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Bästa T 4-Vänner
Vår verksamhet har skett helt enligt plan och våra möten och evenemang har varit 
välbesökta.
Vi var värdar för årets trängträff som blev mycket lyckad. Ett orosmoln har dykt upp, 
det finns planer på att bygga ett höghus i officersparken samt flytta musikpaviljongen. 
Det har varit en folkstorm mot detta beslut vår talesperson i denna fråga är Peter Alf.
När det gäller denna skrift är Ni välkomna med tips, artiklar eller annat mtrl som kan 
vara intressant för medlemmarna. 
Hemsidan kommer även att knyta samman medlemmarna med snabbare information.
När det gäller deltagande i våra olika verksamheter var vänliga respektera sista anmäl-
ningstidpunkt samt följ kassörens anvisningar.
Välkommen till våra träffar.

Bilder och sekretess
När vi inför bilder i ”T4 KF” och på vår ”Hemsida” försöker vi vara så neutrala som 
möjligt. Skulle det vara någon som Ej önskar vara på bild i ”T4 KF” eller på vår 
”Hemsida” så ber jag Er ta kontakt med mig redaktören Gunnar Segerholm eller 
webbansvarige Arne Huléen.

Gunnar Segerholm/Sekreterare & redaktör
AU består av:
Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Ordförande är högst ansvarig för vår förening samt ansvarig utgivare för ”T4 KF” 
och ”T 4 Hemsida”.
Nils Olof Johansson, Brohuset 357, 260 70 Ljungbyhed
Telefon: 0435-441427,  0768-540865 brojoh@telia.com

Viceordförande är ansvarig för museet.
Peter Alf, Drottninggatan 85, 281 48 Hässleholm
Telefon: 0451-849 12, 0705-457784  fam.alf@comhem.se 

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 även är ansvarig för medlemsregister och webmaster.
T 4 Kamratförening, c/o Arne Huléen, Pål Tuas väg 6, 281 33 Hässleholm. 
Telefon: 0707-161740 awlh03@gmail.com
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Ordföranden har ordet
Ytterligare ett år kan nu läggas till handlingarna. I enlighet med beslut på 
årsmötet har aktiviteterna utökats med bl. a gåsmiddag och deltagande vid 
Tattoo i Malmö.

I styrelsen har vi noga diskuterat vilken typ av aktiviteter vi skall 
genomföra och subventionsgraden av dessa. Ett viktigt ingångsvärde 
när vi fastställer verksamhetsplanen är att alla skall kunna delta i 
möjligaste mån i våra aktiviteter.  Arne Huléen, Gunnar Segerholm och Peter Alf 
lägger ner ett stort arbete för att få till stånd de olika programpunkterna.  
Ett stort tack till er för era insatser även detta år.
NU LITE NYHETER I FÖRSVARSFRÅGAN
Det är svårt att fylla upp alla vakanser i försvarsmakten och det gäller även platserna till 
yrkesofficersutbildningen. 
Personalläget idag i försvaret (ca):
 Hemvärnet      21000
 Kontinuerligt tjänstgörande soldater      5500
 Tidvis tjänstgörande soldater   3400
 Officerare och specialistofficerare     9000
 Reservofficerare        6000

(Källa försvarsmaktens hemsida, ej klarlagt om det är personalramar eller va-
kanser avräknat Enligt TT den 4 jan ds, var vakanserna ca 7500 män o kvinnor i 
försvarsmakten) Det innebär en personalstock på kanske 45000 män och kvinnor 
som kan utnyttjas i olika krisläge.

Under 2014 fattade regeringen beslut om att repetitionsutbildning skall återupp-
tas. Under 2015 har ca 400 soldater kallats in till ca 10 dagars utbildning bl.a vid 
Trängregementet i Skövde. Antal krigsplacerade idag ca 7500 (i huvudsak tidigare 
grundutbildade värnpliktiga)

Finlands försvarsmakt har kvar värnplikt. Lägsta tjänstgöringstid 164 dagar. Ca 
27000 grundutbildas per år. Tillkommer under 2015 utbildning av reservister om-
fattande ca 18000. Operativ försvarsstyrka ca 230000 män. Totalt finns ca 900000 
reservister som har tjänstgöringsplikt. Värnplikten är under diskussion även i Fin-
land så vi får se vad som händer. I förhållande till folkmängd är det dock en avsevärd 
försvarsförmåga, i soldater räknat, jämfört med vad vi i Sverige kan åstadkomma. 
(Källa Wikipedia.).

En annan nyhet är att regeringen den 10 december 2015 bestämde att gemensam 
totalförsvarsplanering skall återupptas med uppdrag till försvarsmakten och myn-
digheten för skydd och beredskap.

