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Ordföranden har ordet - vintern 2023
T 4 kamrater!
Under året har flera aktiviteter kunnat   
genomföras.
Tyvärr fick årsmötet skjutas upp till 
hösten men kunde genomföras den 6 
oktober med god representation från 
föreningen och som följdes av en 
delikat måltid på hotell Statt i Häss-
leholm. Norgeresan blev också – till 
slut - genomförd. Tack Arne H för 
god ledning av resan som vi alla är 
mycket nöjda med.
Året avslutades med gåsmiddag på 
Statt den 10 nov. 

Vi får nu se vad ekonomin tillåter det kommande året. Våra aktiers värde har 
minskat med ca 30 % under året vilket klart kommer att påverka vår ambi-
tionsnivå. I planen ligger en resa till Berlin, förutom de vanliga aktiviteterna 
med vår- och höstmöte.

Kriget i Ukraina har under hösten präglats av påtagliga framgångar för Ukrai-
nas del. Förutom skickliga och modiga soldater kan man konstatera att mas-
siva tillskott av försvarsmateriel från NATO och andra länder har bidragit till 
framgångarna. Sverige har bidragit med ett stort antal pansarskott M/86 och 
luftvärnssystemet 70 med mera.
Ukrainska försvaret har också haft önskemål om artillerisystemet Archer. Det 
har -så här långt- inte beslutats om någon tillförsel.
En massiv terrorbekämpning sker kontinuerligt av civil infrastruktur som 
innebär civila förluster, bortfall av el- och vattensystem mm. En riktigt tuff 
vinter väntar civilbefolkningen.
Vad gäller striden på marken kan 
konstatera att gamla sanningar fort-
farande gäller. Trots sofistikerade 
vapensystem så är det till slut för-
banden och soldaterna på marken, 
som kan ta terräng/bebyggelse och 
försvara den, som gäller. 
I många fall har kriget övergått till 

Ordföranden Nils Olof Johansson

Pansarskott M/86 (AT 4)
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ett ställningskrig med relativt låsta 
fronter. Sverige har bland annat bi-
dragit med pansarskott M/86 (AT 4). 
Ett närpansarvärnsvapen, engångsva-
pen, med räckvidd på ca 200 m med 
god verkan i stridsfordon. Det förut-
sätter emellertid bra stridsteknik och 
tuffa soldater för att kunna avge flan-
kerande verkanseld. Svenska försva-
ret och även våra underhållsförband 
har i många år utbildats på detta vapen.
Även Granatgeväret M48/86 (svensktillverkat) används av det Ukrainska 
markförsvaret. Närpansarvärnsvapen med räckvidd mot stridsfordon på ca 
200 m. Här finns flera olika ammunitionsslag. Även detta vapen har funnits 
i närskyddstropparna vid underhållsförbanden. Betjänas av skytt och laddare. 
Här måste emellertid ammunition kontinuerligt tillföras. 
Det har också diskuterats tillförsel av artillerisystemet Archer. Beslut om till-
försel har inte skett. 

Försvarsmakten har tillgång till 
48 st pjäser. Bygger på Haubits 
77 B (15,5 cm) med förlängt eld-
rör. Systemet har utvecklats från 
skotarechassi (skogstraktor) med 
hög rörlighet. Förutom en avväg-
ning vad vi kan avstå kommer 
här in flera andra parametrar med 
underhåll, ammunitionstillförsel 
och eldledningssystem. Här krävs 
också en omfattande utbildning 
innan de kan tas i bruk.
 
Välkomna till våra aktiviteter

Nils Olof Johansson

Granatgevär M48/86

Archer
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Strax före jul nådde oss un-
derrättelsen att vår f d chef 
tillika Kamratföreningens 
ordförande lämnat oss.
Rune Morell var född i Sö-
derköping och blev officer 
vid T2 1951. 
1959-61 genomgick han 
Krigshögskolan varefter 
han blev generalstabsaspi-
rant. 
1964-65 tjänstgjorde han 
vid Försvarsstabens kom-
munikationsavdelning. 
Han befordrades till major 
1968 och till överstelöjt-
nant 1970. 
1968-1973 var han chef 
för Försvarsstabens kom-

munikationsavdelning varefter han tjänstgjorde som bataljonschef vid T1  
1973-75. Han var chef för Arméns underhållsskola 1975-77. 
1977 befordrades han till överste och chef för T4, vilken tjänst han inneha-
de till 1983, varefter han blev överste av 1. graden och chef för Hallands 
regemente och försvarsområde 1983-88. 

Vi som upplevt Rune Morell som 
chef uppskattade honom mycket för 
hans tydliga ledarskap och hans omsorg 
om personalen. 

Vi kommer alltid att med värme minnas honom.

Rune Morell 1928-2022
Text: Peter Alf  
Bild: T4 arkiv

Rune Morell



5

Försvarsmaktens Logistik-och Motorskola (LogS)
är som namnet antyder en Försvarsmaktsgemen-
sam skola. Skolan är en del av Göta Trängre-
gemente (T2) och står med båda fötterna stadigt 
planterade i markdomänens mylla.

Skolan är från början sprungen ur Arméns            
Underhållskola vilken legat i Skövde under lång 
tid och som efter en ”exil” i Halmstad, återkom 
till Skövde 2007. I början bestod verksamheten av 
en utbildningssektion, med totalt 23 elever, och 
administration.

