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Bästa T 4-Vänner
Våren och sommaren har gått snabbt man kan inte klaga på sol och bad denna som-
mar. Sedan förra skriften har vi haft årsmöte vi har varit i Malmö och sett på Spanska 
Ridskolan, nu väntar höstens program men först skall vi på Trängträff i Linköping. 
Höstmötet sker i oktober och innan jul har vi minnesstund vid vår begravningsplats.
När det gäller denna skrift är Ni välkomna med tips, artiklar eller annat mtrl som 
kan vara intressant för övriga medlemmar

När det gäller deltagande till olika verksamheter var vänliga och respektera sista 
anmälningstidpunkt samt följ kassörens anvisningar.

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 Huléen som är ansvarig för vårt medlemsregister bl.a.
T 4 Kamratförening, c/o Arne Huléen, Pål Tuas väg 6, 281 33 Hässleholm.
Telefon: 0451-496 44 , 0707-161740 arne.huleen@hotmail.se  

Önskar Ni ta kontakt med vår ordförande:
Nils Olof Johansson, Brohuset 357, 264 53 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

Ordföranden har ordet
Årsmötet genomfördes i år i gamla matsalen T 4. Det känns bra att vara tillbaks i en 
invand miljö. Vi får nu hoppas att vi kan genomföra våra möten där i fortsättningen. 
En arbetsgrupp tillsattes för att överväga och lämna förslag hur vi skall göra med 
vår förening i det längre tidsperspektivet. Vi är idag ca 380 medlemmar. Vi har haft 
en del nyrekrytering senaste åren, främst av nära anhöriga, men medlemsantalet 
sjunker av naturliga skäl. Samtidigt är det en rik förening räknat i aktieinnehav. De 
yngsta medlemmarna är nu runt 40 år. De var de som var anställda när förbandet 
lades ner 1994. Arbetsgruppen återkommer med förslag till nästa årsmöte. För mig 
är det viktigt att alla har möjlighet att vara med i de aktiviteter vi genomför och som 
subventioneras till stor del av föreningens medel. Just nu tycker jag vi har ett lagom 
avvägt utbud.  Alla är självfallet välkomna med synpunkter på vårt program och hur 
vi skall göra framåt 

Vi är medlemmar i AFF (Allmänna försvarsföreningen). Föreningen genomför ett 
antal årliga aktiviteter med goda föredragshållare som belyser försvars- och säker-
hetspolitiska frågor. Några i styrelsen har varit med vid olika tillfällen. Vill ni ta del 
av deras program eller vill delta är ni välkomna att höra av er till mig eller Gunnar 
Segerholm. På annan plats i vårt blad redovisar jag ett studiebesök vid P 7 (Södra 
skånska regementet) april 2014

Försvarsberedningen lämnade sin rapport den 15 maj, efter anstånd p g a krisen i 
Ukraina som har skakat om oss alla inklusive våra folkvalda. Rubriken är ”Starkare 
försvar för en osäker tid” (151 sidor)

Försvarsberedningen är allsidigt sammansatt med representanter för samtliga riks-
dagspartier och avrapporter till regeringen (Försvarsdepartementet).  Denna gång 
valde regeringen att lägga ett eget förslag om höjda försvarsanslag just någon vecka 
innan rapporten delgavs. Detta ställde till stort massmedialt intresse och en upprörd 
opposition. Nu är det ju valår och då kan allt hända! 