Man kan således konstatera , att den ”strategiska time out” och avveckling  av 
totalförsvarsplanering och kravet på en krigsorganisation som föreslogs av högkvar-
teret i mitten på 1990 talet, nu 20 år senare skall byggas upp igen. Då gällde nätverks-
försvar och hackerplutoner som framtidens melodi.  Nu är vi tillbaks till en kanske 
mer nyanserad bild på omvärld och försvarsförmåga.

Välkomna till årets aktiviteter!
Nils Olof Johansson
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Policy
Vid senaste styrelsemötet den 17 december 2015 diskuterades policy: om hur vi skall 
förhålla oss till olika typer av uppvaktning vid högtidsdagar, vid bortgång, närvaro 
vid begravning mm, då frågan har väckts.

Vi har en policy i vår Kamratförening sedan 1994, att inte uppvakta vid högtidsda-
gar eller delta vid begravningar i föreningens namn. Anledningen är att det finns 
stor risk att man missar någons födelsedag eller än värre att någon gått bort.  

Vi deltar självfallet vid begravningar, efter anhörigas önskan, med t ex vår fana.
En enig styrelse beslutade att nuvarande policy skall gälla.

Våra medlemmar är spridda i hela landet och även utomlands. Vi är tacksamma att 
Ni meddelar oss när någon medlem har gått bort. 

Som kamrat och god vän utgår vi från att var och en håller kontakt och besöker den 
gamle gode vännen. Kommer ihåg hans eller hennes högtidsdagar och vid bortgång 
deltar vid minnesstund, närvarar vid begravning, sänder in minnesgåva mm som 
vän och kamrat. 

Inför Julen har vi traditionsenligt en minnesstund på T 4 gravplats. Vid detta 
tillfälle hedrar vi och kommer ihåg alla våra bortgångna kamrater och vänner.

Kom gärna till detta tillfälle med efterföljande kaffe på Verumsgårdens kafé.

På uppdrag av styrelsen.
Gunnar Segerholm/sekreterare
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Kassören har ordet 
Det Nya Årets början
Som alla våra läsare kunnat notera bär sig världens börser 
konstigt åt för närvarande.
Enligt analytikernas bedömning är läget labilt eftersom Kina 
tydligen håller på att ställa om sin produktion vilket gör att 
börserna i Kina svänger våldsamt och troligen kommer att 
svänga ett bra tag till.
Detta påverkar naturligtvis börserna i hela världen, således även våra aktier. 
Vårt aktievärde har redan påverkats, för närvarande så mycket att vi har begrän-
sade möjligheter att genomföra aktiviteter.
Läget kan snabbt förändras. Låt oss hoppas att det svänger på rätt håll så att vi kan 
ägna oss åt den verksamhet som gläder oss alla.
Mer om den verksamheten ser du i verksamhetsplanen i denna tidning eller på vår 
hemsida.

Det Gamla Årets slut
2015 års bokslut är klart. 
Jag kan pigga upp läsarna med lite statistik. 
Under det gångna året har jag genomfört 550 transaktioner med en omslutning på 
kronor 945.996:55.

För första året har jag börjat avvecklingen av T4 Kamratförenings aktiekapital, 
enligt det beslut som togs på årsmötet 2015-03-18. 
I stora drag innebär det att aktiekapitalet skall avvecklas under 20 år vilket innebär 
en årlig avveckling av 158.230:-. Till detta kommer också eventuell värdeökning av 
aktierna, i händelse av värdeminskning minskas avvecklingen med motsvarande 
summa, (om nödvändigt fördelat över flera år). 
I år har värdeökningen varit 172.501:-, tillsammans med den årliga avvecklingen 
på 158.230:- skall således 330.731:- avvecklas. 
Jag har sålt aktier för 302.142:-.  
Avvecklingen ligger således i paritet med planen.
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Beträffande boksluten som jag åstadkommer så är de som vanligt tre. 
1. Lindgrens minnesfond,  
med ett aktieinnehav om 320.920 kronor och en utdelning till Kamratföreningen 
om 11.021 kronor. 
2. T 4 Kamratförenings aktier,  
med ett aktieinnehav om 3.034.973 kronor och en utdelning till Kamratföreningen 
om 123.641 kronor. 
3. T4 Kamratförenings driftbudget. 

Balansrapporten visar en kapitalökning om 9.945 kronor.
I resultatrapporten kan man bl a utläsa: 
Vi har fått 19 nya medlemmar. 
Intäkterna har varit 400.216 kronor. 
Utgifterna har varit 390.271 kronor och fördelas i stort enligt nedan: 

Årsmöte   62 kkr 
Höstmöte  68 kkr 
Trängträff  75 kkr                                 
Tattoo   20 kkr                             
Gåsmiddag  56 kkr                           
Sommarutfärd   18 kkr                           
Tidningen  59 kkr                          
Kontorsomkostnader 19 kkr                           
Övrigt   13 kkr                          
Summa   390 kkr
 
Eventuella detaljfrågor besvarar jag på årsmötet 2016-03-16.
Med Kamratliga Hälsningar

 
Arne Huléen 
Kassör
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T4 Kamratförenings hemsida
Kan någon ha missat att vi har skaffat oss en ny hemsida på internet???  
I så fall vill jag här ge några synpunkter på varför alla medlemmar som har  
internet bör titta på den med jämna mellanrum.