Därefter, 2012, tillkom Logistik- och Motorsektionen, Utvecklingssektionen 
och administrationen blev Administrations-och stödsektionen. I samband med 
detta fick skolan sitt nuvarande namn, Försvarsmaktens Logistik- och Motor-
skola. Skolan flyttade också in i delar av nuvarande lokaler, By 092.

Under 2017 startades även en Sjukvårdssektion upp på skolan och då intar 
skolan i stort sin nuvarande organisation.

Totalt på skolan tjänstgör idag cirka 75 personer och eleverna på de program-
bundna utbildningarna, Specialist officersutbildningen (SOU) och Officers-
programmet (OP), har växt till 122 stycken kadetter. Utöver detta tillhanda-
håller skolan ett antal yrkes- och befattningskurser (YBK). 
YBK spänner över ett vitt område men i stort återfinns här utbildningar inom 
förnödenhetsförsörjning, logistikledning, fordonstjänst samt transporter av 
farligt gods (ADR).

Sammanlagt passerar, genom av skolan ackrediterad utbildning, uppemot 
1800 elever årligen. Här är utbildningarna inom fordonstjänst och ADR de 
största. Skolan genomför även central befattningsutbildning (CBU) inom så-
väl sjukvårds- som förplägnadstjänst för ett stort antal soldater och värnplik-
tiga årligen.

Logistikskolan vid T2 – skola i tillväxt
Text: Niclas Wallin
Bild: Trängregementet

Niclas Wallin, chef för LogS

Idag är skolan organiserad i:
Skolledning • Administrations- och Stödsektionen

Kadettkompaniet (f d utbildningssektionen) • Logistik- och Motorsektionen
Utvecklingssektionen • Sjukvårdssektionen
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Han har deltagit i skarpa insatser i sjukvården under pandemin. Hållit hög 
beredskap, året runt. Deltagit i talrika övningar samt gjort en utlandsinsats. Att 
arbeta som yrkessoldat kan innebära en stor variation vad gäller arbetsupp-
gifter. Allas historia är unik. Möt Carl, tidvis anställd soldat på Göta trängre-
gemente i Skövde.

 
Carl arbetade tidigare som kontinuerligt anställd soldat på T 2 i 8 år, fram till 
sommaren 2021. Därefter började han läsa sjuksköterskeprogrammet och är 
nu tidvis anställd – T-anställd – soldat som deltar i övningar några gånger per 
år. 

– Jag har länge haft funderingar om att utbilda mig till sjuksköterska. Under 
pandemin deltog vi i insatserna i sjukvården i Göteborg, och det ökade mitt 
intresse. Samtidigt vill jag vara kvar i Försvarsmakten, bidra till Sveriges för-
svar och bidra med mina sjukvårdskunskaper i min krigsbefattning. Därför är 
jag nu T-anställd soldat, säger Carl.

Carl utbildar sig till sjuksköterska och är samtidigt tidvis anställd soldat. 
Här övade han under Våreld 22.

Sjukvård i fred och i krig: 
sjuksköterska och yrkessoldat
Text: Zsuzsanna Höjvall | Göta Trängregemente 
Bild: Robin S. Krüger | Försvarsmakten
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Carl är göteborgare i grunden och flyttade till Skövde när han skulle börja i 
högstadiet. På gymnasiet läste han Vård- och omsorgsprogrammet, med skydd 
och säkerhet som specialområde. Han blev undersköterska och gjorde en hel 
del praktik inom vården.

– Jag visste redan på gymnasiet att jag ville göra GMU (grundläggande militär 
utbildning), som det hette på den tiden, innan plikten återaktiverades. Min 
storebror är trängare och många av mina manliga släktingar har en bakgrund i 
Försvarsmakten. Efter gymnasiet fick jag jobb som undersköterska på röntge-
navdelningen, men sökte därefter till GMU, säger Carl.

Carl blev kvar på regementet och utbildade sig till transportsoldat och därefter 
sjukvårdare. Han blev anställd som K-soldat och blev så småningom vagnchef.

– Jag gjorde även en insats i Mali som sjukvårdare och förare. Jag har varit 
instruktör under två sjukvårdsutbildningar. Och så har jag gjort två insatser i 
Göteborg under covid-19 pandemin. Vi stöttade sjukvården med ambulanser 
och sjukvårdare, dygnet runt och veckans alla dagar. Man kan göra många 
olika saker som anställd soldat, och man kan alltid lära sig mer, säger Carl.

Vad tycker du är det bästa med att jobba inom Försvarsmakten?
– Det är inget vanligt 8-17-jobb. Det är väldigt händelserikt och det finns stora 
möjligheter till utveckling. Som K-soldat är man i hög beredskap och kan åka 
på skarpa insatser med kort varsel. Det gäller också att vara framåt och ta ini-
tiativ, erbjuda sig att lösa uppgifter och skapa ett nätverk. På det sättet lär man 
sig mycket och ännu fler möjligheter visar sig, säger Carl.

Varför sjukvård?
– Jag har alltid haft det i mig på något sätt. Att vilja ta hand om människor. Jag 
kanske har fått det från mammas sida släkten – pappa har alltid kallat mamma 
och mig för samariter, säger Carl och ler. 

Vi träffar Carl under arméns storövning Våreld 22. Det är en solig och varm 
dag i Skåne. Carl befinner sig i sitt sjuktransportfordon, en militär ambulans. 
Han visar runt i fordonet.

– Här kan jag ha en liggande patient. Det finns en hel del utrustning här som vi 
kan använda för livsuppehållande åtgärder, såsom en ventilator. Om vi får in 
en patient som är intuberad, så kan hen få hjälp med andningen. Den fungerar 
ungefär som en mekanisk lunga, förklarar Carl.

