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Ordförande har ordet
Bästa T 4-vänner! God fortsättning på det nya året!

T 4 Kamratförening erhåller årligen 
ett bidrag från Försvarsmakten för att 
bland annat idka försvarsupplysning 
och det är väl rimligt att våra medlem-
mar, som f.d. anställda m.m., är ett strå 
vassare på vad Försvarsmakten är och 
sysslar med, jämfört med den kunskap 
allmänheten ”i allmänhet” besitter. 
Från och med detta blad är meningen 
att vi skall förse Er med en del informa-
tion om aktuella frågor i försvaret just 

nu. Det är ju så att kunskapen om Försvarsmakten ute i samhället torde ha minskat 
radikalt när det så kallade folkförsvaret försvann och ett stort antal förband lades 
ner. Samtidigt är Försvarsmakten fortfarande en av de största myndigheterna i vårt 
land med ett anslag på ca 40 miljarder kr om året.

Jag vill också passa på att tacka sekreteraren Gunnar Segerholm för det om-
fattande arbete han lägger ner för att få till våra T 4 blad. Det bygger emellertid 
på att vi har något att informera om.  Kom gärna med skriftliga bidrag som vi kan 
publicera i nutid eller dåtid.

Nils Olof Johansson
Ordförande
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Bästa T 4-Vänner
Tiden går fort och vi går mot ljusare tider. Vårt årsmöte är den 15 mars och det finns 
kallelse till mötet längre fram i skriften. Vi har haft höstmöte och minnesstund före 
Julen sedan förra numret av ”T 4 KF”. Verksamhetsplan för 2012 finns i skriften och 
planen följer intentionerna i våra stadgar. Ekonomin är god och vår kassör håller 
en fast hand i den. Vårt samarbete med övriga kamratföreningar inom trängen har 
utvecklats och är mycket bra inte minst har Trängträffarna blivit mycket uppskat-
tade. Nästa träff är till hösten i Skövde då även Trängregementet har regementets dag 
och vi får hoppas att det blir lika välbesökt som förra träffen i Sollefteå. 

Jag försöker att utveckla denna skrift och få in mer artiklar både historia och 
nutid men vi får hjälpa till lite till mans. Då jag är med i en del andra kamratfören-
ingar kan man få lite mindervärds komplex. Jag är med i en Finsk kamratförening 
som ger ut en skrift som heter ”Fanbäraren” och är skriven på svenska. Fanbäraren 
kommer ut 4 ggr om året och har en upplaga på 5200 ex. ”Flottans män” kommer 
även den ut 4 ggr och i flera tusen ex. Men dessa skrifter har en levande verksam-
het i bakgrunden, det var så jag tänkte när jag arbetade för att vi i Trängtrupperna 
skulle ha en gemensam skrift. Nu tycker jag att vi Trängens kamratföreningar 
har mycket bra skrifter trotts att vi har små resurser och vi får ett vist stöd av vårt 
traditionsbärande förband som är Trängregementet.

Till sist vill jag säga jag saknar tidningen ”Trängaren”. 

En önskan från oss i AU är att om Ni inte redan har meddelat Er e-post adress 
vänligen gör det till kassör eller till sekreteraren.

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, 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.
T 4 Kamratförening, c/o Arne Huléen, Pål Tuas väg 6, 281 33 Hässleholm.
Telefon: 0451-496 44, arne.huleen@hotmail.se  

Önskar Ni ta kontakt med vår ordförande:
Nils Olof Johansson, Brohuset 357, 260 70 Ljungbyhed
Telefon: 0435-441427, brojoh@telia.com 

Vår viceordförande och ansvarig för museet:
Peter Alf, Fredentorpsgatan 11, 281 47 Hässleholm
Telefon: 0451-849 12, fam.alf@telia.com 

Gunnar Segerholm Sekreterare
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Kassören har ordet
Så har nu ytterligare ett år lagts till handlingarna och det är tid att summera resulta-
tet för år 2011.
Den prognos jag gjorde i förra numret av denna tidning har i huvudsak slagit in. 
Vilket inneburit att vi skulle gått med några kronor i överskott. 

Lindgrens Minnesfond gav en utdelning på 145.711 kr. Detta var en klar förbättring 
jämfört med 2010 som gav 81.000 kr. Av intäktsposterna kan jag också nämna att vi 
även detta år erhållit 20.000 kr i bistånd från Trängregementet i Skövde.

