt genomfördes  i juni månad. Puh!

Bild 6. M/39

Bild 5. M/58
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När Aspirantskolan började fick vi grön snygg fält-
skjorta,  gröna långbyxor i bomullstyg och brons-
kronor på ärmarna på M/60. Snygga pojkar!  På all 
fritid inom garnisonsorterna bars M/60 det var också 
kontorsuniformen för de i inomhustjänst. Tyvärr var 
uniformen sydd för  smala värnpliktiga i 20 årsål-
dern alternativt atleter.  Efter hand som musklerna 
sjönk ner runt magen tilltog svårigheterna att hålla 
alla knappar knäppta. Innovationen kom 1968 med 
M/68 – grön kontorsuniform med midjejacka. Vi 
tyckte väl alla att vi mer såg ut som Pripps ölutkö-
rare än befälhavare vid armén. Uniformen var  be-
kväm och användes också av elever vid skolor. Den 
fanns även med strykfri skjorta i – strykfri grön  s k 
charmeusenylon. Lätt att tvätta o strykfri men tyvärr 
som en plastpåse att ha på sig. Dåvarande regements-
intendent vid T 4 gjorde reklam för den nya unifor-
men vid en sedvanlig regementsrapport.  Han hade 

missuppfattat lite och kallade färg o skorta utförd i grön chartresue (likören). Ett bra 
uppslag för kommande Lille Jul föreställning.
       

M/60 omvandlades med högtidsbälte o vitt skjorta till 
högtidsdräkt = civilt frack.  Absolut långt efter Mari-
nens o Flygvapnets tjusiga mässdräkter. Det dröjde till 
slutet på 80-talet innan armén fick en snygg mässdräkt.

Bild 7. M/60

Bild 8. Mässdräkt
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De första soldatproven genomfördes vid T 4 1975/76. 30 
km fotmarsch med 10-12 kg packning på en dag, krävde 
sin man o kvinna. Befälet hade då utrustats med rygg-
säck LK 35. En då modern o bra ryggsäck som ersatte 
stridspackningen. Då infördes också ny stridssele.  Ty-
värr  tog det lång tid innan de vpl vid T 4 utrustades med 
moderna ryggsäckar. De fick hålla till godo med rygg-
säck M/39 den s k päronsäcken – inte mycket ergonomi  
över den (se bild 4).  Samtidigt accelererade den civila 
fritidssektoren med t ex ryggsäckar med aluminiummes 
och funktionskläder av olika slag vilket de vpl hade god 
koll på.

Bild 9. M/68

Uniformssystem M/90 infördes just 
omkring 1990 och över hela armén i ett 
svep. Bekvämt genomtänkt system med 
funktionskläder även vad gäller un-
derkläder och värmerock. Systemet är 
fortfarande i bruk. Blixlåset infördes för 
första gången i ett uniformssystem.  Nya 
kängor för både sommar- o vinterbruk 
fanns i systemet. Till M/59 användes 
fortfarande äldre kängmodell  fast  för-
sedda med påsydd rågummisula som 
ersatte sulstiften.  1987 ersattes M/68 av 
en modernare uniform som daglig dräkt 
dock i samma stålgråa tyg. Utökade ut-
landsuppdrag i olika klimatzoner har 
inneburit en fortsatt utveckling av uni-
former och utrustningsdetaljer. De får vi 
återkomma till en annan gång. Samtliga 
bilder (utom en ) från uniformsutställ-
ning vid Hässleholms Museum.
       

             Nils Olof Johansson
Författare

Fotograf: Hans Inge Lindulf

Bild 10. M/90
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Snapsvisor

Vid trängträffarna har det framkommit att T4 inte har en egen snaps-
visa . Visserligen började ”Vi trängare” användas på T4 men den har ju 
blivit en gemensam egendom för trängtrupperna. Såvitt jag vet gjorde 
Bengt Matsson och John Jämtfjäll en gång en snapsvisa för T4 men den 
tycks ha glömts. Om någon vet något så hör av er.