– Vi kan också ge syrgas, och övervaka patientens värden.

Forts. på nästa sida  ➔
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Målet med det som görs i 
sjuktransportfordonet är att få 
patienten att överleva tills hen 
kan få mer kvalificerad vård. 

– Vi upprätthåller patientens 
status, eller förbättrar den yt-
terligare. Kroppen är som ett 
slutet system. Vi gör åtgärder 
som behåller trycket i krop-
pen – vi förhindrar till exempel läckage i form av blödning. När patienten 
kommit till en traumatropp, ett slags fältsjukhus där det finns en legitimerad 
läkare med en grupp som kan genomföra lätta kirurgiska ingrepp, så har de 
förmågan att gå in i det slutna systemet och laga vissa typer av skador. Vi här i 
sjuktransportfordonet gör främst upprätthållande och lindrande åtgärder, säger 
Carl. 

– Vi ser också till att hålla patienten så lugn och trygg som möjligt. Tänk på 
Maslows behovstrappa. Vi människor behöver känna oss trygga för att må bra. 
Även i en skarp krigssituation behöver vi agera på ett sätt som håller patienten 
trygg och inger förtroende.

I ett sjuktransportfordon arbetar en sjukvårdsgrupp som består av en vagn-
chef, en förare, en legitimerad sjuksköterska samt en sjukvårdare. I sitt sjuk-
transportfordon har gruppen sin stridspackning, exempelvis ombyteskläder, 
sovsäck, vatten, mat, och givetvis sjukvårdsutrustning som räcker ett tag.

– Vi kan överleva länge i fält, säger Carl.
Skadepanoramat som de övar för innefattar allt från enkla traumaskador, ex-
empelvis smärta efter ett slag, till katastrofblödningar. 

– Det kan exempelvis handla om skottskador, skador i buk och ben, och skador 
i lungorna. 

Brigadens sjukvård är uppbyggd på så sätt att man hela tiden strävar efter att 
flytta patienten bakåt i vårdkedjan, längre bort från skadeplatsen. De som be-
höver kvalificerad vård ska överleva tills de får det. 

– Mindre kvalificerad vård är inte samma sak som mindre viktig! Ju snabbare 
man blir omhändertagen när man är skadad, desto större är chansen att man 
överlever och inte får så mycket men efteråt. Den omedelbara kamrathjälpen 
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är vital för att patienten ska överleva, exempelvis att man för hjälp med att 
stilla en blödning. Därför är det mycket viktigt att alla soldater övas i första 
omhändertagande, säger Carl.

Du lämnade din k-anställning och började läsa civilt i höstas. Hur känns det att vara 
tillbaka och öva i din krigsbefattning?
– Det känns bra att vara tillbaka och öva. Jag vill behålla min militära kompe-
tens. Det är värdefullt att arbeta i Försvarsmakten nu när konflikterna i världen 
är närmare oss. Det bästa jag kan göra nu är att öva och bidra till att vi tillsam-
mans ökar vår förmåga. Det finns ett större allvar i det vi gör nu. Övningen 
känns mer verklighetstrogen. 

– Att veta vad jag ska göra om det skulle bli krig gör mig lugn. Jag har min 
plats och jag vet att jag kan bidra till Sveriges försvar, säger Carl.  
Det kan bli en del tricksande emellanåt med att kombinera utbildningen med 
övningsperioder, men Carl upplever att högskolan är tillmötesgående och det 
mesta går att lösa.

– Om du funderar på att ansöka till T- eller K-soldat så är min personliga åsikt: 
sök. När jag sökte till K visste jag inte riktigt vad jag gav mig in på. Jag kom 
att trivas mycket bra och jobbet öppnade många dörrar för mig. Oavsett om du 
vill jobba civilt eller militärt framöver så lär du dig många saker som underlät-
tar, oavsett vad du ska jobba med: du får en bra förståelse för gruppdynamik, 
ledarskap, organisationsstrukturer. Samhället behöver denna kompetens.

– Nu när jag läser vidare till sjuksköterska känns det naturligt att vara kvar 
som tidvis anställd soldat parallellt med studierna. Så tveka inte. Sök och pro-
va. Du blir en del av något större och bidrar till Sveriges försvar. Det är dess-
utom fantastiskt kul! säger Carl.

Vad skulle du ge för tips till någon som vill jobba i Försvarsmakten?
– Professionella relationer är bra. 
Ett gott samarbete väver samman 
människor och ger ett bra samspel 
mellan olika enheter. Våga vara 
framåt och hjälpsam, våga ta nya 
uppgifter. Det finns många olika väg-
ar att gå inom Försvarsmakten och 
allas historia är unik. När du väl fått 
in en fot i Försvarsmakten finns det 
stora möjligheter, säger Carl. 
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Traditionsenligt samlades kamratföreningens medlemmar för gåsmiddag på 
Stadshotellet i Hässleholm. 107 deltagare hade lockats av inbjudan. 

Gåsmiddag den 10 november 2022
Text och bild: Uno Nilsson
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I kyligt vinterväder samlades vi traditionsenligt på Östra begravnings-
platsen i Hässleholm vid regementets gravplats för en minnesstund. 
Tidigare regementspastor Mats Martinsson medverkade. 

Efteråt träffades vi på Birkéns cafe´i Hembygdsparken för gemensam 
fika och samtal. Styrelsen passade samtidigt på att genomföra årets 
andra styrelsemöte.