På vår hemsida finns det inte mindre än 35 sidor som är fördelade i 13 flikar.
Här kommer namnen på de olika flikarna: 

1.  Startsida 
2.  Ordföranden har ordet 
3.  Meddelande från AU 
4. T4 Historia 
5.  Kungl. Skånska trängkårens gravplats 
6.  Våra regementschefer 
7.  Kontaktuppgifter 
8.  Aktiviteter 
9.  Foton och referat 
10. Stadgar 
11. T4 KF tidning 
12. Berättelser 
13. Förslagsbrevlåda.

En viktig anledning till att titta på hemsidan ibland är att vi så fort vi får reda på 
något viktigt för in det på hemsidan.

Internetadressen är:
www.t4-kamratforening.se

När jag tittar på den statistik som jag har tillgänglig kan jag notera att 
vårt besöksrekord under en månad ligger på 5985 sidor.

Besök hemsidan!!!! 

Med kamratliga hälsningar
Arne Huléen
Webmaster
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T4 Gravplats på Östra Kyrkogården i Hässleholm

Kungl Skånska trängkårens gravplats upprättades året efter kårens ankomst till 
Hässleholm. Gravbrevet är daterat 1908-11-08.
 
I samband med regementets avveckling övergick gravrätten till T4 Kamratförening 
där den för närvarande tecknas av kassören. 
Gravplatsen är kulturgrav. Gravrättstiden sträcker sig till 2033-12-31. 
Gravplatsen har en yta av 150 kvm, en längd av 10 m och en bredd av 15 m.

Varje år omkring 17 dec sker en minnesceremoni vid graven för att hedra våra 
avlidna kamrater, såväl de som är begravda på T4 Gravplats som annorstädes. 
Vi lägger ned en krans vid minnesstenen, läser något vackert och sjunger två 
psalmer.

På gravplatsen är följande begravda:
Hovslagarkorpral  August Persson   Död 1908-11-08
Värnpliktig  Ernst Herman Augustsson Död 1909-05-13
Volontär   Gustav Persson   Död 1909-06-21
Major   Johan Albert Grafström  Död 1910-09-01
Löjtnant   Ragnar Beckman   Död 1923-07-23
Förvaltare  Axel Vitus Eriksson  Död 1934-09-18
Överfurir  Tage Isidor Linde   Död 1951-06-12
Fanjunkare  Gottfrid Wilhelm Werner  Död 1958-02-21

Foto:Arne Huléen



9

Brunnssextetten konserterar

Kampen om Officersparken

2009 fastställde kommunstyrelsen en plan för utbyggnad av T4 området vilken 
skulle innebära att ett stort antal byggnader skulle uppföras och hela den gamla 
kasernmiljön förstöras. Kamratföreningen insände ett  yttrande som i stort innebar 
att området kring kaserngården med bebyggelse skulle bevaras i befintligt skick, 
möjligen med det undantaget att platsen för de gamla sommarstallarna som nu var 
borta kunde ersättas med en med stilen i övrigt passande byggnad. 

Trots att flera andra hade samma invändningar antogs planen.

I somras beslöts så att Officersparken där musikpaviljongen står skulle säljas till 
byggaren Jakob Karlsson som på platsen skulle uppföra ett hyreshus i fem  våningar. 
Publicerade förslag visar en anskrämlig låda som helt avviker från den gamla miljön. 
Musikpaviljongen skulle flyttas till annan plats i anslutning till kaserngården.

Beslutet har vållat stor uppståndelse och krafter har mobiliserats för att stoppa van-
daliseringen av parken.

Helena Karlsson som förestår café Verum d v s Verumsgården startade en namnin-
samling mot beslutet och samlade  ca 3000 underskrifter. Det finns nog inget mots-
varande i Hässleholms historia som samlat så mycket opposition.
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Två personer, Evert Storm och Leif Henningsson engagerade ett antal musikgrupper 
som gratis ställde upp och genomförde ett antal konserter i musikpaviljongen vilka 
samlade upp till 500 åhörare och som ville visa möjligheterna att utnyttja området.

Leif och Evert samt undertecknad begärde och fick möjlighet att träffa några ur 
kommunledningen för att framföra vår syn på bevarandet av området. Intrycket var 
att man inte var böjd att ändra sig.