Jag skall inte här recensera innehållet djupare utan rapporten i sin helhet finns 
tillgänglig på regeringskansliets hemsida. Allmänt kan sägas att det nu föreligger ett 
trendbrott vad gäller synen på försvaret och hur mycket det får kosta.  Alla partier 
är eniga om huvuddragen bakom rapporten och den lämnar förslag på hur Förs-
varsmakten och det civila försvaret bör utvecklas efter 2015.  Östersjön och Gotland 
betonas där militär närvaro i olika former bör utökas.
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Lite utdrag: Man vill tillföra ytterligare 10 JAS E (alltså en uppgraderad version av 
nuvarande JAS). Idag är planerat 60 st. Ytterligare en ubåt till 5 st. samt förstärkning 
av luftvärnsförmåga, utöka övningsverksamhet mm. Man betonar också att samtlig 
personal som har tjänstgjort i försvaret skall krigsplaceras i 10 år som personalreserv.
Det finns ett antal reservationer:
Folkpartiet vill att vi ansluter oss till NATO
Miljöpartiet tycker inte att behovet av ytterligare 10 JAS o en ubåt är tillräckligt ana-
lyserat, kom upp i ett sent läge i arbetet
Sverigedemokraterna vill ha mer av allt inklusive betydligt högre anslag
Socialdemokraterna vill höja anslaget jämfört med regeringen
Vänsterpartiet är kritiska till JAS anskaffning och vill återinföra värnplikt
(Källa: Regeringskansliet, Ds 2014:20, maj 2014)
Det finns medlemmar i vår kamratförening som är betydligt mer pålästa än jag är i 
dessa frågor. Alla är välkomna med artiklar eller insändare som ytterligare kan vidga 
våra vyer och kunskaper inom säkerhets- och försvarspolitiken.
Denna gång välkomnar vi nya skribenter  i vårt blad. Vår mycket uppskattade 
regementschef ,  under perioden 1977 till 1983, Rune Morell delger oss hur det gick 
till när han fick budet att bli chef för T 4.  F d översten K G(Karl Gunnar) Sjöholm 
framstående idrottsprofil mm under T 4 åren berättar för oss om olika idrottsmin-
nen mm. Egentligen slutade K G som general. Han var nämligen generalsekreterare 
för O-Ringen i Skåne (Hässleholm) förra gången tävlingen genomfördes i Skåne

Välkomna till höstens aktiviteter!

Nils Olof Johansson

Kassören har ordet
Kamrater!
Den varma sommaren lider mot sitt slut och det är dags att summera resultatet för 
första halvåret 2014.

Årsmötet den 6 mars hade vi flyttat från Björksäter till T4 matsal. Detta var ett ar-
rangemang som alla gamla T4 knektar uppskattade. Vi fick än en gång beskåda våra 
chefer som är deponerade att ”hänga” i stora matsalen. Årsmötet och maten hölls re-
spektive intogs på Verandan. Denna visade sig vara väl liten för ändamålet eftersom 
ljudnivån i vanlig ordning, och glädjande nog, låg på en hög nivå varför det kunde 
vara svårt för alla att höra bra. Till höstmötet skall jag försöka att ha både höstmöte 
och middag i stora matsalen.

Vid årsmötet fick undertecknad jämte två andra kamrater i uppgift att till höstmötet 
komma med förslag på hur vi skall hantera alla våra pengar, så att vi säkerställer 
Kamratföreningens verksamhet inom en rimlig period, samtidigt som vi kan subven-
tionera verksamheten. Vi har inget förslag än men vi är likt ystra springare i startfål-
lan för att gripa oss an uppgiften.

Den 27 april var vi 29 kamrater som åkte med buss till Spanska Ridskolans uppvisn-
ing i Malmö Arena. Vi fick uppleva en uppvisning av ryttare och hästar som var av 
yppersta världsklass.

Våra ekonomiska tillgångar är som följer:
T4 Kamratförenings aktieportfölj 2.724.811 kr
Lindgrens aktieportfölj     339.715 kr
Räntefond Robur       40.955 kr
Svensk aktieportfölj     128.031 kr
Avkastning     129.454 kr
Bankmedel     120.118 kr 
Summa tillgångar 3.483.084 kr

Om jag skådar i kristallkulan kan jag med nu kända faktorer spå att jag i årsbokslutet 
kommer att redovisa en förlust på ungefär 30-40 tusen kronor.

Slutligen får jag önska er en fin avslutning på sommaren och en fin höst.

Hälsningar
Arne Huléen
Kassör
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När jag blev utnämnd till Chef för 
Skånska Trängregementet

I januari 1977 hade jag varit C för US (Arméns Under-
hållskola) i 1½ år. Jag och familjen var helt inriktade på 
att vara kvar i Skövde. För ½ år sedan hade vi köpt ett 
gammalt trevligt hus i Hjo. Där skulle vi pensionera oss, 
var det tänkt. Arbetet på US med goda medarbetare var 
bra.

Andra veckan i februari var jag deltagare i s. k. admi-
nistrativ chefsutbildning på MHS (Militärhögskolan). 

Jag tror det var på tisdagen den 5/2 som jag blev kallad till telefon under pågående 
lektion. Det var chefen för sekt 3 i arméstaben, översten Jan Smedler, som sökte mig. 
Hans första ord var: ”Du skall bli C T 4 den ¼.” Visserligen hade jag hört att föränd-
ringar var på gång vid T4. Men att jag skulle beröras, hade jag inte haft en tanke på. 
Min motfråga var ”När skall jag lämna besked? Svaret var kort: Nu. Jag förklarade då 
för överste Smedler att jag inte kunde svara utan att först ha talat med min hustru. Det 
begrep han och jag fick anstånd till förmiddagen nästa dag.

