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Bästa T 4-Vänner
I detta nummer kommer att återges artiklar både från Trängregementet och från 
Nylands brigad i Finland. Vidare kommer det att finnas både gammalt och nytt 
allt från beredskapsåren och framåt till vår egen verksamhet i föreningen. 

När det gäller denna skrift är Ni välkomna med tips, artiklar eller annat mtrl som kan 
vara av intresse för medlemmarna. Vi har redan fått fler skribenter som märks i detta 
nummer.

Hemsidan knyter även samman medlemmarna med snabbare information och den    
besöks av många från hela världen.

När det gäller deltagande i olika verksamheter var vänlig respektera sista anmäl-
ningstidpunkt och 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 webbansvarige Arne Huléen.

T 4 Kamratförening har nu en egen e-postadress t4kf@outlook.com 

Gunnar Segerholm/Sekreterare

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 

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

Kontakten med T 4 Kamratförening kan ske på olika sätt och vår officiella adress är via 
Sekreterare T 4 Kamratförening, c/o Gunnar Segerholm, Breanäs 3041, 289 73 Immeln
Telefon: 0730-472581, t4kf@outlook.com 

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
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Ordföranden har ordet december 2018
Året som gått:
Vi har under året genomfört beslutad 
verksamhet. Höjdpunkterna har varit 
vår resa till Skagen, gåsmiddagen i 
november samt  utflykten till Lands-
krona. Årsmötet och höstmötet på 
Statt i Hässleholm har genomförts i 
sedvanlig ordning med goda midda-
gar. Vår tidning har kommit ut med ett 
vinter- respektive höstnummer.

Varje aktivitet kräver en insats från 
någon ansvarig. Arne Huléen, Gunnar 
Segerholm, Peter Alf och Hans Inge 
Lindulf har lagt ner mycket tid och 
möda för att få till lyckade arrange-
mang. Ett stort tack för era insatser 
under året. 

Våra styrelsemöten har genomförts 
med stort engagemang från ledamö-
terna och flera bra förslag och syn-
punkter har diskuterats. 

Några reflektioner kring det utrikespolitiska läget:
I slutet på november prejade och beslagtog Ryssland tre ukrainska fartyg, varav två 
örlogsfartyg, vid Kertjsundet och tillfångatog besättningarna. Man spärrade också alla 
sjötransporter från och till Azovska sjön genom att lägga ett lastfartyg på tvärs under 
den nya broförbindelsen som binder samman Krimhalvön med ryskt territorium. Ti-
digare var Ryssarna beroende av antingen färjeförbindelser  eller att transitera genom 
Ukrainskt territorium.

Händelserna fördömdes av omvärlden som brott både mot ingångna bilaterala avtal 
och folkrätten men efter någon vecka är massmedias intresse för händelsen minimal 
och den ryska ledningen har tagit ytterligare ett steg för att inskränka Ukrainas suve-
ränitet i området. Händelser av detta slag förbättrar inte det säkerhetspolitiska läget i 
vårt närområde. 

Några notiser från försvarsmakten:
”Försvarsmakten anfaller i Norge”.
Inom ramen för NATO övningen Trident Juncture, inledde 2. Brigaden med att anfalla 
NATO styrkor i trakten av Röros i Norge, efterhand gick brigaden därefter över till ett 

Forts. på nästa sida  �



4

skede med fördröjningsstrid. Den svenska brigaden omfattade två mekaniserade ba-
taljoner med diverse understödsförband bl a ingenjörenheter och logistikbataljon från 
trängregementet. Ca 1900 soldater från armén deltog i övningen. Övningen genomför-
des i Trondheim – Röros området under oktober-november och omfattade totalt 50000 
deltagare från ett trettiotal länder. 

Scenariot för övningen var att Norskt territorium hade tagits av främmande makt. Nato 
satte in sin snabbinsatsstyrka (NATO Response Force) för att återta territoritet

Före och efter övningen skedde en omfattande transitering av Natoförbanden genom 
Sverige både på järnväg och landsväg. (koncentreringstransport kallade vi det förr) 
Det blev också en bra övning för de berörda militärregionerna, trafik- och transport-
ledningsenheter och högkvarteret. Även flyg- och marina förband deltog i övningen.

Det är ytterligare en övning där man kunnat öva brigadsystemet under längre tid och i 
annan miljö än de mer bekanta övnings- och skjutfälten. Övningen Aurora genomför-
des under 2017.

En annan iakttagelse är att 
kadetterna på Karlberg fort-
farande genomför det vi 
kallade fria kriget. I novem-
ber genomförde 172 kadetter 
den övning som nu kallas 
ihärdiget.
(Källa: Försvarsmaktens 
hemsida m.m.)

Nils Olof Johansson

Februari 2019 • nr 19
Bilder (om inget annat anges): Arne Huléen • Uno Nilsson Korrektur: H I Lindulf

Ansvarig utgivare:

Ordförande Nils Olof Johansson

Redaktör:

Sekreterare Gunnar Segerholm
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Kassören har ordet
I skrivande stund är det mindre trevliga nyheter som jag har att förmedla.
Normalt sett brukar föreningens ekonomi utvecklas på ett mycket gynnsamt sätt.
Våra aktier har under en lång följd av år stigit i värde och medfört att vi kunnat unna 
oss diverse aktiviteter till ett, för medlemmarna, mycket humant pris.
Under det gångna året har denna utveckling brutits. 

För att nu kunna följa den avvecklingsplan som föreningen fastställt, måste vi dra i 
handbromsen.
Således kommer vi under 2019 inte att kunna genomföra någon flerdagars utfärd. 
Vi måste även höja avgifterna på årsmöte, höstmöte och gåsmiddagen.
Styrelsen har också beslutat att mingeldrinken skall bestå av cider. 
Dagsutflykt kommer att genomföras som vanligt.

Det har framförts att bordsplaceringen vid våra måltider inte fungerar så bra. Oftast 
blir det samma placeringar möte efter möte, många känner också osäkerhet om vid 
vilket bord man skall ta plats.
Vi tänker därför försöka med ett system att placera ut medlemmarna vid de olika bor-
den. På så sätt kommer man att kunna fördjupa relationerna med fler kamrater än vad 
som sker nu.
Lokal för mingel kommer vi också att försöka ändra.

Med de ekonomiska åtstramningar jag nu redovisat är det min övertygelse att vi kom-
mer att rida ut den lågkonjunktur som förutspås, på ett bra sätt.

Detaljer avseende resultat- och balansräkning, samt aktieportföljens utveckling kom-
mer jag att redovisa på årsmötet.

Jag kommer då även att redovisa hemsidans utveckling.

Med Kamratliga Hälsningar
Arne Huléen

Kassör
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Chefen har ordet
Även 2018 kom att bli ett intensivt övningsår som 
i huvudsak kom att genomföras i vintermiljö. Men 
året har också präglats av utbildning av större vo-
lymer rekryter än de vi sett de senaste åren. En 
viktig och för förbandet avgörande förändring 
var att vi från och med 2018 ånyo startade med 
pliktutbildning. Vi blickar nu framåt mot 2019 
där vi ånyo tillhör Armén och kommer att ansvara 
för att sätta upp MALI 11/12 för att omstrukture-
ra den svenska FN missionen i Mali.

Den första halvan av året präglades av ett flertal öv-
ningar som Vintersol, Brigstri, Våreld och till viss del 
Viking. Tidigt så konstaterade vi att ett flertal av de 
övningar som låg framför oss, såsom Vintersol 18, 
Trident Juncture 18 (TJ18) samt Arméövning 19 
(AÖ19), alla skulle genomföras i vintermiljö. Därför 
påbörjades en forcerad vinterutbildning, Bataljonsöv-
ning ”Vinter” som den passande nog kallades, genom-
fördes i huvudsak med våra anställda GSS/K soldater 
men även ett antal GSS/T som kallats in. BatÖ Vinter 

drog igång redan på hemmaplan och fortsatte sedan norrut med ett antal stopp i bl a 
Östersund, Arvidjaur och Lomben i trakterna kring Kalix. Den stegrande vinterutbild-
ningen kulminerade i övningen Vintersol under ledning av 3:e brigaden där vi samtidigt 
genomförde en 
förbandsutvärde-
ring (MARTA) 
med ett mycket 
bra resultat. Vi 
kan nu konsta-
tera att Trängre-
gementets vin-
terförmåga lyftes 
flera steg och att 
vi nu återtagit 
kunskaper och 
erfarenheter som 
gjort oss fullt 
användbara över 
hela landets yta 
under årets alla 
dagar. 
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Chefen har ordet Övningen ”Våreld” genomfördes i Skaraborg och i Östergötland och den utgjorde 
slutövning (GKÖ) för inneliggande rekrytkull som också förstärktes med anställda 
(GSS/K) soldater. Under året så har också ansträngningar gjorts för att bredda och öka 
kompetensen på regementets samtliga krigsförband och som ett led i detta genom-
fördes ”Våreld” i 2. Logistikbataljonens regi. Det visade sig vara effektivt att blanda 
inneliggande kull av rekryter med de mer erfarna soldaterna på förbandet, en erfa-
renhet som kom att bekräftas än tydligare under den stora NATO övningen Trident 
Juncture 18.  

