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Bästa T 4-Vänner
Året har gått snabbt och sedan förra numret av denna skrift har vi haft årsmöte.   
Sommarutfärd blev det inte i år men när Ni får detta nummer i Er hand har 50  
T4-vänner varit på Gotland och i nästa nummer skall jag berätta om detta.
Det vi nu har framför oss är Trängträff i Skövde i september och höstmötet, som sker på 
Hässleholms statshotell den 5 oktober. Vi har även beslutat att ha Gåsamiddag den 10 nov.
När det gäller denna skrift är Ni välkomna med tips, artiklar eller annat mtrl som kan 
vara intressant för medlemmarna. Vi har redan fått fler skribenter och tips som märks 
i detta nummer av T 4 KF.
Hemsidan knyter även samman medlemmarna med snabbare information.
När det gäller deltagande till olika verksamheter var vänlig respektera sista  
anmälningstidpunkt samt följ kassörens anvisningar.
Välkommen till våra träffar.

Bilder och sekretess
När vi inför bilder i ”T 4 KF” och på vår ”Hemsida” försöker vi vara så neutrala som 
möjligt. Skulle det vara någon som inte önskar vara på bild i ”T 4 KF” eller på vår 
”Hemsida” så ber jag Er ta kontakt med mig redaktören Gunnar Segerholm eller web-
bansvarige Arne Huléen.

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

Ordförande är högst ansvarig för vår förening samt ansvarig utgivare för ”T 4 KF” 
och ”Hemsida”.
Nils Olof Johansson, Brohuset 357, 264 53 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 för hemsidan.
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  höst 2016
Kamratföreningens medlemmar bör vara ett snäpp bättre informerade, än 
allmänheten, vad gäller försvarsfrågor och försvarets verksamhet. Strävan 
är därför att bjuda in föredragshållare då och då som kan uppdatera oss om 
läget inom försvarsmakten. Detsamma gäller innehållet i vårt blad. Det 
finns medlemmar som är mer pålästa än jag i dessa frågor. Alla är välkom-
na med artiklar eller insändare som ytterligare kan vidga våra vyer och 
kunskaper inom säkerhets- och försvarspolitiken

Senaste nytt i försvarsfrågan:
Med anledning av det försämrade omvärldsläget gav regeringen i uppdrag till Förs-
varsmakten och MSB (Myndigheten för samhälskydd och beredskap) att i juni 2016 
inkomma med en gemensam grundsyn  hur man skall  ”åstadkomma sammanhäng-
ande planering för att utveckla och stärka totalförsvaret”. MSB och försvarsmaktens 
svar och förslag är nu insänt.

Alla civila myndigheter även landsting/regioner och kommuner som har beredskaps-
ansvar skall nu starta planering för verksamhet under höjd beredskap och krig. En 
styrande faktor skall vara det militära försvarets krigsplanläggning. Målbilden till 
2020 är bland annat att en större totalförsvarövning skall vara genomförd på central 
och regional nivå till denna tidpunkt. 

Erfarenheterna från stormen Gudrun och den omfattande skogsbranden sommaren 2014 
i Västmanland visade på att det, till exempel, saknades en gemensam lägesbild och möj-
ligheter att kommunicera omkring denna mellan olika aktörer i förloppen. Redan vid hän-
delser i djupaste fred finns det således brister i samverkan mellan olika myndigheter.

Det gamla totalförsvaret avskaffades i början på 2000 talet. Tidigare fanns en tydlig 
struktur på central nivå, på regional nivå med militärområdesstaber (fredsorganiserade) 
– civilbefälhavare med stab (kaderorganiserad). En lägre regional nivå med försvar-
sområdesstaber (fredsorganiserade) och länsstyrelser med enhet för samhällskydd och 
beredskap. Län- och landstingsindelning stämde överens. Omfattande gemensamma 
ledningsövningar genomfördes regelbundet på samtliga ledningsnivåer.

Sedan 2013 har Försvarsmakten åter organiserat 4 st. regionala staber för att stärka upp 
den territoriella ledningen och samverkan med civila myndigheter. En utredning ligger 
för närvarande på regeringens bord som i princip vill halvera antal län - landsting/re-
gioner. De affärsdrivande verken och andra statliga myndigheter organiserar sig mer en-
ligt ”stuprörsmodellen” än med hänsyn till samverkansmöjligheter på de olika nivåerna.
Det föreligger alltså enligt min mening stora oklarheter hur förutsättningar och samver-
kanslinjerna ser ut inför målbilden att genomföra en större totalförsvarsövning senast 2020.

Senaste nytt i totalförsvarsfrågan är att Livsmedelverket har flaggat för att vi har all-
deles för dålig beredskap i vår livsmedelsförsörjning vid ev. avstängning av landets 
transportvägar. Vi klarar max 2 veckors avstängning eftersom 50 % av våra livsmedel 
importeras och någon beredskapslagring förekommer inte.

Välkomna till höstens aktiviteter!
Nils Olof Johansson
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Kassören har ordet 
I föregående tidning (nr 14) redovisade jag hur den oroliga 
aktiemarknaden påverkade vårt aktieinnehav.
Nu har ytterligare ett orosmoment tillkommit nämligen 
BREXIT.
Jag kan dock konstatera att våra aktier står sig bra och har 
i vanlig ordning ökat i värde. På mig verkar det som aktie-
marknaden den senaste tiden har återhämtat sig något. Vi får 
hoppas att det fortsätter.
Vår aktieportfölj har sedan årsskiftet ökat med ung 250.000 kr i värde.
Utdelningen ligger för närvarande på ung 115.000 kr.
Eftersom aktierna ökat i värde finns det utrymme att avveckla enligt plan, d.v.s 
ung 150.000 kr.