På utgiftssidan har våra möten: årsmöte, höstmöte och trängträff gått med en förlust 
på ungefär 60.000 kr. Tysklandsresan och Jägersro kostade föreningen 24.000 kr.

När jag summerat samtliga kostnader och intäkter hamnade vi på ett överskott på 
17.531:25 kr.
Detta belopp blev då ett överskott på den utdelning som vi erhöll från Lindgrens 
Minnesfond och skall enligt reglementet för denna fond återbetalas till fonden. Detta 
har jag naturligtvis också gjort men på ett sådant sätt att vi kan disponera beloppet i 
kommande års verksamhet. Det medförde då att årets resultat hamnade på +/- 0 kr, 
och att vi därigenom inte kommer att betala någon skatt eftersom vi inte har någon 
vinst.

Detaljer i redovisningen kommer att lämnas på årsmötet.

Beträffande Lindgrens minnesfond har den nu ett marknadsvärde på 2.438.038:24 kr. 
Detta är en minskning med 418.109:36 kr jämfört med föregående år.

Vårt medlemsantal är nu 367 vilket är tio mer än året innan. Här har vår stadgeän-
dring haft stor betydelse. Kanske kan det betyda att föreningen kommer att fortleva 
på en acceptabel medlemsnivå.
Stadgeändringen innebar bl.a. att nuvarande medlemmar inte betalar någon årlig 
medlemsavgift. Om man som ny vill gå med i föreningen får man betala en engång-
savgift på 250 kronor vilket innebär ständigt medlemskap.

Slutligen vill jag påminna om att anmälan till möten och resor skall ske genom 
insättning av anmälningsavgiften på vårt bankgiro 402-8825.

Hälsningar

Arne Huléen
Kassör
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Nu byggs det på gamla T 4
Kommunen har fastställt en plan som innebär att 500 bostäder kommer att byggas 
på T 4-området. Byggnationen av de första har nu påbörjats. Det är 26 markplanlä-
genheter och 8 loftgångslägenheter som nu uppförs i den första etappen. Platsen är 
området mellan f.d. utbildningsverkstaden och macken och även del av idrottsplat-
sen berörs. Det blir hyreslägenheter om tre eller fyra rum på 75 respektive 90 kvm. 
Företaget som uppför byggnaderna heter K-fastigheter och ägs av Jacob Karlsson.
På sikt kommer byggnationen på området omfatta både villor och flerfamiljshus 
utöver de markplanlägenheter som nu uppförs.

Peter Alf
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Personalförsörjning 
i Försvarsmakten
Värnplikten ett minne blott!

1 juli 2010 förändrades i grunden Lagen om totalförsvarsplikt. (SFS 2010:1262). In-
till denna tidpunkt gällde att varje manlig svensk medborgare mellan 19 och 47 år 
var skyldiga att mönstra och därefter genomföra grundutbildning och repetionsut-
bildning. En årskull värnpliktiga omfattade ca 50000 individer, ett antal försvann 
på vägen av medicinska och andra skäl. Ca 40000 borde således, i enlighet med den 
gamla lagstiftningen genomföra grundutbildning varje år. Vi hade stundtals svårt 
att upprätthålla den allmänna värnplikten redan före de stora förbandsnedläggn-
ingarnas tid. Ibland blev köerna till grundutbildning alltför långa.

Under 2000 talet minskade efter hand grundutbildningskontingenten till att om-
fatta enbart några tusen värnpliktiga per år. Det innebar i realiteten att plikten blev 
frivillig men mönstring för alla kvarstod. Ett system som i längden blev ohållbart 
av många skäl.

Observera dock att Lagen om totalförsvarsplikt finns kvar och kan aktiveras 
genom regeringsbeslut, om försvarsberedskapen så kräver. Värnplikt omfattar i 
denna reviderade lag även kvinnorna. Totalförsvarsplikt gäller för alla bosatta i 
Sverige i ålder mellan 16 och 70 år, precis som tidigare.
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Med anledning av att ingen värnpliktsutbildning genomförs har ett helt nytt 
personalförsörjningssystem utformats som bygger på anställda soldater, befäl samt 
soldater placerade i hemvärnet (nationella skyddsstyrkorna).