Den varma och torra sommaren innebar stora belastningar för länsstyrelser, kommuner 
och inte minst för räddningstjänsterna i olika delar av landet där bränder blossat upp. 
Redan i juni så var TrängR i Älvdalen och lämnade stöd, ett stöd som succesivt kom 
att växa och expandera till trakterna kring Ljusdal och Kårböle. Vi avlöste sedermera 
Ledningsregementet på plats i Ljusdal och under den mest intensiva perioden så var vi 
på plats med 20-talet soldater och befäl. Det fanns även personal från förbandet som 
spontant bröt semestern för att som ”frivilliga” bistå i släckningsarbetet, vilket är både 
glädjande och imponerande. Det vi i huvudsak bidrog med under den månad vi var 
på plats var att upprätta tankningsplatser i nära anslutning av de olika team som från 
många olika länder bekämpade bränderna. Genom vår närvaro bidrog vi till att såväl 
fordon som ett stort antal pumpar kunde vara igång utan avbrott. Det jag kan konstate-
ra efter mitt besök på plats i området är att vi snabbare och bättre skulle kunna komma 
igång med stödet om vi samövade främst ledning och planering tillsammans med de 
civila aktörerna. För som bekant när det brinner så är tiden en synnerligen viktig faktor.

2018 så startade värnplikten upp igen efter att ha legat vilande sedan 2010. Målbilden 
i Försvarsmakten var att nå över 4000 rekryter där det dock visade sig svårt att nå 
detta mål. I slutet av semesterperioden (v.830) så ryckte den första rekrytomgången 
om 104 gruppbefälsuttagna och specialister in på förbandet för en 11 månader lång 
grundutbildning. Åtta veckor senare ryckte ytterligare 141 rekryter in på 9 månader. 
Rekryterna fördelade sig mellan de som kallats in mot plikt på ca 65% och frivilliga ca 
35%. Även om den totala inryckningsvolymen var närmare 100 färre än de 346 vi hade 
beställt så var det glädjande att över 20% av de inryckande var kvinnor.

Den 6:e oktober slog vi upp grindarna för allmänheten då vi ånyo genomförde             
Regementets dag. Redan dagen innan så ”mjuköppnade” vi för skolorna i Skövde där 
eleverna fick besöka förbandet och där det fanns möjligheter att genomföra en del av 
de test som man skall klara som soldat. Det blev ett, över förväntan, lyckat evenemang 
som lockade närmare 2500 besökare. På morgonen under musik spelad av hemvärnets 
musikkår så ställde hela regementet upp och därefter genomfördes ”soldats erinran” 
och baskerceremoni. Vi bjöd besökarna på smakportioner från fältkök, uppvisningar i 
soldatkunskaper, förevisning av utrustning, fordon m.m. Vi hade även representanter 
från Kamratföreningen och Blå baskrarna på plats för att berätta om sin verksamhet 
och för att attrahera medlemmar. Kort sagt, en mycket bra dag som uppskattades av 
många!

Forts. på nästa sida  �
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Efter semestern så ställdes siktet in mot TrängR deltagande i den stora övningen för 
året, Trident Jucture 18. Denna NATO övning är den största som genomförts inom or-
ganisationen sedan kalla kriget och omfattade ca 50.000 soldater, 10.000 fordon samt 
en stor mängd fartyg och flyg. Sverige och Finland deltog som partnerskapsländer där 
det svenska bidraget bestod av ca 2200 soldater/Sjömän. Inför övningen så genom-
förde vi i början av september en krigsförbandskurs för de drygt 50 pliktsoldater och 
ca 27 tillfälligt anställda soldater som kallats in för att delta under övningen som för 
deras del även utgjorde KFÖ. Totalt så kom ca 315 soldater ur alla kategorier (K/T och 
P) och befäl ur TrängR att vara på plats i Norge under övningen. Logistikbataljonen 
bestod av ett ledningskompani, ett logistikkompani och första trafik- och transportled-
ningskompaniet samt en teknisk pluton från FMTS. Bataljonen ingick i en sammansatt 
svensk brigad förstärkt med ett finskt kompani där det för TrängR del rörde sig om 
att finsk militärpolis tillfördes i logistikbataljonen. Genom deltagandet i TJ18 stärktes 
Sveriges samarbeten med bland andra Finland och Norge. 

Förbandets ansvar för EUTM Mali har fortsatt där jag tillsammans med regements-
förvaltare Ola Ottosson under v.803 besökte våra kamrater i EUTM Mali 10. Den 
svenska utbildningskontingenten, under Mj (konst.) Perez ledning, var stationerade i 
utkanten av byn Koulikoro (ca 60 km NV om huvudstaden Bamako) men genomför 
utbildningsinsatser på många olika platser runt om i landet. Sex veckor senare kunde vi 
ta emot EUTM Mali 10 hemma i Skövde för medaljeringsceremoni med anhöriga och 
övriga deltagande förbandsrepresentanter. Efter ytterligare 6 månader (V.836) så ge-
nomförde vi motsvarande ceremoni för EUTM Mali 11 då de under Mj (konst) Bäck-
man fick motta medaljer för sina insatser i Mali. I skrivande stund löser Mj (konst) 
Pettersson med EUTM Mali 12 uppgiften att utbilda de reguljära förbanden i Mali.
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Under februari 2019 så kommer TrängR ansvar för EUTM i Mali avslutas, där rotation 
13 blir den sista för förbandet under Mj (konst) Arveli:s befäl. Istället har Förbandet nu 
fått uppdraget att efter P4 ta över FN missionerna (MINUSMA) Mali 11 och 12 som 
syftar till att omstrukturera styrkan på plats och ta hem en stor mängd materiel. Ett 
uppdrag som kommer vara såväl intressant som utmanande för förbandet.

Verksamheten på LogS har förutom utbildningar av ett 50-tal kadetter som går på OP/
SOU genomfört en lång rad kurser inom logistik, inte minst inom området farligt gods. 
Utvecklingen har även fortsatt att tillsammans med Helikopterflottiljen för att förfina 
koncept och utbildning för ”hängande last” där vi nu genomför instruktörskurser. Un-
der året så har utvecklingssektionen stöttat FMV med leveranskontroller av de nya 
MAN lastbilarna där nu förbandet hittills erhållit ett 40-tal. Vi har också avslutat stu-
dien ”Operativ Logistikbataljon” som följde efter den av MSS ledda studien ”Optime-
ring av Brigadlogistik”. Syftet med denna studie var att se hur nuvarande logistikresur-
ser inom brigaden skulle kunna göras ”lättare” och därigenom flytta kapaciteter bakåt 
i logistikkedjan för att i en ny struktur (Oplogbat) mer effektivt kunna nyttjas från den 
bakre nivån fram mot stridsfältet (Briglogbat/Marinbas/Flygbas). Skolan har även ge-
nomfört våra årliga försvarsmaktsgemensamma funktionsdagar inom fordontjänst och 
förnödenhetsförsörjning, den senare utökad med en dag för luftburen försörjning och 
förplägnadstjänst. Under kommande år genomförs med liknande koncept även en med 
försvarsmedicin på stridsfältet som huvudtema. 

Den 1 januari 2019 intog Försvarsmakten en ny organisation, FM Org 19. Den nya 
organisationen är anpassad efter fattade beslut om en enkel, tydlig och robust lednings-
struktur, en decentraliserad logistikorganisation och verksamhetsövergång från FMV 
till Försvarsmakten. 