Som en kuriositet kan nämnas att kommunen lagt fram en fördjupad översiktsplan 
för år 2030 där hela T4 området är utmärkt som värt att bevara och som i tillämpliga 
delar skall tillämpas omgående, ett faktum som en kommunalt tillsatt kommitté 
konstaterade redan 1986 tydligen utan att någon brytt sig. Detta trots att det mesta 
av det gamla Hässleholm genom politikernas oförstånd i all väsentligt utplånats.

Det stora fölkliga motståndet mot planerna har gjort att flera av de politiska parti-
erna som först varit för planen nu har svängt och uttalat sig för ett bevarande. Om 
det är tillräckligt för att uppnå en majoritet är för tidigt att säga. Det slutliga beslutet 
kommer att tas efter att detta utskick gått i tryck men jag rekommenderar den in-
tresserade att följa utvecklingen på Norra Skånes hemsida eller på Frilagt Hässle-
holm som följer utvecklingen.

Peter Alf

Det var populära spelningar
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Brunnssextetten i T4 uniform m/Ä

Evert Storm Peter Alf
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Civilt liv
Att anpassa sig till civilt liv efter ett tag i det militära kan vara en svår konst.  
Det är därför viktigt att ta del av nedanstående tips.

1. Lämna inte av i tid och otid! Ingen i din släkt är intresserad av att vid en 
bjudning du anmäler följande: ”Kadett Svensson med familj, närvarande 
fyra, alla”.

2. Sluta anmäla dig! Förare på allmänna kommunikationsmedel är inte ro-
ade av upplysningar typ: ”Kadett Svensson med en man på väg till jobbet”.

3. Visitera inte! Familjen tröttnar snart på att du tar emot kl. 07.30 utanför 
bostaden och visiterar klädsel, skoputs och att äldste sonen har rakat sig.

4. Bry dig inte om hur familjen bäddar! Sängen kan anses vara bra bäddad 
utan sådan sträckning så att ditt mynt inte studsar mot överdraget.

5. Variera måltiderna! Det upplevs kanske tjatigt av familjemedlemmarna 
om det serveras ärtsoppa och pannkakor varenda torsdag.

6. Maskera inte allting! Det är fullkomligt meningsöst att täcka över bilar, 
cyklar och trädgårdsmöbler med avbrutna grenar eller löv.

7. Du måste inte kasta dig i skydd! Grannarna tycker säkert att du beter dig 
märkligt när du kastar dig i skydd så fort ett flygplan passerar.

8. Skyll inte på att det finns minor! Det är ingen mening med att motivera 
en omväg till mataffären via den lokala puben med att säga att vägen är 
minerad. Ingen, inte ens frun tror på sådant.

9. Begär inte lösen! Brevbäraren tröttnar snart på om du begär lösen av 
honom.

10. Variera klädseln! Alla i familjen behöver inte ha likadana kläder, och 
dessutom finns det andra färger än grönt.

11. Civil kostym! I kostymen måste du inte bära på hudsalva, skofett, kex, 
extra strumpor, maskeringsfärg, första förband eller matbestick.

12. Sluta med marschanträden! Sluta upp med att vid övergångsställen alltid 
börja med vänster fot isatt med stor kraft så det rungar i asfalten.

13. Gå inte i takt! Låt familjen strosa omkring på vägar och gator utan att 
påpeka att de inte går i takt. Sluta mumla ”ett….två….ett…två”, för folk 
undrar över detta.

14. Belysning! Låt familjemedlemmarna släcka när de önskar, inget krav att 
allt ska vara släckt kl. 22.30.

15. Hälsning! Säg hej eller god dag, sluta upp med att göra honnör så fort du 
bär mössa.

16. Dagsprogram! Det går alldeles utmärkt att vara på semester utan vare sig 
veckoprogram eller dagsprogram. 
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17. Ställning! När du talar med grannen om ex. vädret måste du inte stå bred-
bent med händerna på ryggen och peka på ett moln med hela handen. Stå 
naturligt och det är tillåtet att peka med ett finger. 

18. Tilltal! Skrik inte som om det var samtidig skottlossning. Alla är inte döva. 
19. Repetition! När du ger en uppgift till en arbetskamrat måste du inte alltid 

begära repetition av den personen. Denne uppfattar kanske detta som om 
han/hon inte har så lätt för att fatta.

20. Bilkörning! I det militära körde man ofta med hela avdelningar och has-
tigheten kunde då anges till ex. 60 km/tim. I det civila kan du köra fortare 
om vägstorlek, väglag, trafikintensitet, trafikskyltar m.m. tillåter detta. 
Det upplevs som väldigt irriterande av andra trafikanter om du envisas 
med att ”lusa” i 60 km/tim på stora vägar.  

Nedskrivet av Björn Sjöstrand 2015-10-01

Tränghistorier
I trafikplutonernas utbildning ingick ett par dagar dirigering i malmötrafiken.