I skrivande stund är således följande summa tillgänglig för aktiviteter i år:

• Värdeökning 250.000 kr
• Utdelning 115.000 kr
• Avveckling 150.000 kr
Summa  515.000 kr

Ovanstående siffror kan med det osäkra världsläge vi har för närvarande, snabbt 
förändras. Vi får dock hoppas att det inte blir till det sämre.
Hur ser då prognosen ut för årsslutet 2016-12-31?
Jag skall inte trötta ut läsarna med fler siffror. När jag skådar i kristallkulan kan jag 
se att vi med de utgifter jag nu känner till kommer vi att gå med ett överskott på 
ung 50.000 kr. 

Med kamratliga hälsningar
Arne Huléen
Kassör
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Gåsamiddag torsdagen 2016-11-10 (Mårtensafton)

Många kamrater har hört av sig och menat att vi dels skall ha 
Gåsamiddagen och dels att vi skall ha den på Röstånga Gästgivaregård.

Lovorden över fjolårets arrangemang har varit många.
Det ekonomiska läget medger att vi kan ha samma innehåll i middagen som i fjol.

Inledningsvis minglar vi över en drink.
Sedan intar vi borden där svartsoppan (eller något annat) serveras.

Kvällens höjdpunkt Gåsen serveras därefter.
Slutligen avslutas middagen med dessert.

Kvällen avslutas med kaffe.

Till middagen serveras en flaska vin/3 personer alt öl eller vatten.

Kostnad: 100 kr per person.

Anmälan: Senast 2016-10-10 genom att sätta in anmälningsavgiften på 
bankgiro 402-8825

Avfärd: Buss avgår från parkeringsplatsen mellan 
COOP och idrottsplatsen klockan 1730.

Välkomna
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T4 Kamratförenings Hemsida.
På nästa uppslag ser du hur startsidan på vår Hemsida ser ut.
Internetadressen är: www.t4-kamratforening.se

Som du ser har startsidan ett antal flikar som i sin tur innehåller ett antal sidor.
Totalt finns 41 sidor att titta på.

När vi har genomfört en resa, årsmöte, höstmöte eller Gåsmiddag kommer detta in 
på hemsidan som ett kort reportage med många bilder.
Strävan är att alla som deltagit skall vara med på bild.

Hur många är det då som tittar på Hemsidan?
Ja med den statistik som jag har tillgänglig kan jag se hur många som varit inne på 
Hemsidan. Jag kan också se hur många sidor som besökts samt från vilka länder 
besökarna kommer.

Lite siffror:
•  24/5 hade vi 1987 besök vilket är rekord för en dag och nästan lika  
 mycket som hela första året vi hade hemsidan. Bra utveckling.
• 24 % av besökarna kommer från Sverige.
• 17 % kommer från Nederländerna.
• 7 % kommer från Danmark.
• 0,01 % kommer från Togo som på 175 plats ligger sist.
• Genomsnittlig tid för besöken är 1 minut och 56 sekunder.
• 91 % ser på Hemsidan från dator.
• 9 % tittar från mobil.

Besök vår Hemsida.
Arne Huléen
Webmaster
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www.t4-kamratforening.se

Besök oss 
online!
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Ledarskapsutveckling under min tid 
Jag ryckte in 5 juni 1967 samma dag som sexdagarskriget utbröt mellan Israel och 
grannstaterna. Vi var första kullen som påverkades av det just införda VU 60 systemet 
(värnpliktsutredningen 1960) . Det innebar för vår del ett första skede om 3 månader, 
därefter uppehåll för huvuddelen som skulle studera vid universitet och högskolor. 
De återkom året efter för att fullfölja resterande 12 månader. Tanken var att militära 
grundutbildningen inte skulle påverka den högre civila utbildningen under flera år. Efter 
sommaren skedde inryckning till Aspirantskolan i Linköping (T 1). Där varvades fortsatt 
grundutbildning med grunder i TU och TF (trupputbildning och truppföring ). Vi övade 
mest på oss själva men några gånger var det också övningar med ”skarpa” soldater vid  
T 1 övningskompani.

I den vevan förändrades vissa formella grunder - som den äldre generationen förfasade 
sig över. Hälsningsplikten togs bort. Nu skulle man bara hälsa på de man kände som 
befäl. Diskussion gick hög vem soldaterna kände? och således skulle hälsa på. Det var ju 
inte bra om den enskilde t ex inte kände igen regementschefen !? Fortfarande gällde  
uniformstvång från och till tjänstgöringen och självfallet under tjänstgöringen att 
använda grad vid tilltal uppåt var självklart och likadant fick man inte dua soldaten. 
Det som strulade till det redan då var att socialstyrelsens nya generaldirektör lade bort 
titlarna med all personal vilket skapade debatt  och en dureform i hela samhället.