Minnesstund och kransnedläggning 
16 december 2022
Text: Uno Nilsson
Bild: Olavi Olson
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17.dec 1896
§ 2 Beslöts prenumerera å följande tidningar för år 1897:
Svenska Dagbladet /Landsortsupplagan
Göteborgs Handels o Sjöfartstidning
Landskronaposten
Malmötidningen Dagens Nyheter
Tidning för idrott
Fliegende Blätter
Politiken och
Illustrierte Zeitung, såvida denna senare
tidnings prenumerationspris icke överstiga 20kr.

§3 Beslöts att anskaffa en tidningshylla samt 
lösa pinnar för framme liggande tidningar.

16 dec 1904
Den från föregående sammanträde uppskjutna frågan om hundars medtagande 
i samlingsrummet upptogs till behandling och beslöts att gilla direktionens 
förslag.
Direktionens förslag var, att på grund av lokala förhållanden någon inskränk-
ning uti rättigheten att i messlokalen medföra hundar nu svårligen kunde för-
bjudas, men skulle officerskåren uttala önskvärdheten af att medförandet af 
löpska tikar till kasernen borde förbjudas.

28 sept 1905
Upplästes en skrifvelse af följande lydelse:
1)  ........
2) Då det visat sig synnerligen svårt, att kunna hålla ordning i bokskåpet, vill 
jag föreslå delägarne, att förvarande af snusdosor, gamla hängslen, snörlif, 
begagnade handskar, revolvrar mm i bokskåpet förbjudes.

Utdrag ur protokollsbok 
För Wendes träng-bataljons (Skånska trängkårens), 
Skånska trängregementets officersklubb 
1896-1974
Text: Peter Alf
Bild: Peter Alf och Olavi Olson

NYHETER
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Forts. på nästa sida  ➔

7 feb 1908
§3 Föreslog kapten Hamilton att officers-
kåren skulle inköpa is. Efter diskussion 
beslöts, att direktionen skulle inköpa en 
vagnslast is, som skulle läggas upp till-
sammans med ett för truppen avsett isför-
råd.

4 dec 1910
Sedan regementsintendenten beställt ben-
sinlampor att upphängas i officersmes-
sen, beslöts att officerskåren skulle an-
svara för betalningen af dessa lampor för 
den händelse att anmärkning mot köpet 
göres och regementsintendenten döms att 
personligen ersätta lamporna.

10 dec 1912
§ 13 Beslöts att spelkort betalas af de spelande och ej officerskassan.

30 okt 1920
§3 Diskuterades frågan om inköp af piano och var allmänna meningen den, att 
ett sådant borde anskaffa för ett lägre pris än 2400kr.

15 dec 1924
§8 Beslöts inköpa Adelskalendern och Rasstambok för ädla hästar. 

16 mars 1925
§ 5 Uppdrogs åt mässdirektionen att till ett pris av högst 150kr officerskårens 
räkning inköpa en grammofon.

18 maj 1927
§5 Beslöts messafton. Smörgåsbord och småvarmt samt pilsner och kaffe till 
ett pris av 3,25 per man.

7 jan 1929
§3. Beslöts inköp av lysningspresent till Löjtnant Virgin. Per mässmedlem 
utdebiteras en summa av en krona för varje påbörjat 100-tal kronor av resp 
månadslön.

Kapten Hamilton
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17 dec 1929
Föreslog Bat vet Wahlberg att en enkel mässafton skulle anordnas före jul. 
Förslaget föranledde en diskussion och framhöll härvid Kapten Plym Forsell 
att en mässafton vore omöjlig att anordna utan att extra tilldelning erhålles. 
Kapten Plym Forsell framställde dock intet yrkande.
Batvet Wahlberg framhöll att en mässafton kunde 
anordnas och att det härvid vore önskvärt att delta-
garna bidroge med förtäring utan att vara bundna av 
någon bestämd kvantitet.
Överstelöjtnant Johnson framhöll att någon ex-
tra tilldelning ej vore tänkbar på grund av de stora 
kvantiteter, som förut under året blivit tilldelade, 
men skulle han dock om så yrkades försöka erhålla 
förnyad extra tilldelning.
Därefter förklarades diskussionen avslutad och beslöts att mässdirektionen 
skulle, om så vore möjligt anordna en enkel mässafton före jul.

17 mars 1932
Föreslog kårchefen att invitera underofficerskåren på mässafton. Förslaget 
bifölls samt beslöts att mässaftonen skulle äga rum den 2 april samt att mäss-
kassan skulle betala för gästerna. Klädsel uniform. Rökverk för gästerna ge-
nom mässkassan.

30 aug 1932
§1 Beslöts att skänka 40kr till bröllopsgåva åt H.K.H. Prins Gustav Adolf. 
Pengarna tages ur mässkassan.

13 dec 1935
§ 12 Gavs i uppdrag åt den nya mässdirektionen att från den 1 feb 1936 hava 
anställt en mässföreståndare eller mässföreståndarinna kunnig i matlagning.

7 sept 1936
§ 2 Beslöts anordna middag den 19 sept kl 1900 till ett pris av max 8 kr för 
herre och 7 kr för dam. I dessa priser skall ingå kaffe samt ett glas cognac eller 
likn och bål före maten.