FM Org 19 innebär främst att delar av Högkvarteret ändras, försvarsgrensstaber för ar-
mén, marinen och flygvapnet etableras på andra orter än Stockholm och logistikorga-
nisationen görs om och förstärks med drygt 1900 medarbetare från FMV. För TrängR 
del så innebär FM Org 19 att förbandet efter närmare 12 år (2007-2019) som försvars-
maktsgemensamt förband, ånyo tillhör försvarsgren Armé. 

För egen del så går nu min tid som förbandschef på TrängR mot sitt slut och den för-
sta mars avlöses jag av Per Nilsson som närmast kommer från HKV LEDS. Det har 
varit fantastiskt roliga och stundtals utmanande dryga tre år som jag haft förmånen att 
leda förbandet. Ett hjärtligt tack till er alla så här långt och jag ser fram emot att följa 
den fortsatta utvecklingen av ”Trängen” från min nya befattning på HKV PROD RPE 
LOG.

Således, ett intensivt 2018 där jag med stolthet kan se tillbaka och konstatera att 
”Trängregementet levererar för operativ effekt”!

Öv Patric Hjorth
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Jag är medlem i en finländsk kamratförening ” Nylands brigads Gille” sedan ca. 
20 år. 
Vid ett besök i Finland på ett nordiskt kamratförenings möte blev jag av en finsk 
god vän föreslagen att bli medlem i nämnda Gille och dåvarande chefen för Ny-
lands brigad godkände detta.  
Gillet har en svensk avdelning som administrerar oss som bor i Sverige. 
Nylands brigad är det enda förband i Finland som är svensktalande och utbildar 
på svenska, brigaden tillhör marinen och är ett amfibieförband. 
Nylands brigad och Nylands brigads Gille ger ut en tidning som heter ”Fanbära-
ren” detta är en mycket gedigen skrift. Då jag har varit i kontakt med tidningens 
chefredaktör och fått tillstånd att återge artiklar ur nämnda skrift får ni nu prov 
på detta i två artiklar i detta nummer av T 4 KF.
Nylands Brigad har anor ända från Gustav II Adolfs tid och Nylands regemente. 
Mer om dess ärorika historia i kommande nummer av T 4 KF.

Gunnar Segerholm

Nylands Brigad och Nylands Brigads Gille

Statsrådets försvarspolitiska redogörelse från 2017 
definierar Finlands försvarspolitiska linje. Redogö-
relsen är ett strategidokument som slår fast hur vi 
ska utveckla vårt försvar under de följande åtta åren. 
Målsättningen är att vi ska upprätthålla ett trovär-
digt försvar, som har beredskap att svara på de krav 
som säkerhetssituationen i vårt närområde ställer. 
Försvarsredogörelsen stöder sig på bedömningarna 
i utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen, som 
godkändes 2016. De strategiska grundantagandena i 
Finlands försvarsstrategi har varit och är fortfarande 
försvar av hela landet, allmän värnplikt och militär 
alliansfrihet. Utgående från den här försvarsstrate-
gin koncentrerar man sig i försvarsredogörelsen på 
förändringarna i vår näromgivning och hur försvaret 
ska utvecklas för att möta de nya utmaningarna.

Den internationella säkerhetssituationen har ur ett europeiskt perspektiv försämrats 
under de senaste åren. Tiden för förvarning vid militära kriser har blivit kortare samti-
digt som samhällets sårbarhet har ökat. Vi måste ha en beredskap att försvara oss också 
mot sådant vi inte kan se med blotta ögat, men som snabbt och effektivt kan slå ut vår 
infrastruktur. Det säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet har påverkats och försäm-
rats av de internationella spänningarna. Både den militära aktiviteten och de militära 
spänningarna i området har ökat. Det här är förändringarna som skett i vår säkerhets-

Riksdagsledamot
Thomas Blomqvist

Finlands försvarspolitiska linje
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politiska omgivning och beskriver de aktuella utvecklingsbehoven för försvaret, som 
kräver ökade resurser för att försvarsförmågan inte ska försvagas.
I den försvarspolitiska redogörelsen konstaterar vi att man inte kan utesluta att militära 
maktmedel används mot eller hot om sådana riktas mot Finland, men att det är osanno-
likt och att det inte föreligger något akut hot mot Finland i nuläget. 

Försvaret av Finland förutsätter kapacitet att agera med alla försvarsgrenar på marken, 
i luften, till sjöss och i cyberomgivningen. Ett smidigt samarbete mellan dessa är av 
central betydelse för försvarssystemet och därför ska försvaret också utvecklas som en 
helhet. Marinens och flygvapnets operativa huvudsystem kommer dessutom att för-
nyas nästan samtidigt. Upphandlingarna av nya jaktplan och fartyg i de strategiska 
kapacitetsprojekten HX och Flottilj 2020 har inletts parallellt. Det här stöder försvarets 
utveckling som helhet och upprätthållandet av försvarsförmågan.

När försvaret utvecklas och fungerar som en helhet måste samarbete med andra myn-
digheter utvecklas samtidigt. Myndighetssamarbetet är viktigt för att motverka nya 
typer av hot och framför allt i snabbt eskalerande krissituationer, där vi kan behö-
va skydda oss mot allt från kryssningsrobotar till cyberattacker. I de situationerna är 
dessutom betydelsen av underrättelseinhämtning avgörande. Finlands spanings- och 
övervakningsförmåga behöver utvecklas och förbättras, och det förutsätter ny lagstift-
ning. Därför behandlas nu som bäst ett förslag till uppdaterade underrättelselagar i 
riksdagen.

Finland strävar efter att förbättra sin försvarsförmåga även genom ett utvidgat inter-
nationellt försvarssamarbete. Partnerskapsavtalet med Nato är viktigt och stärker vårt 
försvar. Finland har under de senaste åren utvidgat och fördjupat det internationella 
försvarssamarbetet genom bilaterala avtal med bl.a. Sverige och USA. Sverige är i en 
särposition eftersom våra samhällen är så lika, och dessutom finns det väldigt stora lik-
heter i Finlands och Sveriges säkerhetspolitiska position. Ett tätt nordiskt försvarssam-
arbete är viktigt för Finland och Sverige. Det bilaterala samarbetet med USA är också 
viktigt, och på den senaste tiden har Sverige och Finland utvecklat trepartssamarbetet 
med USA.  Som medlem i Europeiska unionen är Finland dessutom en del av en union 
och en värdegemenskap, och det är en central del av vår säkerhetspolitik. 

Ett trovärdigt eget försvar och möjligheten att i krissituationer ta emot hjälp och hjälpa 
andra utgör grunden för Finlands säkerhet. Därför har vi i riksdagens försvarsutskott 
betonat att hinder i lagstiftningen för att ta emot och ge hjälp inte får finnas. I EU 
görs satsningar som förstärker den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och 
Finland deltar i det samarbetet. Basen för hela vårt försvar är ändå den allmänna värn-
plikten. Endast med en allmän värnplikt kan vi trygga en tillräckligt stor och utbildad 
reserv för försvaret av vårt land. En viktig del av vår försvarsförmåga är också att 
samhället har en tillräcklig kristålighet och för det behövs bl.a. en tillräcklig försörj-
ningsberedskap. Utmaningen för försvaret är att försvarskostnaderna har stigit när sä-
kerhetsläget har försämrats och när nya typer av hot måste kunna hanteras. Det krävs 
helt enkelt tilläggsresurser för att klara av de här utmaningarna.

Riksdagsledamot
Thomas Blomqvist

Forts. på nästa sida  �
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Målsättningen för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är naturligtvis att vi aldrig 
kommer att behöva använda vår försvarsmakt. Att skapa och upprätthålla goda relatio-
ner i alla riktningar och till alla grannar är därför fundamentalt viktigt. 