Jag bodde då – som så ofta både förr och senare – på Drottning Victorias örlogshem. 
Där fanns inte telefon på rummet utan en myntapparat vid receptionen. Jag utrustade 
mig med en näve enkronor och ringde hem till Hjo. Nu kom televerket till undsätt-
ning. Något fel på myntapparaten gjorde att hustru Ewa och jag kunde talas vid i 2 
timmar för den första kronan. Som vanligt ställde Ewa upp och jag kunde säga ”Ja 
tack” till C sekt 3 i arméstaben.

Nu följde en hektisk tid med fältövningar med US-elever, övningar med nya briga-
dorganisationen (org 77) tillsammans med I 12 och T 4, överläggningar med min 
företrädare . Och sök efter bostad i Hässleholm. Den 1 april tog jag emot regementet 
och så började en 6½ år lång härlig tid tillsammans med goda medarbetare på T 4 och 
den 1 juli kunde familjen, hustru  Ewa och vår dotter Maria flytta in på Morellvägen.

Rune Morell

Vid årets vårmöte bad vår ordf. Nils-Olof mig skriva några rader om tävlingsidrotten 
på T 4. I ett svagt ögonblick medgav jag, att det kunde tänkas. 
Eftersom jag tjänstgjorde vid/tillhörde regementet från mitten av 50-talet t o m 1977 
är det denna tid som behandlas. Dock belyses inte den interna tävlingsverksamheten, 
såsom regementsmästerskap och olika turneringar inom regementet.  
Artikeln kommer också att innehålla upplevelser från vissa tävlingar och är skriven 
direkt från minnet.

På 60- och 70-talen inriktades tävlingsverksamheten främst mot tävlingar med nära 
anknytning till den militära verksamheten, såsom motortävlingar, orientering, fält-
tävlan, militär femkamp och skytte. 

På 50-talet tävlade T4-befäl för regementet även på civila tävlingar i t ex fri idrott, 
motor- och hästsport. Vi hade Sven Toft i dressyr, Nils Bergström i körning, Alvar 
Håkansson och Åke Svensson i bilorientering, Calle Nilsson på mc m fl, m fl.

På 60- och 70-talen representerade T 4-befälen sällan regementet vid civila tävlingar.  

Motortävlingar
Milo-, armé- och militärmästerskap arrangerades i bil- och mc-orientering.  Mc-täv-
lingarna innehöll ofta även trial-  och/eller tillförlitlighetsetapp. 
Regementets deltagande begränsades tidvis p g a kostnaderna men som regel deltog 
3-4 ekipage i både bil- och mc-klasserna. Oftast var det något/några ekipage, som 
nådde framskjutna placeringar.
Hårdast konkurrensen hade regementet som regel från P2, P4, P6 och P7. 
1972 arragerade T 4 militärmästerskapet i motor (bil och mc) med tävlingscentrum 
i Glimåkra Folkets Park och med undertecknad som tävlingsledare och med Nils 
Smith som biträdande. 
Samtidigt genomfördes en landskap på mc mot England. I den senare, som Sverige 
vann, deltog från T4 Bertil Lindkvist och Torsten Aurell. 

”(En kväll besökte den engelske översten och lagledaren off-mässen och beställde
”two fingers whisky”. Kadetten i baren mätte upp två fingrar whisky (pek- och långfing-
ret) i ett glas men översten protesterade och lade handen vid glaset med pek-och lillfing-
ret utsträckta. Det är ”two fingers”.)” 

I mc-mästerskapen tävlade Bertil Lindkvist, Torsten Aurell, Knut Thuresson, Ingemar 
Jönsson m fl och var som regel mycket framgångsrika..  

Tävlingsidrott på T 4 1950 - 1970
K G Sjöholm
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I bilorienteringarna var vi flera ekipage som deltog. Bl a ovanstående mc-förare samt 
Gunnar Thulin, Calle Åberg, Sten-Åke Johansson och undertecknad
Under ett tiotal år var jag kartläsare till olika förare; Curt Sjöö, Nils Smith och Björn 
Sjöstrand. Det var prispallen flera gånger och jag hade inte brutit en tävling, innan P 
2 arrangerade MM i början på 70-talet. Före tävlingen meddelade jag Björn, att detta 
skulle bli min sista tävling som kartläsare. Det tyckte även den länsmansrygg vi flög 
över och hamnade med bilen på sidan. Vi var oskadda men inte bilen. Dessutom var 
vi på fel väg. 