Torsten Aurell och jag var med en pluton i Malmö. Torsten hade en alldeles ny M/68 
uniform och nu stod vi och följde de värnpliktiga i någon av Malmös mest trafikerade 
gatukorsningar. Då kommer det fram en dam till Torsten. Hon är högröd i ansiktet 
och skäller som en bandhund. Torsten står helt frågande tills han plötsligt inser vad 
det är frågan om.
Damen hade fått parkeringsböter.

På T4 i Landskrona fanns en häst som drabbats av koller dvs en slags apati där hästen 
vägrar att flytta på sig. Löjtnanten Enok Lindgren hade dock gett sig den på att han 
skulle bota hästen. Han medförde halm i en sadelficka och om hästen stannade satt 
han kvar tills någon tog lite halm och tände på under hästens buk. Det tog nästan ett 
år men med den beskrivna metoden och socker fick han hästen spak och tillgiven.
För att visa detta går han en dag över kaserngården med hästen lös efter sig. 
Tyvärr ser överste Virgin detta från sitt tjänsterum och, ovetande om hästens förvan-
dling tilldelas löjtnanten två dygns arrest för oförstånd i tjänsten

Och så var det:
En fänrik från nån Västgötatrakt
Som vill visa sin nyvunna makt
Så till truppen han sa
Det vore nog bra
Om ni står upp när jag beordrar givakt 

Peter Alf
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Underhållsofficer vid Stalingrad

Günter Toepke var en tysk officer som vid rysslandsfälttågets början 1941  
tjänstgjorde som truppofficer vid Leningradfronten. Efter någon tid togs han ut för 
utbildning till generalstabsofficer. Efter genomförd utbildning placerades han som 
underhållsofficer vid 94.infanteridivisionen, ett förband som tillhörde 6.armén som 
befann sig framför Stalingrad.

Divisionen hade satts upp 1939 och bestod av ca 15000 man. I  divisionen ingick bl. a 
tre  infanteriregementen, artilleriregemente, spanings- , pansarvärn- och pionjärbataljon 
samt stabs- och underhållsförband.

Underhållsofficeren svarade för försörjning av förnödenheter som ammunition, livs-
medel , beklädnad, drivmedel, förbandsmateriel och läkemedel samt inte minst foder 
för de flera tusen hästar som ingick i en tysk infanteridivision.

Ett särskilt problem var reservdelsförsörjningen beroende på att man, för att tillgodose 
behovet av motorfordon, skrivit ut fordon i hemlandet, samt även tillfört fordon från 
av Tyskland ockuperade länder. Många fordon var inte lämpliga för fältbruk och var 
av många olika typer och fabrikat. Man var därför ofta tvungen att ”slakta” fordon för att 
få tillgång till reservdelar för resterande.

Lufttransporterna skedde i huvudsak med Ju52
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För att underlätta tillförseln togs ett beslut att alla hästar som kunde undvaras  skulle 
undanföras vilket medförde att några tiotusental hästar avtransporterades. 

Tillförseln av förnödenheter gjordes via två järnvägslinjer som inledningsvis i huvudsak 
kunde svara upp mot behoven, men i slutet av november 1942 inneslöt ryssarna 6.armén.

Enda sättet att försörja den till ca 250000 man uppgående styrkan var genom luften. 
Behoven beräknades till 500 ton per dag vilket innebar 250 transportplan av typen 
Junkers 52. Göring, chef för det tyska flygvapnet, garanterade att man skulle lösa upp-
giften, men i själva verket nådde man aldrig upp till  den siffran utan uppgick i 
genomsnitt till 60-100 ton per dygn.

Lufttransporterna prioriterades till ammunition, drivmedel och livsmedel samt en del 
fältpost. På återvägen medtogs sårade. 

I december fick Toepke  förflyttning till 6.arméns stab där han ingick i 
underhållssektionen.

Underhållsläget blev alltmer ansträngt. Åtgärder som vidtogs var att utjämna 
förnödenheter mellan förbanden samt ransonering. Bröd skars ner till 50 gram/man 
och dag.  Matransonerna blev också alltmer näringsfattiga vilket medförde att 
soldaternas stridsvärde nedgick. De hästar som blivit kvar slaktades och åts. 
Efterhand som förlusterna ökade togs personal från bakre förband ut för tjänstgöring 
vid de direkt stridande enheterna vilket medförde minskad uthållighet för bl. a 
underhållsförbanden.

I mitten av januari 1943 förlorar tyskarna de sista flygfälten och inga fler förnödenheter 
kan tillföras förbanden. 2 februari upphör det sista tyska motståndet och ca 100000 
tyska soldater hamnar i fångenskap. En av dem  var Günter Toepke som inte fick 
återvända förrän 1947. Han har skrivit ner sina erfarenheter i boken” Stalingrad, 
wie es wirklich war” ur vilken jag hämtat underlag för denna artikel.