 är ett försök att till melodin ”Skånska slott och herresäten ”  beskriva  
nuläget

För trängseln i Skåne för vart år blir värre
Medan trängaŕ n i Skåne i stället blir färre
Hur skall kompenseras att det blitt så?
Jo vi som är här vi får dricka för två

Har du förslag på T4 snapsvisa, hör av dig till sekreteraren.
Medan vi är inne på detta ämne bifogas denna snapsvise inspirerade 
vers:

En trängare från Hässleholm 
Kunde skilja på tak och på golv
Men på multiplikation
Fick han ingen fason
Sjuochenhalv gånger två blir det tolv?
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Tränghistorier

I avsaknad av bataljonchef eller dennes ställföreträdare fick äldste kompanichefen 
rycka in som tjänsteförättande bataljonchef.

Detta var ett sådant tillfälle. Jag satt inne hos chefen 1.kompaniet när snabbtelefonen 
tändes och man hörde tjänsteförättande bataljonchefens röst:

”Det är för jäkligt. Jag sitter här med bataljonens samlade ergometercykelresultat och 
ser att dina vpl som ryckte in i juni har 45 i snitt medan mina som ryckte in så sent 
som i augusti redan är nere i 33!”

C 1. Komp ”Skall man inte ha så mycket som möjligt?”

En lång tystnad varefter snabbtelefonens lampa slocknar utan vidare kommentarer.

Kommer ni ihåg kommandot ”Formering till tåg?”

Den innebar bl a att man fick knäppa upp vapenrockens översta knapp, bära vapnet i 
valfri ställning samt att sång var tillåten.

Vid förhör i reglementskunskap frågar Göte Tell en värnpliktig om innebörden av 
formering till tåg.

Svaret blev: Man får sjunga hela vägen till stationen

Peter Alf
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Det var då
”Tvenne slag av verksamhet som kräva sin särskilda utövning , har vi ännu  inte skär-

skådat, nämligen sjukvården och trängen, men inga av dem får förbises ty då går det 

illa för de stridande trupperna.

Vad kommer där borta för en märkvärdig trupp? Officerare till häst, en lång rad av 

manskap till fots, av vilka en del med långa stakar påminna om 1600-talets pikene-

rare, och så en hel mängd höga vagnar. Ja se där blåser en flagga ut på varje vagn , 

en vit vagn med det röda Geneve-korset. Snart upptäcka vi att varje man bär en lika 

färgad bindel om vänstra armen. Det är ett sjukvårdskompani, vi här har framför oss, 

ett svenskt sjukvårdskompani av ganska färskt datum eller en del av ett sådant. Följa 

vi det vidare på vägen, se vi det slutligen marschera upp i en skogsdunge bredvid en 

porlande bäck och intill några hus. De förmenta pikenerarna ordna sig på en linje 

och med tillhjälp av kamrater, som bära bårgafflar och bårbottnar, sammansättas i en 

hast lätta sjukbårar. En annan del manskap packar upp filtar, madrassvar, handdukar, 

lådor och andra tillbehör från vagnarna, som kört upp på ett ställe, några tält uppslås, 

vatten hämtas i tygämbar, och en livlig verksamhet utövas. Det är uppenbart att man 

håller på att etablera en förbandsplats. Under tiden har en liten avdelning med gevär 

(eller karbiner) som följt med, gått ut i marken, och här och var ligger nu en sårad, 

vars skada anges på en papperslapp som en officer fäster på honom. Så sändas sjuk-

bärarna ut, de dela sig slutligen i bårpatruller om två bårar. Patrullförarna som hava 

en med förbandspersedlar fylld ränsel på ryggen, och bårlagens befälhavare med sina 

förbandsväskor undersöka de förmenta sårade och förbinda dem, varefter de om-

sorgsfullt läggs på bårarna och bäras till förbandsplatsen, dit de som anses kunna 

linka på egna ben, medfölja. På förbandsplatsen undervisa läkarna manskapet i de 

sårades förbindande och behandling, varefter dessa läggas på sjuktransportvagnarnas 

bårar som skjutas in i de höga vagnarna, och sedan köra dessa i väg till den markerade 

samlingsplatsen för sårade.
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Allt behöver övning och även detta. Begiva vi oss till trängbataljonens kasern, ty sjuk-
vården hör hos oss till trängen- i utlandet hör den ihop med fredssjukhusen-, får vi 
kanske se en grupp fordon, lastade medvarjehanda persedlar, vilka fordon tillhör en 
sektion av ett flyttande sjukhus, ett sådant som är avsett att följa trupperna för att 
etableras, när sådant behöves,  i hus eller  i medförda stora tält.