20 aug 1938
§ 2 Beslöts att ett bidrag på 25- kronor skulle utgå från officerskassan till re-
sande av ett Karl XII:s monument på Fredriksstens fästning
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Forts. på nästa sida  ➔

21 dec 1939 
§ 11 Beslöts att skänka 500 kr till Finlandsinsamlingen. Denna 
summa skall uttagas så att 40% av behållningen i mässkassan 
för 1939 skulle kompletteras med personliga bidrag i förhållan-
de till lön tills summan var nådd. Den summa, som tages ur mässkassan skall 
sedan återbetalas genom en extra utdebitering v kr 0,50 per månad.

14 dec 1940
§ 11 Beslöts att officerskåren skulle inköpa samt såsom gåva till musikkåren 
överlämna en regementstrumslagarstav.

31 jan 1942
§ 2 Beslöts på förslag av kårchefen att officerskassans medlemmar skulle 
åtaga sig fadderskapet för i första hand 5 finska barn till en kostnad av 30 kr 
per barn och månad.

XX april 1942
§ 2 Beslöts att officerskassan skulle deltaga i kostnaderna för en hyllnings-
adress till fältmarskalk Mannerheim. Beloppet torde uppgå till ca 25 kr.

4 nov 1942
§ 3 Beslöts att kronmat skulle införas på officersmässen och skulle nuvarande 
mässföreståndarinna genom mässdirektionens försorg uppsägas till 1/2 1943.

29 april 1943
§ 16 Beslöts att officerskassa tillhöriga trasiga bordsdukar fingo delas för att 
användas vid småbord.

27 juli 1945
§ 7 Avslogs från fänrik Jacobsson m fl gjord framställan om inköp av ”Vi och 
våra hästar”.

5 juni 1946
§ 8 Beslöts att enkel mässafton skulle avhållas, regelbundet den första lörda-
gen varje månad.

22 aug 1947
§ 3 Beslöts att äldste närvarande vid mässfest är värd. Genom värdens försorg 
inköpes sprit till festen för beslutad representationssumma. Önskar någon för-
tära ytterligare spirituosa skall vederbörande själv tillhandahålla denna sprit.
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1 dec 1948
§ 3 Beslöts enhälligt om julfest 11/12 kl 1930. Klädsel kavaj.
§ 4 Valdes ungkarlarna att arrangera festen med löjtnant Steen som ordförande.
§ 5 Beslöts att festkommitéen ägde disponera 25 kr till julklappar.  

13 okt 1956 
§ 13. Beslöts införa telefonautomat i mässen.
§ 18 Beslöts att officerskårens damer ej skulle inbjudas till lillejulafton.

20 nov 1956
§ 5 Beslöts att officerskårens damer skulle inbjudas att närvara vid 
”Lille-julafton”.

21 april 1960
15 Aspirant- och fänriksofficeren Kn Arvidsson önskade att officerskåren 
skulle i princip ta ställning till utspisning av blivande statoff med furirs grad 
(kadetter) skulle ske.
Regint meddelade att Kronan icke tillåter att ”kadettfurirer” utspisas i s. k. 
kadettmatsal (TV-rummet) med kronportion. Enligt gällande förvaltningsbe-
stämmelser skall de utspisas i befälsmatsalen. Beslöts att i princip skall kadet-
ter som avser bli off på aktiv stat utspisas på officersmässen.
Uppdrogs åt kn Arvidsson att höra efter med de aktuella kadetterna (4st) om 
de, under förutsättning att officerskåren subventionerade utspisningen vore 
villiga att bidraga ekonomiskt till att de kunde utspisas på officersmässen. Där-
efter skulle mässdirektionen inkomma med förslag i ärendet. 
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12 sept 1961
§ 22 Beslöts att höja officerskårens lysningspresent från 150:- till 200:-kr.
§ 44 Uppdrogs åt mässdirektionen att utreda om intresse finns bland officers-
kåren med damer för undervisning i bridge.

11 aug 1964
§ 26 Beslöts att som julklapp ge mässföreståndarinnan 150kr och mässuppas-
sarna vardera 50kr.
§ 30 Uppdrogs åt mässdirektionen att göra ett snapsvisealbum.

21 juni 1965
§ 13 Uppdrogs åt mässdirektionen att inköpa bandspelare och kylskåp till ba-
ren.

28 aug 1968
§ 24 Beslöts att använda avkastningen av Johnsonska fonden som bidrag till 
porträtt av nu närmast avgående regementschef.

10 mars 1969.
§ 16 Orienterade mässdir om att inköp av 
färg TV skall tas med i nästa års stat samt 
att förslag till clubmärke var under fram-
tagande. 

23 mars 1970
§ 14 Beslöts att kräftfiske på offkårens 
område endast får ske för offkassans ge-
mensamma intresse.

18 aug 1975
§ 19:4 Beslöts att lysningspresent i fort-
sättningen skall bestå av 200kr+ karaff. 

T 4 clubmärke
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I6 officeren Sven Forsberg skulle som ett led i sin utbildning till generalstab-
sofficer tjänstgöra vid annat truppslag och valde därvid Trängen och T4. I sina 
efterlämnade minnen beskriver han den ca en månad långa tjänstgöringen:

”Regementsmöte skulle jag fullgöra som ”Aspirantmöte” vid främmande   
truppslag, jag hade valt trängen och närmare bestämt T4 i Hässleholmn. In-
ryckningen dit skedde 14/9 och jag tilldelades som till ordinarie chef hade 
kaptenen Bjurling. 