Riksdagsledamot
Medlem i försvarsutskottet 

Thomas Blomqvist

Wikström arbetar som utbytes- och samverkansof-
ficer på Huvudstaben i Helsingfors. Som namnet 
antyder är en utbytesofficer en tudelad arbetspost. 
Finlands försvarsmakt har även en officer, Jani 
Ruisniemi, stationerad vid Sveriges huvudstab, vars 
arbete speglar Wikströms. Som samverkansofficer 
förenklar Wikström den bilaterala förbindelsen mel-
lan den finska och den svenska försvarsmakten samt 
fungerar som kontaktperson i frågor som berör Sve-
riges försvarsmakt. Arbetet är uppbyggt kring frågor 
som berör Nordefco, Nordic Defense Cooperation, 
det nordiska försvarssamarbetet samt Finlands och 
Sveriges bilaterala samarbete.

 

Det svensk-finska samarbetet har långa traditioner som sträcker sig tillbaka ända till 
krigsåren, då Sverige hjälpte Finland under vinter- och fortsättningskriget. Även efter 
dessa år har länderna samarbetat genom diverse övningar. År 2014 träffades de dåtida 
försvarsministrarna Karin Enström och Carl Haglund ett flertal gånger och  bestämde 
sig för att höja samarbetsnivån mellan Sverige och Finland. Även om båda länderna 
har förändrats på politisk nivå sedan dess har detta inte påverkat samarbetet. Wikström 
ser synnerligen positivt  på  samarbetet  mellan Finland och Sverige och anser Finland 
vara Sveriges största och närmaste samarbetspartner. I vårt grannland finner man ock-
så ett genuint stöd för samarbetet med Finland, det anses inte vara kontroversiellt på 
något sätt, hävdar Wikström. Framtiden för det bilaterala finsk-svenska samarbetet ser 
Wikström som något väldigt gynnsamt som har potential att kunna växa.

Kommendör Kalevi Wikström
Bild Hugo Pipping  

Den svenska utbytesofficerens 
syn på försvarssamarbetet
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Den mest synliga delen av det svensk-finska samarbetet består av övningar. Den finska 
och den svenska försvarsmakten har samarbetat under en stor mängd övningar som till 
exempel den årliga Northern Coast-övningen. Det är dock inte endast marinen som 
samarbetar med Sveriges försvarsmakt, även flygvapnet och armén har deltagit i ett 
flertal övningar på förbandsnivå.

Det är också möjligt för länderna att under gemensamma övningar använda sig av 
varandras områden, det svenska artilleriregementet har exempelvis deltagit i skjut-
ningarna i Rovajärvi. Finska beväringar har använt sig av det svenska övningsområdet 
Kvarn för att öva sig i strid i bebyggelse. Även om en stor del av de finska beväringar-
na och officerarna kan tala svenska kan det vara svårare att finna svenska soldater som 
talar finska, därför är det engelska som gäller som samarbetsspråk. Detta tycker dock 
Wikström endast är något positivt då engelska allmänt fungerar som lingua franca i   
internationella operationer, kommunikation på engelska förbereder soldaterna på såda-
na typer av insatser. Under stora övningar som till exempel Aurora-17 har deltagarna 
möjlighet att inte endast sätta det kommunikativa arbetet på prov, utan även träna inte-
roperabilitet mellan styrkorna. Detta främjas även av det nyligen undertecknade “Tri-
lateral statement of intent”, där Finland och Sverige tillsammans med USA uttryckt sin 
avsikt att fördjupa dialogen och utveckla interoperabiliteten mellan länderna.

Det nordiska samarbetet består dock inte endast av övningar, även om det är den del 
av samarbetet som syns bäst. Utöver övningar bedrivs samarbete även inom ett flertal 
andra områden, materiel, förmågeutveckling och utbildning. Inom internationell kris-
hantering är HR-området samt det operativa samarbetet av internationell art.
 
Det allmänna  utbytet  av  information ser Wikström även som mycket viktigt. Den fin-
ska och den svenska sjöövervakningen utgör också en mycket aktiv del av samarbetet 
då de dagligen är i kommunikation med varandra för att på så sätt få en så komplett 
lägesbild av Östersjön som möjligt. Målet inom dessa arbetsområden är att söka syner- 
gieffekter som kan ge mervärde för de deltagande parterna.

Wikström är född i Helsingfors (hans familj flyttade till Sverige) så det finska språket, 
som fungerar som arbetsspråk på Huvudstaben, var inget stort problem för honom. 
Innan Wikström kom till Finland tjänstgjorde han som flottist och spenderade en läng-
re tid vid marintaktiska staben i Stockholm. Han har även varit på två internationella 
insatser i Kosovo. I augusti år 2015 påbörjade han sitt arbete vid den finska  försvars-
maktens huvudstab. Man brukar i Sverige endast arbeta som utbytesofficer tre år åt 
gången, vilket betyder att Wikström vid publikationen av denna tidning kommer ha 
lämnat Huvudstaben och ersatts av sin efterträdare, överstelöjtnant Timo Melin.

Chefredaktör Hugo Pipping 
Redaktör Walter Lüttge
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Två artiklar föjer här ur tidskriften Hemvärnet, då en 
jubileumsskrift kom ut i maj 1965 vid hemvärnets 25-års-
jubileum. 

Den stora världsbrand, som tändes 1939 och under 1940 
spred sig till alla våra nordiska grannländer, framkallade en 
fast beslutsamhet i vårt eget land att för svara vår frihet och 
fred. Ett mäktigt  ut tryck för försvarsviljan blev hemvärnet, 
som samlade frivilliga i sina led till ett imponerande antal. 
Det stod genast klart, att  hemvärnet  hade  förutsättningar  
att bli  en  utomordentligt viktig  del av vårt lokala försvar.

En av anledningarna till att hemvärns tanken så snabbt 
vann anklang var san nolikt, att uppgiften var så påtaglig 
för var och en. Det gällde ju hembygdens försvar.

Det kunde befaras att hemvärnet skul le få svårigheter 
när krigets tryck upp  hörde. Men krigsslutet medförde 
inte en allmän fred. Nya motsättningar inträdde, som 
föranledde nya rustningar och mili tära allianser också i 
vår närmaste om värld.

Det fanns därför skäl för statsmakter na, myndigheterna 
och hemvärnsmän nen själva att s1å vakt om hemvär-
nets fortbestånd och vidare utveckling.

Det är utomordentligt glädjande, att ansträngningarna 
resulterat i att dagens hemvärn lever ett aktivt liv. Sedan 
1954 kan hemvärnet uppvisa en liten men ständig ök-
ning i personellt avseende. Materiellt har förbättringar 
skett och planeras för framtiden. Ungdomsrörelsen är 
livaktig. Hemvärnet har härigenom kunnat tilldelas be-
tydelsefulla uppgifter i den nuvarande lokala försvars-
planläggningen. 

Visst skulle vi önska att ändå flera anslöt sig till hemvärnet. Det är särskilt i de större 
tätorterna, som nyrekryteringen möter svårigheter. Det är angeläget att finna vägar att 
övervinna dessa. 

Om ett nytt påtagligt hot mot vår fred och frihet skulle uppstå så måste hemvärnet 
vara berett att ta emot alla dem, som spontant anmäler sin vilja att göra en insats i 
hemvärnets lokala förband. Genom den allmänna värnplikten kommer det alltid att 
finnas utbildade män, som nyligen lämnat värnpliktsåldern och kan hantera vapen. Ur 

Till  hemvärnet  inför 25 -årsjubileet

Curt Göransson
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denna synpunkt är det viktigt att hemvärnet inte minst i tätorterna alltid upprätthåller 
en tillräckligt stor befälskader, som är väl insatt i de lokala förbandens uppgifter och 
som snabbt kan ta hand om nytillkommande hemvärnsmän.

Jag har nyligen i denna tidning redovisat mina synpunkter på hemvärnets stora bety-
delse för armén — för kuppberedskapen, för mobiliseringsberedskapen, för ytförsvaret 
och för det ”fria kriget”. Jag skall därför här bara ta upp en annan aspekt på försvars-
frågan, som stundom kommer till uttryck i debatt och press.

Man säger, att den militärtekniska utvecklingen innebär så genomgripande föränd-
ringar, att försvaret av vårt land främst skulle vara en angelägenhet för yrkesmän, som 
betjänar ett begränsat antal komplicerade tekniska vapen. Det är självklart, att vi måste 
följa med den tekniska utvecklingen när det gäller våra stridskrafter. Men striden över 
ytan, som tekniken - har möjliggjort, ställer ökade krav på antalet män i vapen. Det är 
nödvändigt, att varje vapenför man utnyttjas. Vi kan aldrig ersätta våra förband med 
hemvärn och andra frivilliginsatser. Men vi kan inte heller undvara ett starkt hemvärn 
och stora frivilliga insatser för att nå en tillräcklig försvarseffekt.