Vid en tävling i Enköping lyfte även Nils, när en länsmansrygg passerades. Bilen 
hamnade på en åker men stående på hjulen, varför det bara var att växla ner och 
fortsätta till mål. När bilen besiktigades efter tävlingen märktes ingenting men när 
vi fikade på Vida Vättern söder Värnamo på hemvägen, upptäckte Nils att flera hjul-
muttrar satt löst eller saknades. Han körde sedan något långsammare till Hässleholm. 
Även om vi fick pris, var inte Rangvar och Allan lyckliga, när de fick tillbaka bilen.

Vid Militärmästerskapet i Sala missade Björn och undertecknad  segern, eftersom 
en sträcka, där vi var prickfria, ströks med motiv att den var alltför svårorienterad. Vi 
blev bara 4 och Nils Sonesson/Staffan Wyke P 6 vann.

I två milomästerskap missade vi segern på väg till mål. 
I Visseltofta p g a en ”maskerad” sten i vägkanten (hjulbytet tog för lång tid) och
i Blekinge p g a en felläsning, som slutade i ett kärr. Vi ledde med 45 min vid sista 

tidskontrollen men Gunnar Thulin och Ingemar Jönsson hann före till mål.
 
Orienteringstävlingar
Årligen genomfördes milomästerskap i natt- och budkavleorientering i de olika ål-
dersklasserna H 21, H35, H45, H 55.
Vi var en handfull orienterare som deltog regelbundet.
De flitigaste var Gunnar Bengtsson, Knut Nilsson, Claes Lindkvist, Kenneth Brors-
son, Calle Åberg, och undertecknad.   
Några/någon av oss var som regel med i prislistorna.

Den viktigaste tävlingen var armémästerskapet i budkavleorientering med obliga-
toriskt deltagande från alla Sveriges arméregementen. 

Fram till slutet av 70-talet skulle laget bestå av 6 löpare, 2 från vardera befälskategori  
regoff, uoff och ubef. Halva laget (en från varje befälskategori) skulle bytas ut varje år. 
(Senare ströks befälskategoriindelningen). 

Budkavlen genomfördes som regel med 3 nattsträckor och 3 dagsträckor.
Under alla åren hade vi problem att få ett bra budkavlelag. Bland ubef var det bara 

Allan Etiksson som tävlade civilt (ibland) och bland regoff undertecknad.  
Det lättade något på 70-talet då vi fick ”tillgång till” även Claes Lindkvist och Ken-

neth Brorsson. Under åren hade vi därför inga större framgångar i armébudkavlen. 
Några gånger ledde vi eller var bland de främsta vid någon radiokontroll eller växling 
men i resultatlistan var vi sällan bland de 10 bästa.

1977 toppade vi laget för att ha större chans. Laget bestod då av 4 tävlingsoriente-
rare (Claes, Kenneth, Gunnar och undertecknad), en som tävlade sporadiskt (Tomas 
Levin) samt en som tävlade på galoppbanan (Hans-Inge Lindulf).

Tävlingen gick i Skövdetrakten med 3 individuella nattsträckor på kvällen och med 
”omstart” på morgonen. Eftersom vi (Claes, Kenneth och undertecknade) vann våra 
nattsträckor med en kvart vardera, ledde T 4 med över 40 minuter vid omstarten. 
Tomas och Gunnar ”höll undan” på fjärde och femte sträckan för jagande lag. Hans-
Inge hade någon minuts försprång men blev upphunnen. Han kämpade väl men eli-
torienterarna sprang från honom. Inre ens en häst hade hjälpt.  Men toppningen var 
ett gott försök

Fälttävlan
Fälttävlan utgjordes på 60-talet av grenarna fältskjutning med kpist (4-5 stn med var-
dera ca 5-6 skott), punktorientering ca 3 km längs snitslad bana (10 kontroller i och 
utanför banan)  samt fri orientering 8 – 12 km m h t ålder.
På 70-talet utgick fältskjutningen och i stället genomfördes skjutningen på bana kom-
binerad med löpning. 

Årligen arrangerades MID-mästerskap samt distrikt- och svenska mästerskap, där 
även civila fick delta. Flera av T 4-orienterarna nådde framskjutna placeringar, främst

Kenneth Brorsson och Claes Lindkvist som båda tillhörde Sverigeeliten i fälttävlan.
Dessutom tävlades om militärmästerskapet på 60-talet. Tävlingen  benämndes 

sommarfälttävlan. Denna tävling var betydligt hårdare än de ”vanliga” fälttävlingarna. 
Tävlingsklädseln var linnekläder. Fältskjutningen genomfördes under en tidsbegrän-
sad (ca 60 min) förflyttning på minst 1 mil medförande kpist, därefter minst 6 km 
punktorientering och ca 15 km fri orientering. Jag minns tävlingen i Dalarna med mål 
vid Christoffer Polhelms slott Stjärnsund. Det var mycket varmt med långa och svåra 
banor, som mångårige landslagsorienteraren Bertil Norman lagt. 