Chef för T4 var överstelöjtnanten O J Nordlindh och regementskvartermästare 
var kaptenen Plym Forshell. Efter någon veckas allmän orientering fick jag 
tjänstgöra som kompanichef och det var en mycket intressant, omväxlande 
och angenäm månad jag tillbragte vid T4. Övningarna förlades till olika delar 
av Skåne, förbandet var lättrörligt och borde kunna manövrera såväl i öppen 
som betäckt terräng. Truppen var mycket bra, väl disciplinerad och väl utbil-
dad. Sällskapslivet och samvaron på officersmässen präglades av trivsel och 
gott kamratskap. Jag trivdes utmärkt bra på T4. Utryckningen därifrån skedde 
den 10 oktober.

Tjänstgöring 1936 vid T4 för 
blivande generalstabsofficer 
Text och bild: Peter Alf
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Vårt allra första möte slutade väldigt nega-
tivt för mig. Regementet T4 i Hässleholm 
ville nämligen inte ha mig som värnpliktig. 
Under årens lopp kom vi dock att få en både 
långvarig och mycket trivsam relation.

Det var en tisdag morgon hösten 1965. Till-
sammans med en mängd andra 18-åriga 
ynglingar från bygden hade jag kallats till 
mönstring i Osby. Där fanns allt från andra 
unga män från Hästveda och Farstorp till 
klasskamrater på gymnasiet i Hässleholm 
och folk från andra församlingar i nordöstra 
Skåne.

Jag hade sommaren 1965 tagit körkort på 
Gertélls Bilskola i Hässleholm. Far hade 

köpt gårdens första personbil, till det lilla familjejordbruket i Sparrarp i 
Farstorps socken, cirka 22 kilometer nordnordost om Hässleholm. Det kändes 
lite speciellt – och jag har den känslan kvar än i dag – att bila till Osby, med-
förande den officiella kallelsen, körkortet och annan legitimation. Vår begag-
nade Volvo PV 544 gick bra.

Var man på väg att bli vuxen nu, när man var kallad till mönstring? Lite kitt-
lade det i magen, när man träffade alla de andra i Osby, men de jämnåriga 
gossarna verkade lite allvarsamma de också. På den tiden var det lagstadgat att 
polisen skulle ha viss tillsyn vid varje mönstringsförrättning i Sverige. Bertil 
Fredriksson promenerade genom lokalerna vid några tillfällen.

Varthän ville jag då komma och göra värnplikten med preliminär inryckning i 
början av juni 1967, dvs närmare två år senare? Flera av mina bekanta berät-
tade på plats, att de hade valt P2 eller T4 i Hässleholm som militärort. Det var 
ju nära och bra till stan…

-Tro nu bara inte att den här proceduren blir så enkel, sade ett par bekantingar 
som visste lite mer än många av oss andra. Dagens kvot är säkert redan fylld 
när det handlar om de båda regementena i Hässleholm.

En tidningsman reflekterar över sina möten 
med försvaret och T 4 – del 1
Text och bild: Bertil Nilsson – mångårig medarbetare på tidningen Norra Skåne

Forts. på nästa sida  ➔

Bertil Nilsson
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Det var läkarundersökning, urinprovstagning och andra undersökningar. Tim-
marna gick. Vi försågs med både muntliga och skriftliga frågor att besvara. Vi 
ynglingar från landsbygden växte lite under dagen i Osby: Det här var ju ändå 
inte så tokigt…

Snart fick jag officiellt veta, att jag inte hade en chans att komma till P2 eller 
T4. Vad skulle jag då välja i stället? Inte en aning!

Hösten 1965 var det officiellt premiär för psykologer vid mönstringen. En ung 
och trevlig, nyutbildad kvinnlig psykolog tog sig an mitt fall. Hon förklarade 
då att väldigt många varje dag sökte sig till något av hem-regementena. Yrkes-
kvinnan var klok och bad mig säga något om mina förväntningar. Jag sade då 
att jag ville ha en nyttig tjänst, där jag lärde mig en hel del, med möjlighet till 
viss självständighet och egen organisation.

Hon berättade då att det på K3 i Skövde fanns något som hette Fältpolisen eller 
Militärpolisen. Psykologen trodde att den utbildningen skulle passa mig bra, 
eftersom jag tydligen gav ett lugnt och sansat intryck. Jag hade inga som helst 
fysiska eller psykiska defekter. Jag var fullt tjänstbar till allting i det militära 
utom att utbilda mig till stridspilot. 355 Nilsson från Farstorp var nämligen två 
centimeter för lång i rocken…

Kloka kvinnor ska man rätta sig efter. Därför slog jag snabbt till och förkla-
rade att jag gärna ville bli militärpolis. Hon gjorde några anteckningar på ett 
fint tjänstepapper. Detta var det första militära beslutet i mitt 18-åriga liv. Vi 
skakade hand och hon önskade mig all lycka till i Skövde.

Utåt eftermiddagen blev jag inkallad till Inskrivningsnämnden i ett angränsan-
de rum. I mitten satt överstelöjtnant Axel Bagge, som var ordförande. Minns 
jag rätt, hade han den grå uniformen på sig. På båda sidor satt medelålders män 
och kvinnor. Nämnden var samlad – och redo för beslut. Jag fick ta ett par steg 
framåt för att visa upp mig.

-Jaha, sade chefen Bagge vars nuna jag tidigare sett många gånger i Norra 
Skåne. 
-Psykologen föreslår att Nilsson ska bli militärpolis i Skövde. -Alla papper 
är klara, sade den rutinerade yrkesmilitären och visade upp en lunta i vänster 
hand. -Jag tror att det kan bli bra med Bertil Nilsson som polis. Eller vad tror 
ni andra?