Ledarskapsutbildningen utgick från att lära sig tillämpa: Visa, instruera, öva öva öva – 
metodiken inom TU. En omfattande skriftlig övningsplan – på halvspalt – lämnades in 
före varje övning. Övningen betygsattes och utvärderades sedan av följebefäl. Ett tunt 
häfte – AU 2 ?? var grunden för utbildning i TU. I truppföring var grunden att lära sig 
ge order utifrån uppgjorda ordermallar och att kontrollera och följa upp att saker och 
ting genomfördes enligt order. Förutom egna erfarenheter av diverse strapatser och egna 
övningar, förekom ingen direkt formell ledarskapsutbildning enligt min uppfattning. 
Hem till T 4 på trupptjänst under sommaren och hösten – då man åtminstone lärde 
sig att marschera och genomföra tvättbyte på egen hand, med trupp. Aspirantskola 2 
genomfördes under hösten där vi mest körde motorcykel. Den äldre generationen hade 
inte upptäckt att popkulturen med Beatles och andra band blev populära att det fanns 
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diskotek och att långt hår blev modet bland många ungdomar. Ledarskap M/40 gällde. 
Givakt – manöver och fungerade inte detta instrument fanns alltid kompaniförbud och 
arrest (Militära arreststraffet försvann 1973)

I omvärlden var det nu en turbulent tid. Omfattande demonstrationer mot Vietnam-
kriget utbröt i världen och Sverige. Studenterna gjorde uppror mot dåvarande utbildning 
vid universitet och högskolor såväl utomlands som i Sverige. Kårhuset i Stockholm ocku-
perades under en period. Vänsterrörelsen med FNL rörelsen och olika kommunistiska 
bokstavskombinationer var populärt. De yttre attributen var ofta Palestinasjal, långt hår 
och skägg.

Inryckning skedde till Krigsskolan Karlberg i mars där vi under 18 månader skulle lära 
oss till att bli officerare och gentlemän. Under yngre kursen var det fortfarande obliga-
toriskt att bär uniform på fritiden – inte alltid kul i Stockholm vid denna tid. Det militära 
stod inte högt i kurs!.

Skolutbildningen varvades med trupptjänst vid de olika trängregementena.  Spännande 
att komma till nya miljöer. Inte minst till T 3 för oss sörlänningar. Jag upplevde inte att vi 
hade några direkta problem med disciplin när vi var ute. Ledarskapsdiskussionerna med 
våra handledare handlade  mest om man skulle säga du till soldater. Gjorde man det kunde 
man lätt hamna på det sluttande planet när det gäller att hålla distans och disciplinen uppe. 
Vi läste dock några universitetskurser i pedagogik och sociologi. Det skulle väl sätta lite 
akademisk touch på utbildningen men jag kan inte säga att det gjorde några större avtryck 
hos mig. Det innebar emellertid att vi fick en studentlegitimation som gav oss tillträde bl a 
till kårhusets diskotek. Många tjejer men man gick inte dit i uniform precis.

Det militära stod inte högt i kurs under första delen av 70- talet. Många värnpliktiga 
ville helst slippa. Många vapenvägrade eller totalvägrade. En del kunde övertygas om att 
utbildning till sjukvårdare var humant och bra. Efter inryckning när man skulle lära sig 
självförsvar och bl a skjuta pistol på figurer blev det mindre bra. Exemplet med kadetten 
S som efter kommandot givakt! i kompanikorridoren, säger: ”Ni kan väl åtminstone stå 
upp när jag kommenderar givakt” – är belysande för hur det kunde vara. Den enskilde 
soldaten uppträdde ofta inte längre som systemet var tänkt för. Det krävdes ett mer  
situationsanpassat ledarskap som de erfarna befälen oftast behärskade.

Inför övningar var massjukskrivning vanligt,  halva förbandet eller mer kunde försöka 
sjukskriva sig innan övning. Befälsbristen vid vissa förband var mycket besvärande. Här 
klarade sig T 4 hyggligt. Vänsterrörelsen infiltrerade vad gäller val av kompaniassistenter 
vid kompanier. De hade också plats i förbandens regementsnämnder. Plötsligt var det 
andra frågor än vilken sorts ketchup det skulle var i matsalen som var på dagordningen. 
Långt hår och skägg var ett annat  problem som diskuterades mycket bland befälhavarna. 
Hårnät blev lösningen! Alltså långt hår = arbetsmiljöproblem. Skyddsmaskprovet min-
skade intresset för att ha skägg. Då kom diskussionen om hårnät verkligen behövdes vid 
typ inomhuslektioner ??. 5 år senare hade många befäl långt hår och skägg och soldaterna 
hade klippt sig och hårnätet spelat ut sin roll.
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Med anledning av läget genomfördes  ett utbildnings- och ledarskapspaket i början på 
70-talet som skulle mer belysa individen- och gruppens roll och utveckling och att det fanns 
andra utbildningsmetoder än ”visa instruera och öva” = Förmedlad utbildning. 
Gruppinriktad utbildningsmetod  och probleminriktad utbildningsmetod samt kombine-
rade övningar blev nya begrepp. Syftet var att hitta metoder som bättre motiverade soldaten 
och ev kunde spara befälskraft. Förbanden nedlusades också med PU häften i möjliga och 
omöjliga ämnen. De erfarna befälen hade väl i mångt och mycket tillämpat metoder enligt 
ovan innan men det blev mer strukturerat för alla. Det blev också viktigt att soldaten såg 
sammanhanget mellan olika ämnen och stegringsföljd. En bok i ledarskap utgiven 1976 
belyser för första gången mänskligt beteende i olika situationer och hur individen  till- 
godogör sig inlärning. UGL konceptet utvecklades (utveckling grupp och ledare) och de 
flesta genomgick denna utbildning. En del gillade det andra gillade det inte. Syftet var att 
öka den egna självinsikten samt hur en grupp och rollerna i en grupp utvecklas.