Gunnar Bengtsson och Allan Eriksson måste avbryta tävlingen för att hinna med 
tåget hem på em. Själv minns jag bäst vätskekontrollen vid en fäbodvall efter ca 10 
km orienteringen där det serverades kall mjölk. Så gott har kall mjölk aldrig smakat, 
varken förr eller senare.

Militär femkamp
Sverige var mycket framgångsrik i militär femkamp på 50-talet. Världsmästare var 
löjtnanten och handbollsvärldsmästaren Åke Moberg P 6. På T 4 var det främst Gun-
nar ”Klimpen” Nilsson/Thulin och Ingemar Jönsson som tävlade i grenen.  Även 
Björn Runberg gjorde lovvärda försök. Själv blev jag tidigt avskräckt. Första gången 
jag som beväring skulle springa hinderbanan på Åhusfältet föll löparen framför mig 
ner från repstegen och bröt båda handlederna. Gissa om det blev en försiktig klättring 
både upp och ner.
Militär femkamp dog ut som tävlingsgren på 70-talet.
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Thulin Gunnar Kllimpen

Befäl med idrottsmeriter nämnda i K G Sjöholms artikel

Toft Sven

Lewin Thomas Lindulf Hans Inge

Nilsson Knut Jönsson Ingemar

Aurell Thorsten Eriksson Allan

Lindkvist Klas Åberg Calle

Thuresson Knut Johansson Sten-Åke

Bengtsson Gunnar Trim Sjöstrand Björn 

Nilsson C G H Smith Nils

Lindkvist Bertil Brorsson Kenneth
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På 70-talet genomförde den inkallade fostaben i dåva-
rande Fo 14 en stabstjänstövning på Österlen.

Vissa befattningshavare krigsplacerade i fostaben var 
inte inkallade utan skulle vid behov delta från sin civila 
arbetsplats. T ex vägtrafikombud, verkstadschefer m fl.

Övningsläget var följande: 
Simrishamns hamn hade utsatts för anfall och hamnen 
var delvis förstörd. Uppgiften för fostaben var att åter-
ställa hamnen i användbart skick.

Fostabens fältarbetspersonal m fl planerade reparationerna och konstaterade att 
det behövdes grus, sten och cement. Grus och sten fanns på Österlen men behövdes 
transporteras till hamnen. C:a 50 ton cement måste anskaffas. 

 Den ansvarige fältarbetsofficeren föreslog övningsledaren (majoren Åke Thord T 4) 
att även berört vägtrafikombud borde medverka i planeringen, eftersom dennes upp-
gift i krig var bl a att organisera civila transporter.

Sagt och gjort. 
Vederbörande kontaktades och ett möte med övningsledaren och berörd foperso-

nal överenskoms hemma hos vägtrafikombudet.
Transporten av grus och sten samt anskaffningen av cement planerades i vägtrafik-

ombudets finrum
Man kom fram till att transporten av grus och sten borde förbanden själva kunna 

lösa genom att utnyttja befintliga arbetsmaskiner och traktorer runt Simrishamn 
medan ca 50 ton cement måste anskaffas hos Skånska cement i Limhamn. 

  Övningsledaren godkände lösningen och efter kaffe med dopp återvände han och 
fopersonalen till fostaben.

På kvällen ringde telefonen i fostaben och Åke Thord efterfrågades. När han sva-
rade meddelade vägtrafikombudet glad i hågen: ”Nu är cementen här men jag fick 
bara tag i 35 ton.” 

Den gode Åke m fl hade glömt påpeka för vägtrafik ombudet att det var en stabs-
tjänstövning och åtgärdena fingerades. (I julklapp fick Åke en liten säck med cement 
att hänga om halsen av subalternerna).

Ovanstående visar att även det civila försvaret fungerade förr i tiden.

K-G Sjöholm

DET FUNGERADE! NÅGRA NERVÖSA MINUTER
Hösten 1982 genomförde milo Syd den andra försvaksmaktsövningen i Sverige. För-
svarsmaktsövningarna kom till efter ”Helsingforsfördraget” och skulle omfatta minst 
25 000 man och tilläts följas av ländernas militärattachéer m fl. Den första försvar-
maktsövningen genomfördes 1980 i milo ÖN och benämndes Norrsken. ”Vår” öv-
ningen i milo Syd benämndes Syd front. Övningsledare var MB (militärbefälhavaren) 
general Carl Björeman.  