Kanske kör en kolonn gula eller svarta s k packvagnar åtföljda av en del manskap med 
sabel vid sidan, och karbin i rem på ryggen, ut från kasernen. Det är en trängavdel-
ning, vars manskap håller på att övas i körning. Och se vi oss närmare om i kasernen , 
finna vi skräddare och skomakare i full verksamhet i det stora beklädnadsförrådet, en 
del manskap som sysslar med bokhålleri, andra, som lära sig besiktiga just mottagen 
proviant eller att lasta vagnar o s v ty för trängen tryter aldrig arbetet, och dess arbete 
utgör de stridande truppernas livsvillkor.”
Ur Nordensvan: Krigarlif, några verklighetsbilder. Tecknade för Sveriges ungdom 
1896

Peter Alf
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Trängträff i Göteborg 2013
Tidigt på morgonen den 6 sep. samlades 25 T 4 kamrater på Grönängsplan för att åka 
till Göteborg. I Laholm anslöt ytterligare 4 kamrater och vi fikat i Björkäng och yt-
terligare 2 vänner anslöt sig. På Käringberget väntade ytterligare T 4 vänner totalt var 
vi 34 st. från T 4 Kamratförening som deltog vi denna träff.

Träffen som hade ordnats av Trängklubben var 
mycket trevligt både med historia och nutid  på 
programmet.
Göteborgsgarnison ställde verkligen upp och visade 
oss vad som händer på detta förband som är under 
stark utveckling. Vi fick förevisning på Försvarsme-
dicincentrum, rundvandring och information om 
garnisonen samt en god lunch.
 

Förflyttningen ut till Känsö blev en häftig upplevelse 
då detta skedde med Stridsbåt 90. 
Känsö som ligger i Göteborgs södra skärgård längst 
ut i havsbandet och är sedan 1930 talet en militär 
skjutplats men har tidigare varit en karantänstation 
för fartyg som kom till Göteborg. Det finns mycket 
historiskt på denna ö som även bjuder på skön na-
tur. Känsö nyttjas även som konferensanläggning då 
det erbjudes både förläggnings och utspisning möjligheter. Under mycket sakkunnig 
guidning vandrade vi runt på denna vackra ö som är oförstörd av turister och annan 
privat bebyggelse. 
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Vi inkvarterades i rum med god militärövningsplats standard.
På kvällen bjöds vi på en mycket god västkusts skaldjurs buffé där vi fick tillfälle att 
äta oss mätta på skaldjur. 

Enligt traditionen blev det mycket sång och snapsvisor men jag saknar att T 4 inte har 
en egen snapsvisa. Längre fram på kvällen blev det kaffe och avec på mässen. Mässen 
ligger högt på ett berg med utsikt över havet och ända bort till Vinga,  vi kunde se 
fartyg med tända ljus på väg till och från Göteborg.

Vädret var mycket bra under hela vår vistelse i Göteborg vilket ytterligare förhöjde 
trivslen. Efter en natts skön sömn var det frukost och bad för de som så önskade. 
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Nere i hamnen väntade en skärgårdsbåt på oss. 
Vi tackade för en trevlig vistelse på ön och vin-
kade farväl till den mycket trevliga och kun-
niga personalen. Skärgårdsturen var mycket 
trevlig och vilken vacker miljö det är på dessa 
öar. Nästa stopp var Nya Älvsborgs fästning där 
det blev en guidad rundtur av trevliga guider. 

Färden gick nu vidare till Göteborgs inre hamn och det fly-
tande museet Maritima där vi fick gå ombord på  Jagaren 
Småland och en ubåt. Lunchen intogs i anslutning till mu-
seet därefter blev det hemfärd.

Vi som var med tackar Trängklubben och dess ordf. Bengt Andersson med 
medhjälpare för en förträfflig Trängträff.