Jag åkte till Stockholm och kom hem som kompanichef 1981. Då hade en ny lärobok i 
trupputbildning kommit ut 1980. Boken var en sammanfattning och utveckling av teori 
och utbildningsprinciper enligt ovan. Jag läste på lite extra för att inte vara i efterhand. 
Det hade jag inte behövt oroa mig för. Studentrevolutionen nådde aldrig intmanskap 
och ammanskap och övningsmönstret var som vanligt. Däremot hade vi kommit en bit 
vad gäller kombinerade övningar att se sammanhang och en fältnära organisation. Dvs 
samma utbildningsorganisation som fältorganisation. De värnpliktiga var också betydligt 
positivare än under första delen av 70-talet.

Tillbaks igen som Chef för grundutbildningen 1990-92. Soldaterna var väldigt positiva. 
Nya fina lokaler ute på f d P 2 område. Trevlig gemensam mäss och många nya yngre 
kamrater i befälsleden. Då hade ledarskap 80 slagit igenom på bredden. Flera av befälen 
hade gått de längre ledarskapsutbildningarna ”KKLOK” mm tror jag det hette. 

En belysande historia är att jag tänkte följa KB/PB strapatsövning som blågul. Kapten Peter 
Arvell var övningsledare så jag klarade ut för honom min avsikt. Då klarade han ut för mig 
att det var inte aktuellt (respekt?!). Övningsupplägget var nämligen att de övade inte på hela 
veckan skulle träffa något befäl de kände. De utsattes för olika moment och strapatser under 
veckan men fick ny uppgift via ”civila ” ute i skogarna. Jag kunde få vara med men jag fick 
då vara attackdykare och svara för ett eldöverfallsmoment mot en postering vid en bro. OK 
det fick bli så och jag fick s a s följa övningen på ett annat sätt än jag tänkt mig.

Sammanfattningsvis kan man konstatera  att den ledarskapsutveckling som genomfördes i 
försvaret och vid T 4 från ett mycket besvärligt pedagogiskt läge under början på 70-talet till 
2000-talet gav goda resultat och har gett genklang även ut i det civila samhället. Fortfarande 
genomförs en hel del UGL kurser vid offentliga myndigheter och inom företagsvärlden 

Författare NO Johansson
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Årsmötet 2016
Årsmötet denna gång hölls på Hässleholms Statshotell och blev mycket lyckat. Vi var 95 
deltagare vid detta möte. Lokalerna på hotellet var mycket bra för detta ändamål och maten 
var även den mycket bra.
Årsmötet förlöpte på sedvanligt sätt enligt stadgarna. Sekreteraren läste upp årsberättelsen 
för 2015 som lades till handlingarna.  Kassören redovisade vår ekonomi som är mycket god 
och den beslutade nedbantningen av vårt aktieinnehav fortlöper enligt plan. Revisorerna 
skrev i sin rapport att ekonomin hade skötts på ett bra sätt och även den övriga verksam-
heten i föreningen. Revisorerna föreslog att ordförande, kassör och övriga i styrelsen skall 
beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet gav nämnda ledamöter 
ansvarsfrihet för 2015.
Styrelsen hade ett förslag till förtydligande i 2 § vilka som är behöriga att bli medlemmar i 
föreningen och vad som menas med nära anhörig. Efter mycket diskussion blev det en  
återremis till styrelsen i denna fråga så nu har vi ett år på oss att komma med ett nytt förslag.
Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande, övrig styrelse samt revisorer.
Det blev omval på samtliga punkter.  Bertil Karlsson önskade ej bli omvald till valberednin-
gen och på förslag av mötet blev det nyval av Magnus Appelkvist att ingå i valberedningen

Enligt valberednings förslag skedde val enligt nedan.
Ordförande: omval för 1 år Nils Olof Johansson
Styrelseledamöter: valda för 2015-2016. Gunnar Segerholm, Peter Alf, Leif Olsson,  
Lars Fälth, Ronny Nordström, Marcus Bengtsson och Arne Huléen.
Styrelseledamöter omvalda för 2016-2017: Holger Axell, Jan Johansson, Hans-Inge  
Lindulf, Thomas Levin, Göran Persson och Uno Nilsson
Revisor: vald för 2015-2016. Nils-Olof Sandberg
Omvald för 2016-2017: Jörgen Lindahl
Revisorssuppleant: Vald för 2015-2016. Anders Nilsson 
Omvald för 2016-2017. Knut Johansson

På förslag av mötet: Valberedningen för 1 år: Omval
Mikael Lindén (sammankallande), nyval av Magnus Appelkvist.

Efterföljande konstituerande möte beslutade enligt nedan. 

Peter Alf, vice ordförande och ansvarig för museet.
Gunnar Segerholm, Sekreterare och redaktör för skriften T4 KF
Arne Huléen, Kassör och webmaster för T 4 KF hemsida.
Fördelning av arbetsuppgifter och mandat enligt VU.