Övningen skulle börja en lördag kl. 1400, genom att MB gav order till sina tre delta-
gande fördelningschefer m fl. vid 14. fördelningens stabplats i skogen norr Maltes-
holms slott. MB skulle anlända med helikopter och jag fick uppdrag att åka med MB 
som ordonnansofficer för att ge vissa kompletterander order. Eftersom jag skulle ha 
underhållsgenomgång kl 1300 med ansvariga inom underhållstjänsten (bl a chefen T 
4 Rune Morell) och hkp skulle lyfta kl. 1330, lovade stabschefen ge helikopterföraren 
anvisningar vart han skulle flyga. 

Jag kom till hkp landningsplatsen ett par min innan vi skulle lyfta, fick ett kuvert 
med ordrar och piloten visade vart vi skulle. Han hade ritat en svart streck på sin 
250 000-delskarta från startplatsen utanför polishuset i Kristianstad till en plats i sko-
gen norr Maltesholm slott. Jag omsatte sträckan till min 50 000-delskarta och upp-
täckte, att hans streck slutade mitt i skogen utan någon väg i närheten. Första tanken 
var hur fan har de kunnat gruppera mitt i skogen och försökte nå övningsledningen 
med hjälp av pilotens radio utan att lyckas (mobiltfn fanns inte). Utöver MB var också 
chefen I 17, överste Max Skoglund, med i helikoptern. Hade träffat honom tidigare i 
orienteringssammanhang och han tyckte att det var lugnt att ha ordf. i Skånes Orien-
teringsförbund som kartläsare. 

Forts. nästa sida.



14 15

Jag var inte lugn!
När vi kom fram till platsen där stabsplatsen skulle ligga såg vi bara skog och MB 
frågade oroligt om vi flugit fel. Jag mumlade något om, att jag skulle kolla platsen med 
stabschefen.

Såg ett litet torp i skogen och beordrade piloten landa bland fruktträden. Hoppade ur 
helikoptern och rusade in till förskräckt gammal dam fullt stridsutrustad och bad att 
få låna telefonen. Fick kontakt med stabschefen (övlt Gert Nilsson) som inte visste om 
någon annan plats. Upp i helikoptern och svarade den orolige och allt argare övnings-
ledaren, att vi skulle kolla en annan plats. Klockan närmade sig 1400.

Beordrade föraren att starta söderut. Passerade en rak väg som gick i öst-västlig rikt-
ning. Längst bort i vägens riktning såg jag en människa passera över vägen. Pekade 
ut riktningen för föraren och sa flyg dit. Döm om min förvåning, när vi upptäckte 
stabsplatsen om någon km. Snacka om tunga stenar som faller. Klockan var 1400 och 
övningsledaren lämnade helikoptern innan den tagit mark och nådde stabstältet i full 
karriär någon minut försenad.

Övningsledaren hälsade förbanden välkomna och avslutade ordergivningen med 
” övlt Sjöholm ger vissa kompletterande order” samt tillade ”sen får du själv ta dig 
tillbaka till staben” med en arg blick.

När jag kom tillbaka till staben möttes jag av ”Jaså du hittade hem” men han lugnade 
sig, när han själv kunde konstatera att stabsplatsen hade ritats över 2 km fel. 

K G Sjöholm

Jag hade förmånen att delta i AFF (Allmänna försvarsföreningen) besök på Revinge-
hed i april. Förbandet visade upp både personal och materiel som ingår i de förband 
som P 7 idag har ansvaret för. 
Entusiasmen hos både chefer och personal som vi träffade var på högsta nivå. Det 
tillförs efterhand toppmodern materiel och många av befälen och soldaterna har erfa-
renhet från internationella operationer bl a från Afghanistan.

Förbandet sätter upp  två stycken mekaniserade bataljoner, 
en med fast anställda soldater  (71 mekbat.) som omfat-
tar ca 400 män o kvinnor som alltså varje dag är i tjänst. 
I den enskilde soldatens utrustning ingår bildförstärkare 
och internkommunikation med varandra och chefer. Stan-
dardbeväpning är AK 5. Stridsfordonet är stridsfordon  90 
som finns i några olika versioner. Huvudbeväpning  40 

mm automatkanon och 7,62 mm kulspruta. I fordonet ryms – förutom besättning 
,  7 stridsutrustade soldater. Toppfart  70 km. Väl utprövat både hemma och i flera 
internationella operationer.  Bataljonen är indelad i 5 olika kompanier ungefär med 
den struktur som vi är vana vid sedan tidigare.