En förutsättning för att kunna anställas som soldat eller placeras i Hemvärnet 
är att man genomfört GMU – grundläggande militär utbildning som omfattar 3 
månader.

Den kan fullgöras på flera platser i landet vid förband såväl som vid vissa utbild-
ningsgrupper. För att antas krävs godkänt antagningsprov (i princip den gamla 
mönstringen) Denna genomförs vid TRM – Totalförsvarets rekryteringsmyndi-
ghet, alltså gamla pliktverket. Under GMU får man 4500 kr i skattefri ersättning 
per månad + gratis logi kost mm. Soldaterna  kan sluta när de vill – men de kan 
också få sluta om  krav mm inte uppfylls Inryckning sker flera gånger om året.

Utbildning till specialistofficer omfattar tre terminer – 18 månader varefter man 
utnämns till 1.e sergeant. Officersutbildningen omfattar 3 år eller 180 högskole-
poäng och genomförs huvudsakligen vid Militärhögskolan Karlberg, (Officersut-

Därefter finns det tre alternativ
1 Placering i hemvärnet där man då tidvis tjänstgör.

2 Anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman (GSS/K) vid något insatsförband där 
man inleder med en 6 månaders provanställning, eller fortsatt utbildning mot specialist-
officer, reservofficer eller yrkesofficer. Det senare kräver en kompletterande utbildning/
aspirantutbildning på tre månader. En kontinuerligt tjänstgörande soldat (GSS/K) kan 
anställas upp till 8 år.

3 Förbanden rekryterar också tillfälligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater o sjömän 
(GSS/T) för krigsplacering. Avtal mm är under utveckling men man kan förmoda att 
tjänstgöringen är likt de gamla reservofficersavtalen.
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bildning sedan 1792). Logistikofficerare genomför dock sin funktionsutbildning 
(Verksamhetsförlagda utbildning, VBU) vid Logistikskolan i Skövde.

Vid Trängregementet kommer ca 300 officerare och specialistofficerare att vara 
anställda och ca 500 GSS/K. Utöver dessa kommer regementet att innehålla ca 
1250 tillfället anställda soldater (GSS/T). Personalramarna beräknas vara intagna 
2017/18 vilket innebär en kraftfull rekrytering av alla kategorier fram till dess. 
Lönenivån för en kontinuerligt anställd soldat (GSS/K) ligger på ca 18 000:-/mån. 
Detta är något högre än snittet vid övriga förband eftersom TrängR:s  soldater 
anses ha specialistkompetens.

Detta är ett försök att sammanfatta det nya personalförsörjningssystemet. Jag 
kan konstatera att våra efterträdare är lika duktiga som vi på att använda nya 
förkortningar och begrepp som i sig kräver förklaringar. Framtiden får utvisa hur 
det går med rekrytering mm. Ni är alltid välkomna med synpunkter och komplet-
teringar 

Nils Olof Johansson

Källor: Lagen om totalförsvarsplikt (SFS 2010:1262) Försvarsmaktens hemsida, OH bilder 
från Curt Ove Jakobsson föredrag okt 2011)
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På 3.kompaniet fanns på 60-talet en vpl Nilsson som alltid medförde kamera och 
därför alltid kallades Foto-Nilsson. På den tiden bedrevs övningar i körning med 
släkt och avskärmad belysning på en bana i trakten av Brönnestad. Övningen bör-
jade med att fordonen ställdes upp på vägen framför Hovdala slott varefter trup-
pen gjorde uppsittning i en buss för att under en halvtimme i mörker få maximalt 
mörkerseende. När det var Nilssons plutons tur följdes den vanliga proceduren. 
Efter 30minuter i mörker beordras uppsittning i fordonen . Då fotograferar Nils-
son. Med blixt!

Vpl Jepsson ”jeppa”, även han på 3.kompaniet klagade sällan, men när transport-
plutonen under en övning mitt i natten fick order att omgående påbörja en trans-
port frågade han: ”Vem kom den ordern ifrån?”

Plutch;” Från bataljonstaben”

Jeppa (Lantbrukarson från norra Skåne)”Hö, hade vi haft såna dyr därhemma 
hade vi skickat dom till nydslakt.”