Inför hemvärnets 25-årsdag riktar jag ett varmt tack till hemvärnets ledning, till alla 
hemvärnsmän och till alla dem, som på olika sätt stöder hemvärnets verksamhet. Det 
sker i förvissning om att hemvärnet kommer att svara mot de krav, som i nuläget åvilar 
hemvärnet och i framtiden kan komma att ställas.

Curt Göransson

Ovanstående artikel har skrivits av arméchefen generallöjtnant Curt Göransson. 
Nedan ger rikshemvärnschefen generalmajor Per Kellin (chef för T4 1952-1955) sin 
syn på hemvärnet och framtiden.

Hemvärnet ser framåt
Varför skulle icke hemvärnet liksom alla andra ha problem att dras med och lösa? 
Inom hemvärnet pågår en ständig undersökning för att finna de bästa vägarna att        
anpassa sig till ny utrustning, nya uppgifter, nya indelningsgrunder för den civila            
administrationens olika funktioner m. m.

En annan viktig fråga som har studerats och där man söker komma fram till en lösning 
är hemvärnets rekrytering i storsamhällena. Ute på landsbygden har man litat till gran-
narnas kännedom om varandra. Vid inflyttningen till tätorterna, framför allt de största, 
blir man mer, för att icke säga totalt anonym för sina grannar. Det är klart att det då 
är svårare att lista ut vilka som är villiga och lämpliga att intressera för hemvärnet. 
Måhända måste man gå en annan väg nämligen över arbetsplatsen där vederbörande är 
mer känd än på sin bostadsplats. Kanske något av driftvärnets modell där just arbets-
platsen är källan såväl för rekrytering som för bildandet av förbanden.

Forts. på nästa sida  �
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De nya och i många fall omfattande 
uppgifterna i såväl fred som krig gör det 
omöjligt för hemvärnschefen att ensam 
sköta alla åligganden. Han måste ordna 
så att han får hjälp av sin stab och av allt 
befäl inom området. Ställföreträdaren, 
adjutanten, expeditionslottan, chefen 
för förplägnadsgruppen och chefen för 
sjukvårdsgruppen måste få sina direktiv 
så att de icke bara kan planera sina upp-
gifter vid mobilisering utan också kan 
hjälpa hemvärnschefen i det dagliga 
fredsarbetet. Den i fred arbetande sta-
ben blir också en hjälp till att svetsa den 
samman för att smidigt kunna lösa upp-
gifterna vid ofärd. På detta område finns 
det mycket att ta igen. Rekryteringen är 
en allas uppgift men främst måste den 
handhas av hemvärnets befäl, grupp- 
och plutoncheferna. 

Den årliga omsättningen inom hemvär-
nets led är stor, vilket innebär att öv-

ningarna måste tas om år från år. Detta får dock icke medföra att nytillträdande och 
gamla hemvärnsmän serveras samma lärdomar. Utbildningen måste i fortsättningen 
mer än som nu sker avpassas efter utbildningsståndpunkten. Härigenom blir övning-
arna också mer intressanta och givande för hemvärnsmännen. Det är bättre att ha en 
station med två instruktörer, en för de nya och en för de mer kunniga än att ha två 
stationer där de båda kategorierna bjuds precis samma program.

Driftvärnets utbildning sker främst på sammandragna kurser. Tiden mellan dessa kan 
dock fyllas ut genom att driftvärnsmännen inbjuds till kretsars och hemvärnsområdens 
övningar. Detta är särskilt viktigt när det gäller små driftvärnsförband, vilka också i 
ofred kommer att bli kvar och ha sin dagliga gärning inom en krets eller ett hemvärns-
område. Här kan ske en utmärkt förövning för samverkan i ofred.

Till slut må sägas att det är den intensiva träningen och det uppoffrande förberelsear-
betet i fred som ger grunden för det samspel som måste ske när uppgifterna skall lösas. 
Det är det väl förberedda hemvärnet som man törs anförtro de viktiga uppgifterna t. ex. 
vid mobilisering och förbandens koncentrering. För att allt skall vara väl ställt krävs 
också att alla de tre leden — hemvärn, lottor och samariter — är fyllda och övade. Det 
är dit vi strävar. 

Per Kellin

Per Kellin i glatt samspråk med 
en lotta under en hemvärnsövning.
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Vi var som vanligt några T 4 vänner som deltog i vår traditionella minnesstund vid 
T 4 Gravplats.
Detta sker varje år inför julen då vi hedrar och minns bortgångna kamrater. Vår prost 
och f.d. regementspator Friedrich Eberhardt höll en kort betraktelse därefter sjöng vi 
och Holger Axell spelade på sitt horn.
Vi samlades sedan för fralla och kaffe på Verumsgården. Styrelsen hade därefter 
sammanträde och alla önskade varandra God Jul och Gott Nytt år.

Text: Gunnar Segerholm
Foto: Uno Nilsson

Minnesstund 2018
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En artikel av Uno Nilsson.
Efter att ha tjänstgjort vid 5. Kompaniet och kämpat med bataljonsförbandsplat-
ser några år, var det dags att åka till Uppsala för att gå på AUS, Arméns Under-
officersskola. Väl hemkommen därifrån var det dags att ta tag i lite större upp- 
gifter att såsom plutonchef utbilda på brigadförbandsplats. 

Den naturliga ställföreträdaren var fanjunkaren Gösta Hedin. Han var specialisten och 
jag var nybörjaren. Vi kämpade i vått och torrt och jag fick lära mig allt från grunden. 
Gösta var en noggrann och duktig mentor liksom de övriga sjukvårdsinstruktörer som 
lärt upp mig. Ingen nämn och ingen glömd!
Gösta och jag hade många härliga plutoner tillsammans. Här kommer en liten berättel-
se från 1977 som visar hur några kända profiler uppskattade Gösta.
En morgon när jag skulle visitera logementen hörde jag en sång från en bandspelare. 
En härlig melodi och helt plötsligt hörde jag Göstas namn och briggen i låten. Jag blev 
naturligtvis nyfiken och frågade vad det var för något. ”En låt om Gösta. Du kan få en 
kopia om du vill!” fick jag till svar. Sagt och gjort. Dagen därpå kom soldaterna in med 
ett kassettband. Att dessa soldater skulle återkomma i vårt liv hade vi ingen aning om 
då. Jarl, Jalle, Lorentsson aktuell i den kända gruppen Willmer X och Samuel Fröler 
känd från många populära TV-program. ”Jalle” och ”Frölle” som de kallades under 
lumpatiden är pappa till låten som spelades in på bandet. 
När jag letade bland gamla prylar dök kassetten upp och snart hade jag skrivit ner 
texten.   
 

Gösta Hedin och Briggen, Brigadförbandsplatsen
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Goa Hedin
Text och musik av Jarl Lorensson och Samuel Fröler 1977

Hedin, goa Hedin, Hedin, Hedin 
goa Hedin, 
Med tjat om upp med Briggen grabbar, 
upp med Briggen grabbar
Hedin, goa Hedin, Hedin, Hedin 
goa Hedin, Hedin
Överläppen står som vind i spända 
segel
General är hans passion
Aldrig slarva bort, det är ju den gyllne 
regeln
Han är en stolthet för vår nation
Hedin, goa Hedin, Hedin, Hedin 
goa Hedin, 
Med tjat om upp med Briggen grabbar, 
upp med Briggen grabbar
Hedin, goa Hedin, Hedin, Hedin 
goa Hedin, Hedin
Gösta, var tar alla våra saker vägen?