En enig nämnd nickade. Två medelålders kvinnor log moderligt mot mig.
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-Ska vi säga som så, att vi har en blivande militärpolis framför oss.

Han svepte med blicken över nämnden och alla samtyckte. Utanför lokalen 
skulle jag sedan kalla in en viss Olsson för bedömning. Allt gick i gammal god 
militärisk bokstavsordning.

Jag minns att jag var lite lagom stolt när jag lämnade Axel Bagge och hans 
nämnd. Tänka sig, att militären ville ha mig som polis, på Kungliga Livre-
gementets Husarer. När nu T4 ”svek”…

Fortsättning följer i nr 29 av T4 KF

På årets höstmöte väcktes en fråga om att 
nyproducera en slips med regementets symbol på.
Då intresset bland de närvarande inte var tillräck-
ligt stort beslöt mötet att göra en undersökning via 
tidningen till alla föreningens medlemmar.

Upplägget är följande: Finns intresse av en slips så 
mailar man sitt namn till niwong@telia.com som 
sammanställer antalet och redovisar till styrelsen 
om T4 KF kan gå vidare med att beställa. 

Anmälan är bindande. Kostnad 130:-/ slips,  
resten står föreningen för. 100:- för delkostnad 
av slipsen och 30:- för porto och övriga kostnader. 
Minsta antalet för att vi ska gå vidare är 
75 st intresseanmälningar.

T4 slips 
– intresseanmälan för en nyproducerad slips
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En årlig tilldragelse för befäl och värn-
pliktiga var förevisningen om ”Flygets 
anfallsmetoder”. 

Hela GU-bataljonen och delar av 
befälskåren i övrigt var samlade på 
Äspehöjden vid Hovdala. 

Legendarisk speaker och befälsutbil-
dare var övlt Erik Oldensten som syns 
framför truppen på bilden från 1978. 

En grupp AJ 37 Viggen från F 17 visa-
de hur olika anfall kan gå till och för 
att vara tydlig gjorde man överflyg-
ning över höjden på låg höjd. 

Ambilgruppen ur 3.komp visade hur 
man kunde försvara sig med fordonsmonterade ksp 58. även om de främst 
var verksamma mot långsamtgående flyg. I den tidigare organisationen fanns 
vattenkylda dubbla lvksp 36 på bilarna. 

När förevisningen 
närmade sig sitt 
slut, uppmanades 
åskådarna att titta 
över sjön mot Fin-
ja kyrka. Då kom 
överraskningsmo-
mentet. En ensam 
AJ 37 kom på låg 
höjd snett bakifrån 
över Äspehöjden. 
Det kändes ordent-
ligt. Hela gruppen 
gjorde sedan en av-
slutande överflyg-
ning. 

Flygets anfallsmetoder 1978
Text och bild: Olavi Olson

Urklipp från Norra Skåne
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▲ Erik Oldensten instruerar.

 

 
    Åke Svensson och  Erik Oldensten 
    är nöjda med förevisningen 
    på Äspehöjden. 
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Hässleholmskretsen

Hjälp Röda Korset att hjälpa Ukraina genom att skänka 125 SEK

Swish-nummer: 1231464684
BG: 5395-1232

48 
 

Hjälp till Ukraina 
Alla Sveriges militära kamratföreningar har uppmanats att skänka 
pengar eller starta insamlingar för krigets offer i Ukraina. Vi i T4 
kamratförening vill göra detta genom Röda Korset i Hässleholm. Så här 
skriver våra kamrater där till oss: 

Hässleholmskretsens insamling till Ukraina har hittills varit mycket 
framgångsrik. Våra generösa givare och Second Hand-kunder har gjort 
att vi t o m juli månad har samlat in 583 000 kr som skickats in till 
Röda Korset. Allteftersom tiden går och kriget fortsätter finns det dock 
en betydande risk att givmildheten avtar om vi inte kan hålla intresset 
hos allmänheten vid liv. 

Nu har även du som medlem i T4 Kamratförening möjlighet att skänka 
pengar till Ukraina via Röda Korset i Hässleholm. 

Med vänliga hälsningar! 

Ulf Råvik, ordförande 
Uno Nilsson, vice ordförande 
Rolf Evertsson, kassör 

 

Hjälp till Ukraina
Nu är det vinter även där.

 Alla Sveriges militära kamratföreningar har uppmanats att 
skänka pengar eller starta insamlingar för krigets offer i Ukraina. 

Vi i T4 kamratförening vill göra detta genom 
Röda Korset i Hässleholm. 

Så här skriver våra kamrater där till oss: 
Hässleholmskretsens insamling till Ukraina har hittills 

varit mycket framgångsrik. 
Våra generösa givare och Second Hand-kunder har gjort att 
Röda Korset, Hässleholms-kretsen, har under året 2022 har 

samlat in ca 800 00 kr som skickats in till Röda Korset centralt 
för vidare befordran till Ukraina. Allteftersom tiden går 

och kriget fortsätter finns det dock en betydande risk att 
givmildheten avtar om vi inte kan hålla intresset hos 

allmänheten vid liv. 

Nu har även du som medlem i T4 Kamratförening möjlighet 
att skänka pengar till Ukraina via Röda Korset i Hässleholm. 

Med vänliga hälsningar! 
Styrelsen T4 Kamratförening
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Inbjudan till
 T4 golfmästerskap 2023

Spelas tisdagen den 30 maj på 
Hässlegårdens GK.