Beslutades att VU (verkställande utskottet) skall bestå av:
Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare och Kassör.
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Bitr. revisor Anders Nilsson

Gustaf och ordföranden

Juniorerna
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T4-ingar

Kassören med fru Seniorerna

T4-ingar
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2015 årsberättelse 
Vår verksamhet är mycket bra. Genom ändringar av våra stadgar har vi fått fler nya 
medlemmar.
Årsmötet 2015 var ett trevligt möte i goda vänners lag och mötet hölls i T 4 Matsal. Vi var 
101 medlemmar som deltog. Dagordningen gicks igenom utan några problem. Efter mötet 
serverades en mycket god måltid.
I maj besökte vi Tattoo i Malmö och det var en mycket trevlig upplevelse.
Kamratförenings resa i österled skedde till Karlskrona den 11 juni under ledning av Peter 
Alf. De som var med fick bokstavligen gå både under jord och vatten då de besökte det 
undre Karlskrona och Marinmuseet. Resan blev mycket uppskattad av resenärerna.
Trängträffen detta år skedde i Hässleholm under värdskap av T 4 kamratförening. Det var 
en mycket trevligt träff i goda vänners lag. Vi var många inblandade i besöket som sig bör 
och mycket planerande och arbete har skett både före, under och efter besöket. Tack till alla 
Ni som gjorde att besöket blev så bra. 
Höstmötet blev en trevlig tillställning på Gamla T 4 och vi var närmare 100 deltagare. 
Thomas Johnsson berättade om sin resa till Sydliga Polarhavet och Antarktis där han fått  
se mycket av fåglar, djur och natur.
På sedvanligt sätt genomfördes minnesstund inför Julen vid T 4 gravplats. Vår medlem 
Prosten Friedrich Eberhardt höll en tänkvärd betraktelse vid gravplatsen över våra bort-
gångna kamrater.
Efter minnesstunden drack vi kaffe på Verumsgården.
Vi har genomfört ett antal styrelse- och AU-möten under året.
Vår ekonomi är god, stabil och vi arbetar på att nå en ekonomi mer relevant mot- 
svarande föreningar.
Vår skrift ”T 4 KF” har rönt uppskattning.
Vår Hemsida har fått fler och fler besökare. Webmaster Arne Huléen gör ett mycket bra 
arbete för att denna informationskälla till våra medlemmar och övriga skall bli så bra som 
möjligt. Den har rönt uppskattning och ett stort tack till Arne.
Hässleholms museum är mycket uppskattat och tack vare frivilliga krafter blir museet bara 
bättre och bättre och detta sker under ledning av Peter Alf. Enligt Peter behövs det fler frivil-
liga krafter för att hjälpa till på museet under öppningstid. Peter är en eldsjäl i mycket,  
”Tack Peter”.
Peter har även varit en drivande person mot vad gäller att motverka Kommunens planer 
att bygga ett flerfamiljs hus i officersparken samt att flytta musikpaviljongen.  Många har 
engagerat sig i denna fråga som de flesta av oss tycker är tokiga.
Sist men inte minst så var vi på en riktig Skånsk Gåsamiddag på Mårtendagen. Det var 2 
bussar ca 80 medlemmar som under ledning av Arne Huléen som for till Röstånga Gästis 
och av åt en mycket god middag. Det får vi göra om tyckte alla.

T 4 Kamratförening arbetar enligt de mål och syften som stadgarna föreskriver och vi har 
en god besöks närvaro på våra träffar och möten.

På uppdrag av styrelsen.   Redovisad vid årsmötet 17 mars 2016
   
Gunnar Segerholm
Gunnar Segerholm/Sekreterare
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Tränghistorier 
Tjänstledighetsansökan skulle av den sökande värnpliktige inlämnas till kompanichefen 
som till- eller avstyrkte varvid ansökan sändes till bataljonchefen för avgörande.
Vid stabskompaniet hade en värnpliktig fått sin ansökan tillstyrkt av kompanichefen 
varefter den lagts på ”snigelposten” f v b till bataljonchefen. När ansökan nästa dag nådde 
bataljonsexpeditionen råkade stabskompanichefen vara tjänsteförättande bataljonchef. 
Ansökan avslogs.

Medan vi är inne på kapitlet tjänsteledigheter hände det sig, att på den tiden det var lörd-
agstjänst, en värnpliktig på transportkompaniet fått ledigt en tisdag för att övervara en 
anhörigs begravning. På onsdagen gick han i tjänst som vanligt. När lördagen kom skulle 
det bl. a badas bastu. Den värnpliktige anhöll att få slippa. Eftersom han varit på begravning 
på tisdagen hade han duschat på måndagen!

Och så var det:
En doktor som kom ifrån Öd

som regementsläkare förtjänte sitt bröd
han var mycket noggrann

så vid ronden han fann
att simulanten faktiskt var död

Peter Alf
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Två stora affärskedjor har sitt ursprung i  
Kronobergs län. Den ena är IKEA och den 
andra är Röda Korsets överskottsförsäljning KUPAN. Målen för verksamheten skiljer sig åt.
Den ena ska generera så stor inkomst som möjligt till sina ägare den andra ska generera 
så stor inkomst som möjligt för att göra världen lite bättre. Med sina 380 varuhus är 
IKEA störst men Kupan är inte långt efter med sina 300. Det finns ytterligare likhet: 
KUPAN säljer också möbler från IKEA men gör det bättre eftersom möblerna är mon-
terade vid försäljningen!