Liggunderlagen som försvann
Lägger in en pris är cool i alla lägen
För han är vår superman
Hedin, goa Hedin, Hedin, Hedin 
goa Hedin, 
Med tjat om upp med Briggen 
grabbar, upp med Briggen grabbar
Hedin, goa Hedin, Hedin, Hedin 
goa Hedin, Hedin
Gösta mår så gott när han får pula med 
sina grejor
Han är för oss liksom en far
När man inte lyssnar på vad Gösta säger
Och frågar vi nåt dumt så får vi till svar
”Va fan det begriper ni väl”
Hedin, goa Hedin, Hedin, Hedin 
goa Hedin, Hedin, Hedin
goa Hedin, Hedin, Hedin goa Hedin, 
Hedin, 
 
     

Jag har försökt få kontakt med både Jalle och Samuel. Jalle har svarat och bekräftat 
med dessa fina ord:

Hej, Uno!
Så trevligt att du tar kontakt efter alla dessa år! 
Jag minns ju fanjunkare Hedin väldigt väl, som en rejält trevlig man som månade om 
1: a pluton. Särskilt minns jag när bataljonschefen skulle komma och besöka oss och 
Hedin försökte få oss att exercera på åtminstone godkänd nivå. Vi var ju blivande mu-
siker och skådespelare så exercis var väl inte det allra roligaste under militärtjänsten. 
I vilket fall som helst pratade vi ihop oss i plutonen, och sa att för fanjunkare Hedins 
skull var det givet att vi skulle göra vårt absolut allra bästa. Resultatet blev en exer-
cis som kvalificerade oss till högvakten vid slottet, och jag minns hur glad och stolt 
fanjunkare Hedin var. Det var för hans skull vi gjorde det, och senare i mitt liv som chef 
och ledare, har jag tänkt på fanjunkare Hedin som en förebild. Det krävs något visst, i 
fall 20-åriga grabbar ska känna så för sitt befäl!
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Översten Sten Camitz, som bl. a tjänstgjorde vid T4 under del av 40-talet började sin 
militära bana vid Västmanlands trängkår(T5) i Sala. Sina tid där har han beskrivit i 
boken ”Minnen från Trängkåren i Sala”.

Här återges en skildring av en hästbivack under en förbandsövning och även om den 
tilldrar sig i Västmanland skulle den säkert kunna gälla för alla trängkårerna.

Jag talade om att lukten från sågspån i ett ridhus gav upphov till en viss romantisk 
stämning. Så var det nog även med de blandade dofterna av halm, svettiga hästar, 
stallspillning, läder, nyhugget granris, röken från eldarna, de aptitretande ångorna från 
kokvagnen, vilka gav bivacken en särpräglad stämning. Alla som fångats av dofternas 
mångfald och pikanta blandning lever säkert upp vid minnet av det rogivande i denna 
miljö - skogsgläntans granar och tallar, som omger bivacken, bildar den skyddande 
ramen, natten kommer långsamt. Hästarna stå i långa rader tätt intill varandra bak 
krubbstrecken, med nyutlagd halm under frambenen, på ryggen har de sina mörkgrå 
nöthårsfiltar med några röda tvärränder och nosarna nerkörda i havretornistrarna med 
tornisterremmen bakom öronen. Stallvakterna sprider ut hö framför krubbstrecken. 
Stamhästarna står på ena flygeln lite för sig själva- så där lite förnämligare. De har gula, 
stora filtar på ryggen. ”Express” -problemhästen, han som är lite folkilsken och bitsk- 
står bunden vid en gran på behörigt sparkavstånd från de övriga. Eldvakterna lägger på 
nytt bränsle i eldkorgarna, som flammar upp med ett sprakande-oktobernatten lovar att 
bli kall. Luften är frisk och hög, stjärnornas blekhet övergår i guld och från raden av 
20-dukarstälten skramlar det av kokkärl. Kuskarna har först ordnat hästbivacken, ryk-
tat och fodrat, och befälet har visiterat hästarna. Hovslagaren har gått sin rond och en 
och annan småskavank 
har plåstrats om. När 
hästarna har fått sitt är 
det mannarnas tur att 
få sitt.

Peter Alf

Hästbivack
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Kommmer ni ihåg att Regementets dag brukade inledas med en  skyttetävling mellan 
kamratföreningen och årsklassen.
En gång under sent 50-tal beslöt man sig för att skjuta på ballonger. Regementsinten-
denten Curt Lennbrandt inköpte ett antal.
Efter en tid kommer en anmärkning från Intenturförvaltningen att kostnader för mål-
materiel bestreds av tyganslaget varför tygofficeren betalade. Efter ytterligare någon 
tid kommer en anmärkning från Tygförvaltningen som meddelar att ballonger inte 
finns upptagna i förvaltningens förteckning över målmateriel.
Sedan började ett bollande som lär ha varat i ett par år innan någon slutligen gav upp.

En gång i tiden skedde befordran t o m kapten strikt efter tjänsteålder medan befordran 
till högre grad skedde efter urval. När det närmade sig tid för befordran utbröt vad som 
brukade kallas ”majorsfeber” bland de som ansåg sig vara utvalda.
En sådan kapten fick vid en inspektion av tränginspektören uppgift att föra ett förband 
angiven väg. Det var på den tiden kartan var i skala 1:100000 och där stigar och bäckar 
båda utmärktes av ett smalt streck. Enda skillnaden var att vid bäcken fanns en pil som 
angav strömriktning.
Inspektören råkade av misstag ge marschväg längst en bäck  varvid kaptenen glatt 
utbrister: ”Längs den vägen har jag dragit upp mången forell”. Denna anmärkning 
uppskattades dock inte av inspektören som ansåg kaptenen olämplig för befordran.

Vid en bataljonsövning där undertecknad var trafikplutonchef fick jag order att med 
min pluton anmäla mig i Höörby. (Höör eller Hörby????)

Och så var det
En enbent korpral ifrån Hestra
han kunde det mesta bemästra
han kunde gå vakt
och marschera i takt
men hans fotvinkel var inte den bästa

Peter Alf

Tränghistorier



22

I förra numret av T 4 KF berättade Rolf Göthenqvist om sin FN-tjänst i Kongo 
1962/63. Den tjänstgöringen var allt annat än en semestertjänstgöring. 
Fortsättningen på Rolfs berättelse sker genom samtal mellan mig, Gunnar Seger-
holm, och Rolf.

Efter tjänstgöringen i Kongo skulle bataljonen gå högvakt på Stockholms slott. De 
övade och förberedde sig nere i Kongo före hemfärden. I anslutning till hemkomsten 
genomfördes högvakten som förlöpte på ett mycket bra sätt.
Det som blev smolk i denna tjänst på Stockholms slott var att de fick höra folk säga 
”skall nu mördare få gå vakt på slottet”. Att bli kallad mördare när vi med livet som 
insats skyddat och räddat tiotusentals människor det kändes mycket orättvist och vi tog 
mycket illa vid oss.

När tjänstgöringen i Kongo var avslutad sökte jag till ytterligare FN-tjänst nu till en 
Gaza bataljon. Jag antogs till denna bataljon och påbörjade utbildning i Strängnäs.

Efter utbildningen i Strängnäs till Gaza vinterbataljonen 63/64 flögs vi ner till Gaza. 
Min uppgift där nere var sjukvårdsunderbefäl (skrivbiträde till bataljonsläkaren). Min 
uppgift var att biträda läkaren att behandla sjuka soldater och åtgärda mindre skador. 
Ibland fick vi åka ut till arabbyar i öknen och hjälpa dem med lite sjukvård.
Jag deltog varje morgon och förmiddag vid sjukmönstring. Från kl. 1200 var jag ledig 
och kunde ägna mig åt vad jag själv ville. Det blev mycket fysisk träning och bad. 
Denna tjänst var behagfull. 

Vidare hade vi ledighetsresor s.k. ”leave resor”. Bataljonen ordnade en fantastisk resa 
till Jerusalem med omnejd. I Jerusalem fick vi se alla berömda sevärdheter bl.a. gick vi 
på Golgata. Resan varade i ca. en vecka. Vi besökte grottan där man fann stentavlorna. 
Vi fick även besöka och bada i Döda havet. Det var en upplevelse att flyta i detta salta 
vatten och läsa tidningen ”Norra Skåne”. En riktigt trevlig semesterresa som bataljo-
nen ordnat.
Tjänsten på bataljonen bara rullade på tjänst till kl. 1200 - därefter ledigt.