Gunnar Segerholm 

Våra fotografer var: Anna Forss , Uno Nilsson och Hans Inge Lindulf
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Höstmöte 2013
Våra höstmöten skall som traditionen bjuder 
innehålla ett föredrag samt en god middag i 
kamratlig samvaro. Årets höstmöte innehöll 
dessa punkter. 
Nils Smith som var ansvarig för framtagandet 
av och inspelningarna av  ”Trängens musik”  
på en CD skiva kåserade om detta arbete.
Vi fick en mycket trevlig genomgång om 
trängens musik och dess musikkårer, att Nils 
är en duktig sångare förhöjde ytterligare ge-
nomgången.
Nu hoppas jag att de som inte har skaffat CD 
skivan gör det. Peter Alf har dessa till försälj-
ning, tag kontakt med honom.
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Efter föredraget var det den sedvanliga middagen och den kamratliga 
samvaron fortsatte.
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Försvarsdebatt 14 oktober 
i Malmö.

Allmänna Försvarsföreningen (AFF) i Skåne i samverkan 
med Försvarsutbildarna och Kungliga vetenskapsakademin 
(KKrVA) hade inbjudit till Försvarsdebatt.

Ordföranden för AFF Generalmajor Mats Welff Hälsade alla 
välkomna till kvällens Debatt.

Temat för kvällen var.
”Kan Sverige försvaras? Den svenska försvarsförmågan i en 
föränderlig omvärld”

Den första frågan var lätt att besvara med ett Tydligt NEJ. Får 
vi 50 miljarder extra under nästa mandatperiod kan vi hålla 

ut en vecka på en bestämd plats innan vi måste ha hjälp.
Nästa fråga om vår försvarsförmåga i vår omvärld. Den är dålig vi måste ha hjälp, men 
får vi någon hjälp? Vi är ju inte med i NATO och vi vill vara alliansfria.

De som gav oss en omvärlds och egen analys var medlemmar i KKrVA.

Sven-Christer Nilsson Ordf. i FMV styrelse och tidigare 
koncernchef för Ericsson mm.
Talade om den ”Strategiska vindkantringen” och utveck-
lingen i världen och Europa.
Sven-Christer gjorde denna genomgång på ett intressant 
och pedagogiskt sätt.

Karlis Neretnicks 
Generalmajor tidi-
gare rektor för FHS 
och sammanhål-
lande för akade-
mins Nato-studier 
fick uppgiften att 
tala om:
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”Det operativa dilemmat” 
Vad Sverige militärt kan förmå i en militär konflikt i närområdet och det dilemma 
stats- och försvarsledning kan stå inför.
Problemen kan vara många t.ex. Nordkalotten och naturtillgångar där, gasledning 
från Ryssland till Västeuropa men det som kan utgöra starten på en konflikt är de Bal-
tiska staterna vilka är med i Nato och har en mycket stor rysk minoritet Fortfarande 
betraktar den gemene ryske medborgaren Baltikum som rysk mark.
Konflikten kan vara att Nato eller Ryssland vill flytta fram sina positioner för både 
Nato och Ryssland betraktar svenskt territorium som ett vakuum och Sverige har inte 
förmåga att försvara sitt territorium. 
Karlis var mycket tydlig med att en ev. konflikt i vårt närområde torde risken vara 
störst att det uppstår en konflikt mellan Ryssland och 
Baltikum.

Peter Nordlund Överingenjör och ekonomisk expert vid 
FOI talade om:
”Räcker pengarna” och svaret på den frågan är lätt NEJ. Pe-
ter visade på den ekonomiska utvecklingen vad gäller för-
svarskostnader och där har vi den brantaste utförsbacken av 
alla länder i vårt närområde. Vi betalar ca. 1,1 % av Sveriges 
totala budget vilket är lägst av de Nordiska länderna. Vid en 
fråga hur mycket bör vi anslå för att komma upp i rimlig 
nivå det svar som gavs var mellan 1.7 och 2 %.som ligger 
på Nato nivå. Anslaget har inte räckt till för att genomföra 
omställningen från ett invasionsförsvar till insatsförsvar. De 
beräkningar som gjordes när man avvecklade vårt invasionsförsvar var att när man 
lade ner förband och garnisoner skulle de sparade kostnaderna räcka till för att bygga 
upp ett insatsförsvar. Denna kalkyl visade sig vara helt felaktig och mycket dåligt gjord 

det visade sig att införa ett insatsförsvar blev betydligt dy-
rare. ÖB och försvarsmakten hade mycket tydligt varnat 
för detta men fick inte gehör för detta.  
Peter Nordlund visade även på den ekonomiska utveck-
lingen i Ryssland där man har ökat de ekonomiska resur-
serna och insatserna för att modernisera sitt försvar.  