Efter bl a ½ års (26 veckor) vistelse på dagofficersrummet lämnade jag T 4 för att efterträda 
Christer Weidenmark vid arméstabens trängavdelning. Här öppnade sig en ny värld i mötet
med tränginspektören Börje Wallberg och så småningom avdelningschefen Göran Wetter-
lundh vilken senare jag mött redan vid min vpltjg hos Olle Jakobsson på 1. kompaniet. Ett 
särskilt minne från värnplikten är när Lars Nordmark visade ut mig från matsalen eftersom 
han ansåg att jag var rufsig i håret – vilket jag säkert var!

Under tjänstgöringen i Stockholm hade jag förmånen att få hyra ett radhus i två år men 
hyresavtalet kunde inte förlängas och, trots att jag trivdes med arbetet, väcktes då tanken 
att söka mig tillbaka till mina rötter d v s Kronoberg. Jag hittade då en truppslagsoberoende 
tjänst vid I 11/Fo 16 hemvärns- och frivilligavdelning, sökte den och hamnade så smånin-
gom i Växjö. I sju år gick jag i T 4:s uniform bland alla I 11:ingar. 

Tjänsten innebar bl a att ingå som ledamot i Röda Korset, Kronobergsdistriktets styrelse 
vilket så småningom resulterade i att jag anställdes som distriktschef. 

I mitten av 80-talet började man tala om återvinning och att motverka resursslöseri. Röda
Korset har alltid varit bra på att samla in kläder till katastrofhjälp, så också i Växjö, och stora 
mängder skickades ut i världen. Men – i våra klädinkast lämnades också in saker (frackar, 
bal- klänningar, högklackade damskor, dukar, gardiner m m) olämpliga att skicka vidare 
och då väcktes tanken att det borde vara möjligt omsätta dessa i kontanter. Detta tillsam-
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mans med  ett arv innehållande ett stort bohag och en insamling som gick ut på att ordna 
Sveriges största loppmarknad gjorde att jag beslöt öppna ett försäljningsställe - KUPAN -  
med begagnade skänkta varor. Syftet var att motverka materiellt och personellt resursslöseri 
och samtidigt generera ett ekonomiskt överskott.

Jag tog kontakt med Röda Korsets centralstyrelse och huvudkontor och presenterade idéen
men mötte ingen positiv respons. ”Sälja gamla kläder var inget Röda Korset skulle ägna sig 
åt!” Under KUPAN:s första 13 år fanns inget egentligt intresse från Röda Korsets högsta 
ledning. I efterhand är jag tacksam för detta. I en organisation är det oftast så att någon 
högt upp i hierarkin kommer med en idé och försöker få medlemmar, tjänstemän och 
andra berörda att genomföra densamma. Ryktet vad vi höll på med i Växjö spred sig inom 
organisationen. Den ena rödakorskretsen efter den andra kom på studiebesök, såg att verk-
samheten var rolig, meningsfull, hjälpte utsatta människor och genererade ett ekonomiskt 
överskott till annan rödakorsverksamhet och startade därmed egna KUPOR. På så sätt 
växte KUPAN fram underifrån genom att människor såg att detta var något bra.

Namnet KUPAN har sin särskilda historia. Verksamheten skilde sig från allt annat i Röda 
Korset och borde därför ha en egen benämning. Jag funderade och tänkte på Frälsning-
sarmén som har en liknande verksamhet i Myrorna vilket gjorde att tankarna riktades mot 
insektsvärlden. Precis som bina samlar in av överflödet i naturen och ger detta tillbaka i 
form av honung samlar KUPAN in av människors överflöd och ger tillbaka till utsatta män-
niskor. Samtidigt är kupan ett skydd för bina och KUPAN är ett skydd för den som deltar i 
verksamheten och för den som är i behov av och söker Röda Korsets hjälp. Efterhand som 
antalet KUPOR växte insåg jag att namnet borde skyddas och skrev till Patent- och registre-
ringsverket. Efter en månad fick jag svar att namnet inte kunde skyddas eftersom det kunde 
förväxlas med släktnamnet Coupan. Jag ringde berörd handläggare, grät krokodiltårar och 
sa: ”Det är ju ändå Röda Korset!” Två veckor senare var namnet registrerat och skyddat.

Under de gångna, snart, 30 åren har KUPORNA i Sverige genererat 100-tals miljoner till 
hjälp åt utsatta människor. Vi besöks dagligen av mer än 30.000 kunder, givare och hjälp-
sökande. Ingen annan verksamhet i Röda Korset engagerar så många frivilliga. 

I mitt engagemang i Röda Korset och Kupan har jag mött många trängare och T 4:ingar.
Börje Wallberg som var ordförande i Röda Korset. Torsten Hansén som startade KUPAN i 
Hässleholm. Göran Wetterlundh när jag vikarierade som distriktschef i Hallandsdistriktet.
Jonas Prawitz, Claes Forss, Arne Axelsson och Ingemar Ekström som instruktörer vid ut-
bildningen av hemvärnssjukvårdare i Skummeslöv. Lars Nordmark som, vid T 4:s ned-
läggning, marscherar över P 2:s fotbollsplan, framför två uppställda regementen, bara
för att hälsa på mig och utan att säga något om min frisyr!