Peter Alf
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Trängträff 2015

Årets träff skedde i Hässleholm och vår förening stod som värdar.
Vårt program blev mycket uppskattat. Bilder från de olika programpunkterna får 
tala för sig. Vi var alla överens att denna fina tradition skall fortsätta. Över 70 delta-
gare deltog vid denna träff.

Träffen började med lunch på Bergendahls.
Bergendahls är ett familjeägt företag som är grossister i dagligvaror. Vi fick en 
mycket intressant information om hur det är att driva ett stort företag i denna 
bransch. Rundvandringen i de stora moderna lokalerna gav en imponerande inblick 
i logistik och vilken mängd varor som finns i våra dagligvarubutiker.
Efter detta besök som hade arrangerats av Kajsa Nilsson for vi till Verumsgården där 
det bjöds på kaffe med tillbehör.

Kvällens program började med musikunderhållning i vår nedläggningshotade 
musikpaviljong. Det var Brunnssexteten som underhöll. Orkestern uppträder i T4 
gamla musikuniform. De som startade och en del som ingår har bakgrund som mil-
itärmusiker.

Festmåltiden skedde i T 4 matsal där även Brunnssextetten underhöll. Mycket trev-
lig stämning med sång och tal.

Dag 2 startade på f.d. Garnisonen i gamla miloverkstadens lokaler. Hässleholms 
modelljärnvägsförening har där sina lokaler. Anläggningen är mycket imponerande 
och visar hur Hässleholm såg ut på 1960 talet som järnvägsknut med närliggande 
samhällen och stationer. Anläggningen måste ses för att få en uppfattning om dess 
storlek och den är under ständig utveckling och utbyggnad.

Nästa programpunkt var ett besök i Ignaberga kalkgruva där vi även åt lunch.
Det är en intressant upplevelse att gå ner i underjorden under sakkunnig ledning. 
Vi fick både huka oss och krypa. Detta var en arbetesplats på 1700- och 1800talet.
Lunchen fick vi ovan jord och efter detta tackade alla varandra för en trevlig och 
intressant träff.  

Föreningarna har beslutat att nästa träff sker i Skövde 18–19 september.

 Gunnar Segerholm  text. Foto: Uno Nilsson & Arne Huléen
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Kajsa Nilsson för befäl vid besöket

Bild från lagret Bild från höghöjdslagret, 32 meter högt
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MingelBrunnssextetten

Öv GöranWetterlundh X2

Fika på Verumsgården
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Rangerbangården

Järnvägsgatan i Hässleholm skala 1:87

Under jord i Tykarpsgrottan



20

Alla deltagarna vid trängträffen 2015
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Höstmötet 2015

Höstmötet var välbesökt över 90 medlemmar hörsamma inbjudan.
Den 1 september 1935 instiftades T 4 Kamratförening och då erhöll vi samtidigt vår 
fana. Det var alltså 80 årsjubileum för vår förening. En riktig festmåltid hade vår 
kassör beställt med förrätt som var en Kantarelltoast samt huvudrätten som bestod 
av Kronhjortsadel med tillbehör. Efterrätten var en mycket delikat skapelse av Hal-
lonmousse med lakritsglass mm.
Kaffe och kaka ingick även med tillbehör för de som så önskade.
Vår medlem Thomas Johnsson höll ett mycket intressant föredrag om en resa han 
gjort till Argentina, Eldslandet, Falklandsöarna och Antarktis. Vilken resa och 
så mycket de fick se. Det går inte att referera om denna resa utan man måste höra  
Thomas berätta.
Det var lite nostalgi då det troligen var sista gången som vi hade möte i T 4 matsal. 
Kommunen har tydligen andra planer för T 4 matsal.
Kvällen var mycket trevlig som det alltid är på våra möten. Avslutningsvis blåste 
Holger Axell tapto på kaserngården vilket skapade en speciell stämning och många 
av oss blev nostalgiska.
Jag tycker att det blev ett värdigt firande av vår förening på dess 80 årsdag.

Gunnar Segerholm
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Deserten var elegant och smakfull. Foto: Arne Huléen

Thomas Johnsson i berättartagen
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Gåsamiddag 2015
Den 10 november genomförde vi en traditionell äkta Skånsk Gåsamiddag på 
Röstånga Gästgivaregård.
Stämningen var hög och maten mycket god. Vi var över 80 deltagare och alla sa 
”vilken fest så trevligt och så god mat”. Bilderna från festen får tala för sig.

Gunnar Segerholm  
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Arne Huléen har varit fotograf.
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Trängträff    2016    9-10 september
Årets Trängträff kommer att ske i Skövde.

Vi vet ännu inte hur programmet ser ut, men som van-
ligt på våra träffar brukar det vara mycket trevligt.

De som arrangerar dessa träffar önskar som vanligt i 
god tid få in ungefärligt antal deltagare. Därför önskar 
vi få in Er anmälan så tidigt som möjligt och före nästa 

utgåva av T4 KF.