Efter inledande anförande vidtog paneldebatten under 
ledning av Moderator: Heidi Avellan, politisk redaktör på 
Sydsvenskan. 
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Paneldebatt med inledare och ledamöter från riksdagens försvarsutskott följande del-
tog:
Allan Widman (Fp) Valkrets Malmö. Advokat. Ordf. i EU-nämnden. Ledamot i För-
svarsutskottet och Försvarsberedningen.
Hans Wallmark (M) Valkrets: Skåne läns norra och östra. Redaktör/publicist. Leda-
mot i försvarsutskottet och Försvarsberedningen.
Peter Jeppsson (S) Valkrets: Blekinge län. Sjöofficer. Ledamot i Försvarsutskottet.

Heidi Avellan ledde debatten på ett skickligt sätt med både frågor och genom att för-
dela ordet mellan panelen och oss övriga deltagare.
Mycket handlade om allmänhetens förtroende som för närvarande är mycket lågt 
för försvarsmakten. Det alla förstod handlade mycket om pengar som inte räcker. De 
mycket låga anslag som tilldelas försvarsmakten av statsbudgeten oroar många. 
Allan Widman (Fp) vidhöll att ett medlemskap i Nato skulle säkra vår säkerhet betyd-
ligt. På en fråga hur mycket medel som bör tillskjutas för att nå en trovärdig nivå slank 
det ur deltagarna i panelen att en Nato nivå 
på 1.7-2 % hade varit bra. .” Politikerna var 
mycket försiktiga i sina uttalande ”  Men se-
dan kom det även upp att försvaret måste 
använda tilldelade medel på ett ekonomiskt 
och bra sätt. Det visar sig att en stor del av 
den anställda personalen tillhör staber, oli-
ka verk och förvaltningar och inte är i pro-
duktionen. Vidare är rekrytering inte så bra 
och alla för tidiga avhopp är oroväckande. 
Mycket kan göras och måste göras vad det gäller personalförsörjningen som inte är 
bra. 
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Peter Jeppson (S) talade om att (S) har ett för-
slag att både män och kvinnor skall genomgå 
totalförsvars mönstring. Detta förslag har 
kommit fram sedan omställningen från vpl. 
Försvaret gick för fort och insatsförsvaret har 
inte kommit i fas med verkligheten.
Men faktum kvarstår att Försvaret har förnär-
varande inte har den folkliga förankring som 
tidigare. När vi hade ett värnpliktsförsvar un-
der Kalla Krigets dagar samt när delen av rikets budget var betydligt större var tilltron 
till försvaret betydligt större. Det var inte bra då heller med alla inställda övningar 
på senare år, materiell brist och vakanser i förbanden det var många gånger en Pap-
pers Tiger. Professor Bengt Sjölund tidigare Försvarsöverläkare undrade varför denna 
brådska att avveckla personal, all materiell, mark, byggnader m.m. Det har nu visat 
sig att pensionärer har anställts för att hjälpa till med planläggning m.m. Enda svaret 
är det gick för fort och det har saknats tillräckligt med medel. (Dålig planering min 
kommentar)
Deltagarna var överens om att omställningen gick för fort och att inte tillräckligt med 
ekonomiska medel finns för detta ändamål. Detta belystes 
från en som kommer från verkligheten Överste Mikael 
Nilsson  C  P 7 som dagligen brottas med dessa problemen.

Hans Wallmark (M) berättade att Statsministerns yttrande 
att försvaret var ett särintresse bland alla andra, detta ut-
talande har han djupt ångrat.

Som avslutning tackade AFF Ordf. Mats Welff för en trevlig och givande Debatt samt 
beordrade att det skulle blåsas Tapto vilket även gjordes.