T 4 har en särskild plats i mitt hjärta! /Björn Lundell      
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Den strategiska marschen 
En försvarare har alltid svårt att veta var en angripare kommer att sätta in sin stöt. Det 
gäller därför att snabbt kunna parera ett anfall.  Under stor del av det kalla kriget var 
Sverige i stort sett utan alternativ till järnvägstransport för pansarförband och saknade 
därmed den strategiska flexibilitet som försvaret krävde. Stridsvagnstransportför- 
mågan på landsväg inskränkte sig till ett fåtal stridsfordonstransportsläp per  
pansarbrigad. För att i praktiken analysera konsekvenserna av denna brist genomfördes 
vårvintern 1970 den så kallade strategiska marschen. En halv pansarbataljon, dvs. 
ett stridsvagnskompani och ett pansarskyttekompani med stödenheter genomförde 
förflyttningen från Skövde till Ravlunda bandgående. Stridsvagnskompaniet var ett 
103-kompani, förstärkt med en stridsvagns- och reparationsenhet från Bofors.  
Pansarskyttesoldaterna åkte i pbv 302. 

Marschvägen för förbandet gick från Skövde via Mullsjö, Nissastigen, Halmstad, E 6 via 
Ängelholm, Helsingborg, Segekarusellen på motorvägen utanför Malmö, Revingehed 
till Ravlunda. Marschlängd ca 50 mil. På grund av stridsfordonens tyngd krävde pas-
sagen av Segekarusellen att förbandet på en sträcka av motorvägen gick mot trafikrikt-
ningen. Att få tillstånd till detta krävde ett regeringsbeslut.

Under planläggningen av marschen konstaterades att den civila trafikpolisens resurser 
var otillräckliga för all den trafikreglering som marschen krävde. Det året utbildade T 4 
åldersklass bland annat två trafikplutoner. P 2 övningsledning tillfrågade därför T 4 om 
regementet var villigt att ställa upp med dessa. T 4 såg ett utbildningstillfälle som aldrig 
skulle återkomma och accepterade självklart förfrågan. För T 4:s medverkan avdelades 
de båda trafikplutonerna och som övningsledare för den trafikmässiga delen av  
marschen löjtnanten Lewén och som trafikplutonchef  löjtnanten Råvik.

Innan verksamheten startade skedde en grundlig genomgång och ordergivning med 
trafikförbanden. Trafikpolisen hade låtit fotografera varenda tillfartsväg och korsning 
längs hela marschvägen! 

Eftersom det ingick endast en trafikpluton i dåvarande brigad, hölls en pluton i reserv 
för att sättas in vid behov. För den pluton som fick uppdraget, fanns det inte på kartan 
att kalla på hjälp! 
Trafikplutonen var indelad i patruller om två trafiksoldater. Varje trafikpatrull förvän-
tades självständigt lösa sin uppgift. När verksamheten väl hade rullat igång skulle det 
vara näst intill omöjligt att eventuellt nå de enskilda patrullerna med ändrade order. 
Alla T 4-soldaterna var väl införstådda med vad den tuffa uppgiften krävde av var och en. 
Uppdraget för trafikplutonen var att under marschen se till att pansarförbandet hade 
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fri trafik och att spärra av tillfartsvägar, så att inte civil trafik kunde trassla till det för 
det marscherande förbandet. Uppgiften löstes enligt ett rullande schema. Så fort pan-
sarförbandet hade passerat en tillfartsväg med kön startade trafikpatrullen, som där 
hade reglerat trafiken, sina motorcyklar, körde förbi pansarförbandet och letade upp 
nästa oreglerade väsentligare tillfartsväg.  

Trafikpolisen hade förväntat sig att varje tillfartsväg skulle regleras. Med trafikplutonen 
som enda resurs var det naturligtvis en omöjlighet, vilket övningsledningen blev varse 
vid första tillfartsväg! 
Pansarförbandet startade marschen från Skövde sen eftermiddag och utnyttjade natt-
mörkret för omgrupperingen.  Framför täten på förbandet rullade en polisbil med två 
kommissarier från rikspolisstyrelsen och T 4 övningsledning. Från polisbilen skedde 
all ledning av trafiktjänsten.  Kommissarierna hade befäl över all civil polisverksam-
het i anslutning till marschvägen. De svarade bland annat för att hålla kontakt med de 
regionala trafikpolismyndigheterna efterhand som förbandet passerade deras ansvars-
områden.  Alla berörda polismyndigheter var i förväg informerade om marschen. 
Signaldiciplinen under marschen på polisens radionät lämnade väl en del övrigt att 
önska. I ett skarpt läge skulle denna trafik inte ha varit lämplig.  De militära enheterna 
marscherade under radiotystnad.

På en rastplats på Nissastigen, där utspisning av förbandet skedde sen kväll, uppträdde 
Knaslund från SÄPO. Iförd pösiga golfbyxor och lösmustasch av valrosstyp. 

Mitt i natten byttes gasturbinen i en S-vagn ut mot en ny. Detta skedde av Bofors 
reparationsteam på en parkeringsficka längs Nissastigen.  Operationen var förberedd, 
ungefär som när en formel 1-bil kör i depå under ett lopp. Hela utbytet skedde på en 
timme och vagnen kunde därefter köra i kapp pansarförbandet.

Nästa rastplats blev rätt spektakulär: på motorvägen i höjd med Landskrona. Det ena 
körfältet spärrades av, medan förbandet rastade i det andra. Liksom när det gick mot 
trafikriktningen vid Sege, var det dock trafikpolisen som här fick huvuduppgiften.
Marschen genomfördes utan några incidenter på trafikområdet. En tuff lärdom fick 
vi trafikare med oss: du måste vara väldigt snabbfotad, när du i mörkret, med en liten 
ficklampa med svagt rött sken, försöker förmå en stridsvagn att sakta ner för färd i 
bromitt!!