Anmälningsavgiften är 100 Kr/medlem som skall sättas 
in på vårt bankgiro: 402-8825 senast 1 juni

Den enskilde får själv bekosta och boka boendet.
Resan får Ni också ombesörja och betala själv.

När vi vet hur många som skall delta skall vi försöka 
samordna resan.

Gunnar Segerholm
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Inbjudan till T4-mästerskap i golf
Onsdagen den 29 juni 2016 på Skyrups GK

Välkommen till det första officiella T4-mästerskapet I golf.

Vi spelar 18 hål slaggolf med kanonstart, en klass. Efter äter vi dagens lunch 
och har prisutdelning.

Den som inte spelar golf får gärna vara publik, anmäl om ni vill äta!

Samling: kl 08.00-08.30
Start: kl 09.00

Kostnader: 199,- för spel och dagens lunch, betalas vid samlingen. Priset är 
baserat på att vi blir minst 20 deltagare som inte är medlemmar i Skyrups 

GK. Medlemmar i Skyrups GK betalar 
endast lunchen.

Anmälan senast 1/6 till Göran Persson 
0451-18159, goranper@hotmail.com.

Anmälan ska innehålla: Namn, Golf ID, tfn.nr, mail och om ni är publik som 
ni vill äta lunch tillsammans med golfarna. 
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Gotlandsresa 
Boka den 22—25 augusti 2016 för att följa med på denna bussresa.

Den 22 augusti går vi ombord på bussen i Hässleholm för att låta oss föras till 
Oskarshamn varifrån vi tar färjan till Visby. 
Väl framme i Visby tar vi in på Hotel Scandic, detta hotell ligger i anslutning till 
hamnen och är Gotlands största hotell. På hotellet har vi dubbelrum och så har vi 
naturligtvis halvpension. Vill du ha enkelrum kostar detta 990 kr extra.

Dag 2 och 3 har vi guidade rundturer på ön. Den ena dagen avverkar vi södra Got-
land och den andra dagen besöker vi norra Gotland med Fårö.

En av kvällarna äter vi helgrillat lamm på Restaurang Frimis.

Dag 4 (25/8) anträder vi hemfärden förhoppningsvis mätta och glada.

Följande ingår i priset för resan: 
Bussresa, båtresa, hotell med halvpension, guidad busstur två dagar(inkl lunch), 
helgrillat lamm, besök på Bergmancenter, besök på Gotlands Bryggeri samt besök i 
Lummelundagrottan.

Priset för ovanstående är 1500 kronor per medlem. 
Antalet deltagare är begränsat till 50 pers. 
Anmälningsavgiften 500 kronor betalas senast 30 mars till vårt  
bankgiro 402-8825. 
Hela avgiften (ytterligare 1000 kr) skall vara inbetald senast 1/8.
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Verksamhetsplan för 2016
Enligt stadgarna skall föreningen verka för samhörighet mellan alla T 4-ingar och 
deras anhöriga. Vi skall även bevara T 4 traditioner. I våra stadgar har vi gett nära 
anhörig möjlighet att bli medlem i vår förening. Ett förslag till tillägg i stadgarna 
vad som menas med nära anhörig kommer att föreslås på årsmötet.

Genom T 4 KF skriften och vår Hemsida kommer vi att ge försvarsupplysning 
samt övrig upplysning och information om kamratföreningens verksamhet. 
Vår skrift sprids till medlemmar och trängföreningar.

Vid våra möten har vi under ett antal år haft försvarsupplysande föredrag. Detta 
kommer vi att fortsätta med i huvudsak vid höstmötet. Då det gäller ekonomi 
kommer vi att arbeta för att få en ekonomi vilken motsvarar liknande föreningar 
(minska kapitalet)

Plan för 2016
16 mars   Årsmöte( Hässleholms Statshotell)
22-25 augusti  Resa till Gotland
9-10 september  Trängträff i Skövde
5 oktober  Höstmöte
10 november  Gåsamiddag (utgår ev.)
15 december  Minnesstund vid T 4 gravplats

Styrelsen har möte 24 feb, 16 mars. ( före och efter årsmöte), 21 sep.15 dec.
AU-möte 24 feb. 14 sep. Ytterligare AU-möte och styrelsemöte vid behov.
Kallelsen till dessa möten via e-post till ledamoten.

Planen fastställd vid styrelsemöte 17 december 2015.

På uppdrag av styrelsen.

Gunnar Segerholm
Sekreterare
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STADGAR
för 

Kungl. Skånska trängregementets Kamratförening

Fastställda 1935-09-01
Reviderade 1969-03-23 , 1979-05-05 , 1989-09-02, 1991-06-20 ,1995-05-18 
1996-06-01 , 1997-05-31 , 2006-03-02 ,2011-03-23 samt 2016-03-16

§ 1
Föreningens ändamål är att utgöra en länk mellan förutvarande såväl anställda som värnp-
liktiga vilka tillhört T 4 samt vårda T 4 traditioner och befordra ett gott kamratskap.