Både Hans Inge Lindulf och jag tyckte det var en bra och trevlig debatt. 
Vi får hoppas att både försvaret och regeringen tar tag i problemen så vårt försvar åter 
blir trovärdigt både i landet och framförallt i omvärlden.   

Utsända från T 4 Kamratförening  
Reporter: Gunnar S. och fotograf: Hans Inge L.



Olavi Olsson har plockat fram dessa bilder och bland dem ser man våra två

välgörare Nils Otto Lindgren och Adolf H Johnsson.
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Trängträffen 12-13 september 
2014 i Linköping

Fredag 12/9
Avresa från Grönängsplan Hässleholm kl 0700
Samling Malmenvakten Lägergatan 4  kl 1130  Lunch

EM
Studiebesök Helikopterflottiljen
Guidad tur i Trädgårdsföreningen
Kväll:  Middag på Livgrenadjärmässen
Lördag 13/9
Förmiddag:
Besök vid Göta kanal
Guidat studiebesök i Flygvapenmuseet
Lunch och avslutning ca 1300
Kostnad: Per/person  samt busstransport (exklusive förläggning) 300 kr
Förläggning i Linköping på hotell alt. vandrarhem .

Anmälan sker genom insättning av avgiften på T 4 KF
Bankgiro 402-8825 (ange personnummer och namn) före den 2 juni
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Kungl Skånska Trängregementetets Kamratförening       2014-01-07

Årsmöte 2014-03-06

Vi börjar årsmötet på sedvanligt sätt med en tyst minut över under året avlidna 
kamrater.

Föredragningslista för årsmötet torsdagen den 6 mars  på Gamla T 4 Matsal

§ 1 T 4 KF ordförande öppnar mötet.

§ 2 Val av mötesfunktionärer.

§ 3 Val av två mötesdeltagare att jämte ordf justera dagens protokoll samt att  
 tjänstgöra som rösträknare.

§ 4 Mötets utlysning och kallelse.

§ 5 Dagordning.

§ 6 Årsberättelse över verksamhetsårt 2013.

§ 7 Redovisning av föreningens ekonomi.

§ 8 Revisionsberättelse.

§ 9 Beslut angående ansvarsfrihet.

§ 10 Bestämmande av medlemsavgift och omkostnadsersättning.

§ 11 Hänskjutna frågor.

§ 12 Av styrelsen påkallade frågor .

§ 13 Av enskild medlem påkallad fråga. 

§ 14 Val av:
 Ordförande  för ett år
 Styrelseledamöter  för två år
 Revisor   för två år
 Revisor suppleant  för två år

 Val av valberedningen för ett år

§ 15 Övriga frågor.

§ 16 Mötets avslutning.



Returadress:
T 4 Kamratförening
c/o Gunnar Segerholm
Breanäs 3041
289 73 Immeln

Föreningsbrev

B

Kl 1730-1800   Samling och förfriskningar 
 
 1800-1900   Årsmötesförhandlingar 
        Frågor som enskild medlem påkallar sänds     
                              skriftligen till sekreteraren senast den 3 mars.
 
 1900-ca 2200   Gemensam måltid 

För vår planering är det viktigt att Ni anmäler Er senast den 3 mars.

Kostnad för måltiden är 100 kr/person.
Måltiden kommer att bestå av varmrätt, vin, öl och vatten samt kaffe.

Anmälan sker genom att sätta in avgiften på T 4 Kamratförenings 
Bankgiro nr: 402-8825 OBS Skriv namn tydligt! 

Eller tag kontakt med kassören Arne Huléen, tfn: 0451-36555.  awlh03@gmail.com  
I dessa fall sker betalning vid mötet.

Frågor som enskild medlem påkallar sänds till sekreteraren senast den 3 mars 2014.
T 4 Kamratförening, c/o Gunnar Segerholm, Breanäs 3041, 289 73 Immeln.

Välkomna !

Gunnar Segerholm

Gunnar Segerholm
Sekreterare

ÅRSMÖTE 2014

Årsmötet äger rum torsdagen den 6 mars i Gamla T 4 Matsal.

T 4 KAMRATFÖRENING               2014-01-07