Peter Alf

TRÄNGHISTORIER
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Hästen
Hästen var en viktig del för trängtrupperna både i tjänsten som på fritid. Hästen 
skapade dugliga befäl och soldater att tänka på hästen var mycket viktigt. De flesta 
av oss har nu inte någon kontakt med hästar och det närmaste vi kommer hästar är 
när vi åker med Hans-Inge Lindulf till Jägersro och ser på Galopptävlingar.

Gunnar Segerholm
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Höstmötet 2011
Det blev ett trevligt möte med bra föredrag, god mat och kamratlig samvaro.

Trängregementet var representerat av stf. Regch  Curt-Ove Jakobsson  som höll 
ett mycket intressant föredrag om vårt försvar i dag. Han är en värdig representant 
för dagens officer med många utlands uppdrag och mångskiftande uppdrag och 
arbetsuppgifter både inom som utom riket. Flera av oss känner Curt-Ove från den 
tid då han var teknisk officer och vi deltog i olika övningar tillsammans.

Vi blev inbjudna till nästa trängträff som sker i Skövde med Trängregementet 
som värdar. Mer om program mm  på särskild sida i detta utskick.

Maten var mycket god och all övrig service mycket bra. Vi var ca. 80 deltagare på 
träffen. 

Gunnar Segerholm

Bengt-Åke Eliasson

Lennart Arvell
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Tomas Kristiansson

Sven Bagewitz och Gösta “4” Andersson

Göte Tell

Föreläsare
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Försommarutfärd den 2 juni 2012
I år har vi planerat att genomföra en utfärd till Småland.

Programet är under utarbetning men ramarna är klara.

Avfärden sker som vanligt från Grönängsplan  ca. kl 08.00
Och vi beräknar vara hemma ca. kl 18.00

Resan kommer att kosta 100 kr/pers och i detta ingår resa och middag, kaffe
Och ev. inträdesavgifter.

Anmälan genom att sätta in deltagaravgiften på T 4 bankgiro 402-8825.
När ni har anmält Er enligt ovan sänd Er e-post till sekreteraren .
För vår planering, anmälan senast den 2 maj.

Gunnar Segerholm
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Trängträff i Skövde den 18-20 oktober.
Årets trängträff kommer att ske i Skövde med Trängregementets kamratförening  
som  värd. Träffen kommer att ske i anslutning till Regementets dag den 20 oktober. 
Programmet är mycket innehålls rikt och det börjar på torsdagen den 18 oktober 
kl 1300 och avslutas på lördag ca kl 1300. Detalj program kommer att finnas i nästa 
nummer av ”T 4 KF”  i september. Anmälan till träffen och mer anvisningar sker i 
nästa ”T 4 KF” I likhet med besöket i Sollefteå betalar vår förening anmälningsav-
giften och den enskilde betalar själv för resa och logi. 

Vill Ni vara ute tidigt med bokning av logi förslag enligt nedan.
Clarion Collection Hotel Majoren  tfn: 0500-41 06 10
Hotell Skövde AB tfn: 0500-41 06 45
Hotell Västerhöjden tfn: 0500-41 38 32
Quality Hotell Prisma tfn: 0500-48 80 00
Avgiftsfri förläggning kan också erbjudas på logement(anvisningar i nästa nr av T 4 KF)

Anmälan för deltagande sker i september, vi får hoppas att vi blir lika många 
T 4-ingar som i Sollefteå. Den som så önskar kan redan nu eller på årsmötet anmäla 
sig till sekreteraren. 
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Verksamhetsplan för 2012
Enligt stadgarna skall föreningen verka för samhörighet mellan alla T 4-ingar och 
dess anhöriga. Vi skall även bevara T 4 traditioner. Genom stadgeändring har vi 
gett nära anhöriga möjlighet att bli medlem i T 4 kamratförening.

Genom T 4 KF skriften kommer vi att ge försvarsupplysning samt övrig upplys-
ning och information om kamratförenings verksamhet. 

Försvarsmakten har begärt att kamratföreningarna skall medverka i stödet till 
veteraner och dess anhöriga. Stödet kommer att ske genom att dessa grupper får 
möjlighet att deltaga i våra sammankomster och övrig verksamhet. Vi kommer att 
begära information från Trängregementet vilka som finns i vårt närområde som 
tillhör ovan nämnda grupper och informera dessa om vår verksamhet.