§ 2
Föreningens medlemmar är hedersledamöter och ständiga medlemmar.
Hedersledamot utses av årsmötet på förslag av styrelsen.
För att bli medlem erfordras att ha varit anställd vid T 4 eller nära anhörig */ till någon f.d. 
anställd eller såsom värnpliktig har tjänstgjort vid T 4. Styrelsen kan medge medlemskap i 
övriga fall.  
Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§3
Avgiften för medlemskap bestäms av årsmötet på styrelsens förslag.
Avgiften inbetalas till förenings kassör.

§4
Föreningens angelägenheter handhas av ordföranden och en styrelse av högst 15 personer 
samt 2 revisorer jämte suppleanter. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer och 
ett verkställande utskott. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.

§ 5
Verkställande utskottet åligger att med ledning av de direktiv som styrelsen eller föreningen 
givit årligen utarbeta plan för verksamheten som fastställs av styrelsen.Verkställande ut-
skottet sammanträder på kallelse av ordföranden.Verkställande utskottet äger att vid behov 
adjungera andra personer.

§ 6
Föreningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Föreningens räken-
skaper skall avslutade lämnas av kassören till föreningens revisorer senast den 1 februari. 
Revisorerna skall vid årsmötet lämna revisionsberättelse.

§ 7
Under året skall minst två möten avhållas varav ett skall vara årsmöte, ett möte skall ske 
under våren och ett under hösten enligt styrelsens bestämmande. Kallelse till mötena skall 
ske senast 1 månad före respektive möte.

*/ Med nära anhörig åsyftas: maka, make eller sambo samt barn till dessa och dess maka, 
make eller sambo.
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Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1 Val av mötes funktionärer
2 Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt   
 vara rösträknare.
3 Styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår.
4 Redovisning av föreningens ekonomi.
4 Beslut angående ansvarsfrihet.
5 Bestämmande av medlemsavgift.
6 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till föreningen.
7 Frågor som av enskild medlem väckts på sätt som dessa stadgar föreskriver.
8 Val enligt § 9.

§ 8
Extra möte hålls, då styrelsen finner behov, varvid kallelse sker enligt ovan.

§ 9
Vid årsmötet skall väljas ordförande för ett år och halva styrelsen och en revisor med sup-
pleant för en mandattid av två år.
Röstberättigad är, vid årsmötet närvarande, hedersledamot och medlem.

§ 10
Beslut fattas med enkel röstövervikt med den inskränkning som framgår av §§ 14 och 15.
Omröstning sker öppet om årsmötet ej annat beslutar. Vid lika röstetal gäller den meningen 
ordföranden biträder , utom vid val , där lottning skall ske.

§ 11
Enskild föreningsmedlem som önskar få ärende av större vikt prövat vid årsmötet, skall 
minst två veckor före mötet lämna skriftligt förslag till styrelsen, som framlägger det för 
mötet jämte eget yttrande. Enklare ärenden kan anmälas intill en dag före årsmötet.

(§ 12)
Har utgått.

§ 13
T 4 Kamratförenings styrelse har att utse ledamöter som skall handha Lindgrens fond. 
  

§ 14
Beslut om kamratföreningens upplösning skall för att vara giltigt på det sätt som i § 15 
föreskrivs ha fattats vid två med minst två månaders mellanrum på varandra följande 
möten.

§ 15
Beslut om ändring av dessa stadgar fordrar godkännande av 2/3 majoritet av de röstande.
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Kungl Skånska trängregementetets Kamratförening
Årsmöte 2016-03-16

Vi börjar årsmötet på sedvanligt sätt med en liten ceremoni samt parentation över under 
året avlidna kamrater.

Föredragningslista för årsmötet onsdagen den 16 mars  på Hässleholms Statshotell.

§ 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 verksamhetsår.

§ 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. 
 Revidering av § 2 i stadgarna. 

§ 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

ÅRSMÖTE 2016
Årsmötet äger rum 16 mars på Hässleholms Statshotell
 
17.30-18.00    Samling och förfriskningar
18.00-18.30   Årsmötesförhandlingar
   Frågor som enskild medlem påkallar sänds skriftligen 
   till sekreteraren senast den 12 mars.
18.30 -19.00   Information 
19.00-ca 22.00   Gemensam måltid

För vår planering är det viktigt att Ni anmäler Er senast den 11 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! 

Frågor som enskild medlem påkallar sänds till sekreteraren 
senast den 2 mars 2016.
T 4 Kamratförening, c/o Gunnar Segerholm, 
Breanäs 3041, 289 73 Immeln. Alt: gunnar.segerholm@tele2.se

Välkomna !
Gunnar Segerholm  
Sekreterare