På morgonen slutförde pansarförbandet sin del av uppdraget med en stridsskjutning på 
Ravlunda direkt ur marschgruppering. 

De med all rätt trötta, men mycket nöjda trafiksoldaterna, som då hade suttit i sadeln i 
18 timmar och var och en kört ca 50 mil, samlades ihop för avtackning efter väl genom-
fört uppdrag, lastning av motorcyklarna på lastbilar och busstransport till T 4. 

Kanske någon eller några, som då var med, läser denna artikel. Ni skall veta att ni den 
gången gjorde en prestation, som imponerade på många.

Epilog: Om efterkommande dygns nattro rapporterade fru Råvik ”Helt plötsligt satte 
sig Ulf rakt upp i sängen, sträckte upp handen och kommenderade: Stopp! Här ska 
ingen j-l fram, föll baklänges och fortsatte att snarka”.

Bengt Lewén & Ulf Råvik
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T4 området 
I samband med kampanjen för bevarandet av musikpaviljongen på T4 har Officerspark-
en ofta nämnts. Under senare tid användes kanske inte namnet så ofta men kanske kan 
det vara av intresse att se vad kårinstruktionen från 1927 har att säga om benämningar 
av olika delar av T4 området.

1. Förläggningsorten(garnisonsorten) utgöres av det till kåren upplåtna området, 
Hässleholms stads område, de utanför detsamma belägna förstadssamhällena Stat-
tena (i söder), Läreda och Kristinehem (i norr) samt i övrigt av Wankiva sockenom-
rådet, som begränsas av Hässleholm-Markaryds järnväg-Almaån- milstolpen å 
Finjavägen (1km väster om kasern) - nämnda väg ( inräknad)-kasern

2 Kasernområdet benämnes det område som begränsas av kasernstaketet, och mär-
kas inom detsamma:

a) Officersparken, den nordost om kanslibyggnaden 
belägna parken.

b) Underofficersparken, den mellan kasernen och marke-
tenteribyggnaden belägna, inhägnade parkanläggningen

c) Manskapsparken, den söder och väster om marketen-
teribyggnaden belägna parken.

3. Kårens övningsområde benämnes det område, som i övrigt upplåtits till kåren 
och utgöres av:

a) idrottsplatsen bestående av idrottsplanen och idrotts- 
paviljongen
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b) Stora körfältet, det norr om idrottsplatsen befintliga 
området.

c) Kammarskjutningsbanan, det för kammar- och pistol-
skjutning avsedda området väster om Norra övningsfältet.

d) Stora parken, den väster om kasernområdet och idrott-
splatsen belägna stora skogsdungen.

e) Södra övningsfältet, det öster om sjukhuset belägna 
fältet.

f) Sydvästra övningsfältet, det väster om sjukhuset 
belägna fältet.

g) Underofficersträdgården, det för underofficerarnas planteringsland upplåtna  
området sydväst om det sydvästra övningsfältet.

h) Lilla remonthagen, den öster om exercishuset och 
öster om landsvägen Hässleholm-Wankiva belägna lilla 
skogsdungen
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i) Förrådsskogen, de på båda sidor om vägen mot förråden 
befintliga skogsdungarna.

j) Köksträdgården, den norr om vägen mot förråden 
och intill landsvägen Hässleholm-Wankiva belägna 
trädgården.

k) Lilla körfältet, det närmast norr om tygverkstäderna 
befintliga fälten.

l) Stora remonthagen (nordöstra övningsfältet) det  
nedanför föregående belägna fältet.

m) Möllerödsområdet, benämnes det vid Mölleröds kungsgård befintliga, kåren 
tillhöriga skogsområdet med den å detsamma befintliga skolskjutningsbanan.

n) Fritidsområdet sammanfaller med förläggningsorten.

Peter Alf. Foto: H I Lindulf
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T 4  Golfmästerskap 2016 
Onsdagen 29/6 avhölls T 4 Golfmästerskap på Skyrups GK. En skara tappra krigare ställde 
upp och bjöds på blåst och på slutet även lite regn. Efter golfen åt vi en god lunch och  
förrättade prisutdelning.

Årets vinnare är Ulf Råvik som fick ta på sig den stiliga vinnarkavajen.

Prisbordet bestod av presentkort, som Kamratföreningen generöst skänkt till tävlingen, 
tack för det.

Nästa års tävling arrangeras av Lars Niwong 28/6 2017.

Mästerskapet är även öppet för kvinnliga medlemmar i T4 Kamratförening, ett  
förtydligande då man tydligen trott att det endast var för män.

Göran Persson



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

Höstmötet 5 oktober
Den 5 oktober samlas vi på Hässleholms Statshotell till vårt traditionella 
höstmöte.

Samling  kl. 1730
Information   kl. 1800
Föredrag  kl. 1815
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 ha inkommit senast den 30 september.

Välkomna till Höstmötet
Gunnar S/Sekr.

Minnesstund inför Julen
På sedvanligt sätt kommer vi att genomföra en minnesstund samt 
kransnedläggning på T 4- graven inför Julen den 15 december 2016. 
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 12 december. 
Gunnar S/Sekr.