Från krig och elände till ”solsemester”
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Man kunde även ordna egna ”leaveresor”. Vi var några kamrater som hyrde en bil med 
chaufför och åkte till Kairo. Den resan varade i ca 14 dagar och blev oförglömlig. Vi 
hann med att se både Pyramiderna och den fantastiska staden med alla sevärdheter. 
Med bilen åkte vi därefter ner till en plats vid Röda havet som heter Hurghada. Då var 
det en liten ort med bara ett hotell och utan badstrand. Nu är det en stor turistort med en 
mängd av hotell och även en badstrand. Här kunde vi ägna oss åt dykning och uppleva 
den fantastiska undervattensmiljön som finns i detta hav. Jag träffade en bokförläggare 
där nere, som ville att jag skulle bli försäljare åt honom, men jag tackade nej och tur 
var nog det. Boken han ville att jag skulle sälja var ”Den röda rubinen”.
Hemfärden från vårt äventyr gick utan några missöden.
Bataljonen var grupperad vid Medelhavet och det var en lugn tid under tiden vi var där. 
Bataljonen, som kom ner några år senare, fick det betydligt besvärligare och det får 
andra berätta om som tjänstgjorde där nere då.
Vi blev avlösta våren 1964 och fick åka hem. Hemma blev det som vanligt med tjänst-
göring på trupp.
Med detta vill Rolf berätta hur olika FN-tjänstgöring kan vara. Det var säkert en del 
intermezzon som inträffade även under denna bataljon.



24

Med T4 Kamratförening på väg till Skagen den 5 augusti 2018. 
  

Det kändes tryggt när Roger från Kagans Buss rullade in 
med sin buss på Magasinsgatan tidigt på söndagsmorgo-
nen. Vi stod där i god tid för att vara säkra på att komma 
med. När reseledaren Arne Hulén räknat in oss saknades 
tyvärr ett par. De hade tagit fel på avresedagen så de fick 
tyvärr stanna hemma. Färden gick mot Göteborg med en li-
ten fikapaus efter cirka två timmar. Riktig god morgonfika. 
Efter en härlig båttur med en fantastisk buffé kom vi fram 
till Fredrikshamn. Snart var i på hotellet och incheckning-

en kunde börja. Vilket hotell… där fanns allt! Kvällen fortsatte sedan på Bodilles Kro 
där vi åt en gemensam middag. När Roger kollat av att alla var mätta och belåtna sig-
nalerade han att om 15 minuter går bussen för er som vill åka med till Hotellet. Snart 
kunde vi krypa ner i den sköna sängen för att se fram emot nästa dag.

Efter en god frukost där en trängare inte kunde sakna något var det åter dags för att göra 
uppsittning i bussen. ”Kagan” var djupt imponerad över att vi kunde hålla tiden så bra. 
Idag var det dags för en guidad tur i Skagens centrum och fiskeläge, besök vid Sandkyr-
kan och Skagens udde ”Grenen” och Bunkermuseét. Efter en gemensam lunch på Jör-
gens Spisehus besökte vi Skagens museum och Ankers hus med de berömda tavlorna.

  

  
   

Här har vi tagit Sandormen ut till Grenen där Kattegatt och Skagerak möts.

Skagenresa
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Gemensam middag på Wittco fisk.

Nu är vi på väg hem efter en lyckad vistelse i Skagen.
           
Dagens lunch åt vi på trevliga Sortebro Kro i Odense.

Stort tack till Arne som fixat denna trevliga resa. Du är GULD värd.
Även tack till Kagan som kör som en …

Uno Nilsson

Söndag 5 aug
0745 Avfärd från Magasinsgatan
    Buss Hlm-Göteborg. Enkel Bussfika
1215 Färja Göteborg-Fredrikshamn. Buffé
Kväll Gemensam middag
Bodilles Kro: Helstegt kryddersvinekam
Chokladkage med sorbet is og frugt samt kaffe
Måndag 6 aug
0930 Skagens turistkontor
    Guidad tur i Skagen
    (Sandkyrkan, bebyggelse, hamnen)
1130 Sandormen till Skagens udde
1230 Bunkermuseet. Guidat.
1345 Gemensam lunch på  Jörgens Spisehus.
1500  Skagens Museum
Kväll Gemensam middag
Wittco fisk: Fiske- og skaldjursbuffet, äblekage og kaffe
Tisdag 7 aug
Hemfärd  över broarna
Lunch i Odense
Stopp innan  Öresundsbron för ev inköp.

Program och mat Skagen
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Årets träff skedde i Linköping och Svea Trängarna var värdar med Hans Ahlm-
roth i spetsen.

Vi T 4 kamrater, ca 20 st, åkte gemensamt upp till Linköping i buss.
Vi bodde på hotell Ekoxen, som blev vår bas.
Efter lunch på hotellet åkte vi till Linköpings stora kraftvärmeverk. Mycket intressant 
besök med kunniga guider. Vi fick en inblick i hur man på ett rationellt och effektivt 
sätt återvinner vårt avfall till energi och andra produkter.

Snabbt från kraftvärmeverket för att byta om och åka till Gamla Grenadjärmässen på 
f.d. I 4 området. På mässen var det feststämning och vi serverades en mycket god tre 
rätters måltid i gamla goda vänners lag. 

Trängträff 2018
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Dag två startade med en guidad busstur i Linköping. Staden är i stor omvandling och 
det har skett mycket sedan många av oss var på T 1 på 60- och 70 talet. Vi avslutade 
besöket med en guidad promenad i Vallastaden. Detta är en helt ny stadsdel med 
nybyggda hus med olika boendeformer och verksamheter. Stadsdelen är helt bilfri 
och miljövänlig med byggnader av olika form och material. Man kan säga att här har 
arkitekter och stadsplanerare haft fritt spelrum. Mycket intressant men om man vill 
bo där är en annan fråga.
Efter en god lunch tackade vi våra värdar för en trevlig och intressant träff. Vår ord-
förande Nils Olof Johansson bjöd därefter trängkamraterna till nästa trängträff som 
kommer att ske i Hässleholm.
Därefter startade hemfärden och vi kom hem i planerad tid.

Tack för en trevlig träff
Gunnar Segerholm 
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Minnen från Kungliga Skånska Trängregementet  T4
Tro´t om du vill?

”Jo, Jo” sa mina skojfriska morbröder Gunnar och David under julsläktträffarna när 
jag var barn - ”Harry han kom allt hem under kriget med pistolen i hölstret”- och så 
blinkade de menande och nickade mot mig som stod där intill oförstående. De uttalan-
de orden fanns kvar i mitt minne och föranledde en fråga till min far då och då. Tyvärr 
inte speciellt strukturerat. Nu som släktforskare sedan 35 år tillbaka inser hur mycket 
jag missat i utfrågningar av mina äldsta levande släktingar. 

Som 19-åring, när jag utan tanke på detta hamnade på T4 - kom mina tidiga barn-
domsminnen ifatt mig eftersom min far också var T4-ing. Genom åren som gått har 
så den ena pusselbiten lagts till den andra och till slut blev jag riktigt nyfiken. Min far 
är borta sedan många år men vi pratade från och till om hans militärminnen. Många 
minnesfragment kom på plats när jag ”stannade upp,” speciellt eftersom jag själv varit 
krigsplacerat i en krigsmilitärstab med ett exakt likadant förband, som servade oss, lett 
av den alltid förträfflige och mönsterbildande kaptenen Aurell. 

En del personers ”övertramp” i historien som följer kanske kan lokaliseras men bör 
vid det här laget vara preskriberat - glömt och avskrivet. Här kommer hela historien… 
Tro´t om du vill.