72 mekbat omfattar en personalstyrka om 870 män o kvinnor. Förutom befälskadern  
bemannas detta förband med visstidsanställda soldater. Enskilda soldaten utrustad 
enligt ovan.  Strids o transportfordonet är den helt nya pansarterrängbil 360 tillverkat 
av försvarskoncernen Patria (Finskt fordon med föregångaren Sisu). Finns i olika ver-
sioner med olika beväpningsalternativ. Besättning om 3 man och rymmer 8 stridsut-
rustade soldater. Toppfart 120 km på marken o 8 km i vatten. Vagnskytten sitter nere 
i vagnen o observerar o skjuter med hjälp av monitorer. KFÖ (krigsförbandsövning) 
genomfördes våren 2014. 
Omfattande förbandsutvecklingsplaner  med olika aktiviteter inplanerade finns för 
båda bataljoner. Det känner vi igen från gamla tider. Någon stridsvagnsutbildning 
finns just nu inte vid P 7

ETT BESÖK I VERKLIGHETEN VID 
SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET (P 7)
N O Johansson
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Chefen P 7 är också chef för en nyinrättad territoriell stab samt Södra Skånska grup-
pen. Den senare ansvarar för att utbilda och stödja 4 st. hemvärnsbataljoner i Skå-
nelän. Den territoriella verksamheten har ungefär samma uppgifter som de gamla 
försvarsområdesstaberna men med ett betydligt större område. Områdesansvaret 
omfattar Skåne-, Blekinge- , Kronoberg-, Jönköping-. Kalmar-, och Östergötlands län 
och därmed sammanhängande samverkan med respektive länsstyrelse mm. 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det är full fart i verksamheten vid ett 
modernt arméregemente och vi åkte hem från besöket med ett mycket positiv bild av 
regementet.

Nils Olof Johansson

Söndagen den 27 april var vi ett 30- tal T 4 medlemmar som under vår kassörs ledning 
åkte till Malmö Arena för att njuta av uppvisningar med hästar i yppersta världsklass.
Vi hade fått mycket fina platser genom vår kassörs försorg.  
Programet som vi bjöds på var en fantastisk upplevelse ”det måste ses för att man skall 
förstå hur bra det var”. Hans-Inge Lindulf vår egen elitryttare berättade hur oerhört 
svårt och hur långtid det tar att få hästarna utföra alla dessa konster som vi fick se.
Efter denna fina upplevelse åkte vi hem mycket nöjda och med en erfarenhet rikare.

Gunnar S Sekr.

SPANSKA RIDSKOLAN 2014
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Årsmötet var som vanligt ett trevligt möte. Förhandlingarna löpte snabbt och skick-
ligt under ledning av vår ordförande. Valberedningen var väl förbered och det blev 
inte några förändringar sedan förra året.

Kassören redovisade att vi har en stabil ekonomi som vi skall vårda.
Enligt årsberättelsen som sekreteraren läste upp och den fanns även skriftligen så är 

vår verksamhet bra och följer de intentioner som stadgarna säger. Vår förening mår 
bra och vi närmar oss jubileumet när vår förening firar 80 års dag den 1 september 
2015. Det skall sägas att övriga trängregementens kamratföreningar även startade den 
1 september 1935.

Detta jubileum är något som styrelsen får ta tag i och börja planera för.
Men i år är det 20 år sedan T 4 lades ner även som trängbataljon och 120 år sedan 

T 4 organiserades i Karlsborg.
Vi har nu återvänt till T 4 och hade vårt möte i ”T 4 Matsal” det var trevligt att åter 

vara i våra gamla lokaler.  
Efter förhandlingarna fortsatt kvällen med kamratlig samvaro och en mycket god 

middag.

Gunnar S
Sekr.

ÅRSMÖTET 2014



20 21

I början av augusti 1914 utbröt första världskriget. Sverige tillsammans med 
Danmark och Norge förklarade sig neutrala. Finland var ju vid denna tidpunkt ett 
ryskt storfurstendöme vilket innebar att Sverige i norr hade landgräns med en av 
de krigförande staterna.

Med anledning av krigsutbrottet ökades i Sverige 
den militära beredskapen. Armens värnpliktiga 
var uppdelade dels i linjen som utgjorde de yngre 
åldersklasserna och landstormen som utgjordes av 
värnpliktiga mellan 35 och 42 år. Linjen beman-
nade fältarmén medan landstormen hade uppgif-
ter i lokalförsvaret.