Vår skrift sprids till medlemmar, trängföreningar, ortens tidningar och bibliotek.
Vid våra möten har vi under ett antal år haft försvarsupplysande föredrag detta 

kommer vi att fortsätta med i huvudsak vid höstmötet.

Plan för 2012
15 mars   Årsmöte
15 april  T 4 minneslopp på Jägersro
2 juni  Försommar utfärd till Småland
4 oktober  Höstmöte
18-20 oktober Trängträff i Skövde
18 december Minnesstund vid T 4 gravplats

Styrelse har möte i huvudsak före och efter årsmöte, före höstmötet och efter min-
nesstunden. Kallelsen till dessa möten sker i T 4 KF skriften.
Arbetsutskotts möten sker vid behov ca 5 st om året.

Planen fastställd  vid styrelsemöte 15 december 2011.

På uppdrag av styrelsen.
Gunnar Segerholm
Sekreterare
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Årsmöte 2012-03-15
Vi börjar årsmötet på sedvanligt sätt med en tyst minut över under året 
avlidna kamrater.

Föredragningslista för årsmötet torsdagen den 15 mars på Björksäter.

§ 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 2011.

§ 7 Redovisning av föreningens ekonomi.

§ 8 Revisionsberättelse.

§ 9 Beslut angående ansvarsfrihet.

§ 10 Bestämmande av årsavgift och arvoden.

§ 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.
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ÅRSMÖTE 2012
Årsmötet äger rum torsdagen den 15 mars i 

För vår planering är det viktigt att Ni anmäler Er senast den 9 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: 0451-496 44. arne.huleen@hotmail.se  

Sekreterare Gunnar Segerholm, 
tfn: 044-490 61. gunnar.segerholm@tele2.se 
I dessa fall sker betalning vid mötet.

Frågor som enskild medlem påkallar sänds till sekreteraren senast den 9 mars 2011.
T 4 Kamratförening, c/o Gunnar Segerholm, Breanäs 3041, 289 73 Immeln.

Välkomna!
Gunnar Segerholm
Sekreterare

17.00-18.00 Styrelsemöte. OBS 
  (Gäller endast styrelsemedlemmar och valberedningen).
17.30-18.00 Samling och förfriskningar för övriga mötesdeltagare. 
18.00-18.30 Årsmötesförhandlingar 
  Frågor som enskild medlem påkallar sänds skriftligen till 
  sekreteraren senast den 9 mars. 
18.30 -19.30 Information och föredrag
19.30-ca 22.00 Gemensam måltid 
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SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTETS 
MINNESLÖPNING

Kamratföreningen anordnar i år igen ( åttonde året ) 15 april ( söndag ) resa till 
Jägersro för att följa dagens tävlingar samt att representera vårt regemente då 
”Skånska Trängregementets minneslöpning” avrids och där representant för 
regementet överlämnar vandringspris och minnespokal i vinnarcirkeln. Detta är 
sannolikt sista året eftersom galoppen har sagt upp avtalet med travet, (som äger 
Jägersroanläggningen )

Håkan Birger kommer att ta emot oss utanför entrén kl 1200 som vanligt för att 
informera oss om galoppen, årets löpningar samt förklarar hur man läser program-
met mm och att dela ut program och inträdesbiljetter.

Under tävlingarna kommer vi därefter att inta en subventionerad måltid i Derby 
Club eller på läktarrestaurangen eventuellt tillsammans med medlemmar ur Norra 
Skånska reg kamratförening. Som vanligt kommer vår ”expert” Lars Tiberg att 
vara med och hjälpa oss med det gemensamma spelet, som har gett en liten men 
dock vinst nästan varje gång.

Anmälan om deltagande till Hans Inge Lindulf   0451-891 09 
eller  E-mail: hich.lindulf@telia.com   Före 5 april!
Välkomna !

Buss avgår från Ringcentralen Grönängsplan kl 10.30 till Jägersro.
Övriga deltagare ansluter till entrén vid Jägersro kl 12.00
Hemma igen vid 18.30 - tiden

GRATIS: 

bussresa · inträde

program och 

subventionerad måltid               



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

Sjukvårdsövning 
på 1900-talet