Min far utbildades till Kommissarie 
på T4 strax före 2a världskriget och 
inkallades under flertal långa perioder 
under krigsåren. Ur hans tjänstgö-
ringsbok framgår att han var Kommis-
sarie på ett Fördelnings- stabskompa-
ni. Alltså ett kompani som helt och 
hållet servade en Fördelningsstab med 
allt som behövs. Mat – tält – förnöd-
enheter – förbindelsematerial – kom-
munikationer - samband – tältplatser – 
vakttjänst – närskydd – transporttjänst 
etc. För den som är okunnig i militär-
förbandens uppbyggnad är Fördelningsstaberna ett av de högsta rörliga ledningsför-
banden med 2–4 Brigader underställda på ca 4000 man vardera i varje brigad i sin tur 
underställt ex Militärbefälhavare Syd – förkortat MB Syd. Dvs i fördelningsstaberna 
fanns krigsplacerade ett antal fast anställda höga militärer. Ju viktigare stab desto fler 
inflytelserika högre militärer. En kunskap som är av vikt för att inse trovärdigheten i 
denna för mig helt sanna historia – Döm själv—

Som Kommissarie ansvarade min far för koket – samt köpte upp lokala förnödenheter – 
halm m.m. efterhand som förbandet flyttade till nya platser, vilket skedde ganska ofta.  
Vid kompaniet krigsplacerades en sjöman Nils Nessim (se foto). Nils var jude – redan 
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Minnen från Kungliga Skånska Trängregementet  T4 i sin ungdom stormrik matthandlare. 
Nessims mattimperium existerar fort-
farande bl. a med Mattaffär i Malmö. 
Självklart har jag berättat min historia 
för dem. Liksom jag tänker sända den-
na artikel till Nessims ledning.’
Nils behandlades nedvärderande och 
”hunsades” av kompaniets befäl – pla-
cerades under min fars överinseende 
som handräckning i koket.
Efterhand kom de att bli mycket goda 
vänner (som varande livet ut) …

På bilden ovan syns Nils i sjömansuniform. Kolla också in det för den tiden ovanligt 
bildragna koket som vittnar om att Fördelningsstaben som de tjänstgjorde i hade hög 
rörlighet – Se också Karlsborgs fästning i bakgrunden. Denna insikt visar att Fördel-
ningen inte enbart agerade i Skånemiljöer, vilket har en viss betydelse för historiens 
trovärdighet (min egen slutsats). Dvs någon i absolut högsta militärhierarkin måste 
haft kunskap i vad som passerade och övriga nedåt i ledet -höll tyst.

Historien har dock sin utgångspunkt någonstans i Skåne av vad jag förstått.
Det visade sig snart att Nils Nessim i de 3 långa tjänstgöringsperioderna de var inkall-
ade tillsammans under kriget hade en egen chaufför till förfogande med egen privat 
bil som följde med förbandet överallt i buskarna. Nils hade utverkat tillstånd av nå-
gon högst upp i befälspyramiden. Saken var den att Nils, som redan på den tiden var 
stormrik matthandlare i Nessims äkta mattimperium, behövde utveckla och sköta sina 
affärer. Detta utfördes från en liten ort norr om Ljungby som heter Lagan där han hade 
släktingar. En utmärkt lyckans händelse eftersom just Ljungby var min fars bostads-
ort. Min farfar var döende och Harry min far behövdes på hemmaplan i Axells Järn 
o bosättning. Sagt och gjort. De två tog ofta bondpermis och tog sig på småvägar till 
Ljungby där Nils körde vidare till Lagan. 

Det var alltså i det sammanhanget som mina morbröder fällde kommentarerna – blin-
kande menade mot mig ”Jo-Jo- Harry han kom allt hem med pistolen i hölstret”

Min fars tjänstgöringsbok där alla förbandsinsatserna finns noterade har såklart kon-
trollerats – Jo då – 9 månaders räkning bakåt tycks stämma --- och faktum är att det 
också kan stämma för min syster Gunnel…Min far hade också tillnamnet Haren och 
fick utifrån det också en menande extra kommentar i allt vänlighet  -- Jo Jo – man vet 
aldrig var haren har sin gång. Så tro´t om du vill. Visst är det anmärkningsvärt.

Intill mig har jag en liten faktabok om äkta mattor som Nils Nessim själv skrivit med 
utgåva Stockholm i oktober 1959. På första sidan finns hans egen handskrift – ”Till 
min gamle vän Harry Axell med hjärtliga hälsningar från tillgivne” Nils 8/6 -65.

Nedtecknat av Holger Axell –Medlem i T4 kamratförening. RO/Mj
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Onsdagen den 26 juni 2019 på Hesslegårdens GK

Vi spelar 18 hål slaggolf, två klass. Herr och Dam.
Efter äter vi dagens lunch och har prisutdelning.

Samling: kl 0730 
Start: kl 0830
Kostnader: 
Frukostbuffé: ca 60 kr, greenfee: ca 265 kr, lunch ca 90 kr.
Betalas vid samlingen. 
Anmälan senast 1/6 till Lars Niwong 070-6077403 gärna SMS eller via mail: 
niwong@telia.com
Anmälan ska innehålla: Namn, Golf ID, tfn.nr, mail och om ni är publik som ni vill 
äta lunch tillsammans med golfarna.

Inbjudan till T4-mästerskap i golf

Ordförandes utfärd
Samling vid Norra station (Magasinsgatan) den 14 juni Kl. 0900
Ordförande planerar en utfärd som kommer att innehålla mycket.
Vi kommer att både bli utspisade och guidade på olika sevärdheter.
Preliminärt sker detta i Ljungbyhed området.
Hemkomst troligen Kl. 1700 men man vet aldrig, vi får se.
Önskar Ni följa med sker anmälan senast den 14 maj och som vanligt sätt in 100 kr 
på T 4 Kamratförenings Bankgiro nr: 402-8825 OBS! skriv namn tydligt.

För styrelsen
Gunnar Segerholm

Trängträff i Hässleholm 6 och 7 september 2019
Årets träff kommer att ske i Hässleholm. Prel. program.

Fredag 6 september: Kl. 1200 Samling på Hotell Statt i Hässleholm
    Lunch
    Studiebesök vid nya järnvägsverkstäderna i Hässleholm
  Kl. 1900 Middag på Hotell Statt i Hässleholm
Lördag 7 september: Kl. 0900 Studiebesök i Kristianstad - Kristianstads historia m.m.
  Kl. 1200 Lunch Hotell Statt
  Kl. 1300 Avslutning

Anmälningskostnad 900 kr/pers. (T 4 KF medlem 300 kr/pers.)
Hotellrum förbokade på Hotell Statt till 31 maj. Anmälan senast 31 maj.  

Den som inte spelar golf får gärna vara publik, anmäl om ni vill äta!
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Fd. Kungl Skånska trängregementetets Kamratförening    2018-11-24

Årsmöte 2019-03-20

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

Föredragningslista för årsmötet onsdagen den 20 mars  på ”Hotell Statt Hässleholm”

  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 omkostnadsersättning.

 11 Hänskjutna frågor.

 12 Av styrelsen påkallade frågor.

 13 Av enskild medlem påkallad fråga. 

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

  Val av valberedningen för ett år

 15 Övriga frågor.

 16 Mötets avslutning.

Den som inte spelar golf får gärna vara publik, anmäl om ni vill äta!
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T 4 Kamratförenings Årsmötet 2019
Onsdagen den 20 mars 2019 på ”Hotell statt i Hässleholm”

Kl. 1730 - 1800 Samling o förfriskningar 
Kl. 1800 - 1845 Årsmötesförhandlingar 
Kl. 1845 - 1915 Information 
Kl. 1915 - 2200 ca Gemensam måltid 

För vår planering är det viktigt att Ni anmäler Er senast den 11 mars 2019.

Kostnad för middagen är 200 kr/person.
Middagen kommer att bestå av alkoholfri välkomstdrink, 3 rätters meny, 
vin alt. starköl, bordsvatten samt kaffe.
(Övriga drycker får den enskilde själv beställa och betala)

Anmälan sker genom att sätta in avgiften på T 4 Kamratförenings 
Bankgiro nr: 402-8825. OBS! Skriv namn tydligt på den eller de som anmälan avser. 

Frågor som enskild medlem påkallar sänds skriftligen till sekreteraren senast den 
6 mars 2019.
T 4 Kamratförening, c/o Gunnar Segerholm, Breanäs 3041, 289 73 Immeln.
t4kf@outlook.com 

Välkomna!
Gunnar Segerholm. Sekreterare

Förslag på Verksamhetsplan 2019 
(efter styrelsemöte 14 december -18)

Årsmöte 20 mars. Hotell Statt i Hässleholm
Endags utfärd 14 juni. Planeringsansvarig ordförande.Kostnad 100 kr. 
 Prel. Ljungbyheds området.
T 4 Golftävling 26 juni i Hässleholm.
Trängträff i Hässleholm 6 - 7 september. Planeringsansvarig ordförande.
Höstmöte 2 oktober. Hotell Statt i Hässleholm
Minnesstund 18 december.
Gåsamiddag Ev. om ekonomin tillåter. 
Flerdagsutfärd utgår 2019 