Armén skulle efter mobilisering sätta upp sex 
linjefördelningar jämte kavallerifördelningen. 
Varje arméfördelning bestod av fyra infanteri re-
gemente, ett kavalleriregemente, ett artillerirege-
mente samt ingenjör-, fälttelegraf- och trängför-
band.

Landstormen var begränsad av att de ingående 
årsklasserna som mest hade fått 90 dagars utbild-
ning. Landstormen fick dessutom endast användas 
inom eget eller angränsande landstormsområde 
samt fick endast sammandras under 15 dagar om 

krig ej utbrutit. Inledningsvis inkallades delar av landstormen för bevakning av vik-
tiga broar, telegrafstationer mm. Efter några månader minskades landstormens del-
tagande avsevärt.

Vid arméns fredsförband organiserades s k skyddstrupper  Inom var och en av de 
sex arméfördelningarna skulle skyddstrupper  organiseras i form av två s k kombine-
rade bataljoner Varje infanteriregemente organiserade två kompanier medan varje 
artilleriförband svarade för ett batteri. Varje kavalleriförband hade under beredska-
pen inledningsvis en reducerad kavalleriskvadron, skyddstrupperna avvecklades ef-
ter någon tid utom i Övre Norrland där beredskapen upprätthölls under hela kriget. 
Dessutom skulle vissa ingenjör- och trängförband ingå. 

Utöver organisering av skyddstrupperna höjdes beredskapen i Bodens fästning.
För flottans del var en del av fartygsbeståndet rustat. Den 3 augusti gavs mobilise-

ringsorder varvid återstående stridsfartyg rustades och utbildning påbörjas. I slutet av 
september var även dessa stridsberedda.

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET
Peter Alf
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Därutöver rustades kustfästningarna i Karlskrona, Älvsborg och Vaxholm. Dessa 
bemannades av personal dels ur kustartilleriet , dels ur armén. I Karlskrona och Vax-
holm disponerade vardera ett fästningsinfanteriregemente (Karlskrona grenadjärre-
gemente  I7,resp Vaxholms grenadjärregemente I 26.

Jag har inte funnit några uppgifter om att beredskapsförband ur trängen tagits i an-
språk men trängens personal kom att delvis bemanna de tåg som förde krigsinvalider 
mellan Haparanda och Trelleborg. Tyska, österrikiska och ungerska krigsinvalider 
fördes till Trelleborg där de fördes med båt till Tyskland. I andra riktningen färdades 
ryska krigsinvalider. Sammanlagt transporterades ca 63 000 krigsinvalider under kri-
get. Bifogat denna artikel är några foton från en transport där det ingick personal från 
T4 Fotografierna kommer från  Otto Ravenius som var kommenderad på tåget. På ett 
av korten kan man bl a se österrikisk trupp

Peter Alf

Kristina Rawenius (Lennart Rawenius dotter) 
har vänligen lånat ut ett gammalt familjealbum där dessa bilder fanns.
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Returadress:
T 4 Kamratförening
c/o Gunnar Segerholm
Breanäs 3041
289 73 Immeln

Föreningsbrev

Höstmötet 8 oktober
Den 8 oktober samlas vi i T 4- matsal till vårt traditionella höstmöte.
Vi startar med en rundvandring på T 4 området och ser vad som har 
skett på vårt gamla regements område sedan vi lämnade det för 28 år 
sedan. Därefter äter vi middag.

Samling  kl. 1730
Rundvandring   kl. 1745
Information och möte kl. 1845
Middag ca  kl. 1900
Avslutning ca kl. 2200

Kostnad för middagen 100 kr /pers
Anmälan till mötet sker genom att sätta in 100 kr/pers på vårt 
bankgiro 402-8825

OBS skriv deltagarens eller deltagarnas namn.
Alla anmälningar skall gå via vår kassör.

Anmälan skall inkommit senast den 2 oktober.

Välkomna till Höstmötet
Gunnar S/Sekr.

Minnesstund inför Julen
På sedvanligt sätt kommer vi att genomföra en minnesstund samt kransn-
edläggning på T 4 graven inför Julen den 18 december 2014. 
Vid detta tillfälle hedrar vi och minns våra bortgångna kamrater.
Vi träffas utanför kyrkogården kl 1000
Efter minnesstunden är det kaffe på Verumsgården och därefter är det 
styrelsemöte.

Anmälan till sekreteraren om Du avser att delta vid kaffet 
senast 15 december. 

Gunnar S/Sekr

B