Vi tävlar bl.a om den fantastiskt fina gröna kavajen 
som alla golfare drömmer om att vinna!

Tävlingen spelas som poängbogey och alla,
män som kvinnor, spelar i samma klass.

Valfri tee, utom orange.

På hål 3 är det en extra tävling! Närmast hål, på green, premieras!

Första start kl: 1300.
Från kl: 1130 träffas vi som så önskar, äta lunch tillsammans.

Prisutdelning direkt efter tävlingen. 
                              

ANMÄLAN
med namn, golf-id och hcp senast 15 maj till undertecknad. 

Kenneth Brorsson 
kenbro6@hotmail.com 

Tel.0705214768
VÄLKOMNA!

Kenneth 
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T 3 kamratförening förbereder ett möte med trängens kamratföreningar 
den 2-4 juni 2023 i Sollefteå.
Många av oss har genomfört vinterutbildning och trupptjänst vid T 3 i 
Sollefteå. Här finns en möjlighet att återse och återuppleva gamla minnen.

Planeringsinriktning är följande:

Start fredag 2 juni efter lunch med 
hämtning vid Kramfors resecentrum, 
inkvartering, försvarsinformation från 
I 21 och kanske även Göta Trängre-
gemente. Gemensam middag på Hotell 
Hallstaberget kvällen (ca 2000).

Lördag 3 juni. Information från fören-
ingarna, stadsrundtur med besök på
T 3 nya I 21. Besök på High Coast 
Whiskey (Box Whisky destilleri) i 
Sandslån. Båtfärd längs Ångermanäl-
ven med middag ombord på M/S Åda-
len (Sandslån - Sandöbron- ev Höga-
Kustenbron).

Söndag 4 juni. Frukost, avslutning och 
hemfärd. Transport till Kramfors rese-
centrum.

Boende är ännu inte klart men inrikt-
ningen är Hotell Hallstaberget.
Intresseanmälan sker till T 4 mail-
adress (t4kf@outlook.com) eller till 
mig (brojoh11@outlook.com). Så åter-
kommer vi med information om resor, 
kostnader mm m h t hur många som är 
intresserade.

Träff med trängens kamratföreningar 
i Sollefteå
Text: Nils Olof Johansson

Sollefteå
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Forts. på nästa sida  ➔

T4 kamratförening inbjuder 
till ”Rävspelet 2023”    

Rävspelet var en befälstävling mellan kompanierna som anordnades efter att 
beväringen hade muckat. 

Beslut har tagits i styrelsen att starta upp ett Rävspel igen, som kommer att 
genomföras den 16-17 september 2023 med liknande grenar som ett rävspel 
kunde innehålla såsom avståndsbedömning, körgårdskörning eller annan mili-
tär fälttävlan. Detta kräver mycket oömma kläder.

För att säkerställa en lämplig övningsplats till 2023 så har vi förbokat 35 över-
nattningsplatser. Detta medför således att ”först till kvarn” gäller.  

För anmälan, se nästa sida.

På startlinjen inför Rävspelet 1977



28

Vi kommer att börja med en enklare lunch. Därefter startar vi upp Rävspelet 
med lagindelning och tävling. På kvällen har vi en gemensam middag. Dagen 
efter äter vi frukost och avslutar Rävspelet med en utvärdering.

Anmälan, som är bindande ska inkomma bestående av namn och mailadress 
som skickas till ravspelet@gmail.com

När platserna har blivit besatta kommer ett retursvar att meddela er om ni 
erhållit någon av platserna. Först då, kommer ni att anmodas att betala in an-
mälningsavgiften på 500 kr på ett angivet postgironummer.

Väl mött… 
/Juniorkommittén  

Fler bilder från 
Rävspelet 1977

Cykel var ett av 
tävlingsredskapen. 

Cykelslalom på 
idrottsplatsen.
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Vätskeersättning som tävlingsmoment.
 

Pistolskytte. Vattentransport till deltagare.
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Resa till Berlin 13/8–16/8 2023 - inbjudan
13/8 2023
Avfärd från Norra Station (Magasinsgatan) klockan 0600.
Väg: Hässleholm – Köpenhamn – Gedser – Rostock – Berlin, 
till Hotell Radisson Park in Alexanderplats, där vi skall bo.
Mat: Buffé på färjan (dryck ingår), Bussfika, middag på Hotellet (ej dryck).

14/8 2023
Mat: Frukost på Hotellet. Middag på Hotellet (ej dryck). Lunch ingår ej.
Kl 0900 Bussrundtur med inhyrd svensktalande guide. Slut ungefär kl 1300.
Efter kl 1300 finns det möjlighet för intresserade att besöka Tysklands största 
synagoga (2000 platser). Extrakostnad 20 euro men då ingår lunch. 
Om du vill delta i detta måste du ange det i anmälan. I övrigt är eftermiddagen fri.

15/8 2023
Mat: Frukost på Hotellet, kl 1900 3-rätters middag i Tv-tornet (ej dryck). 
Lunch ingår ej.
Kl 0900 Bussrundtur med inhyrd svensktalande guide.
Kl 1400 slut och avsläpp vid KaDeVe eller Kurfursten Damm.
Eftermiddagen fri.

16/8 2023
Mat: Frukost på Hotellet, Buffé på Färjan (dryck ingår), Bussfika.
Besök på Sachsenhausen. Hemma i Hässleholm sent på kvällen.
Under rundturerna kommer vi bl a att göra oss bekanta med de flesta delarna/
platserna i Berlin t ex Muren, Checkpoint Charlie, Holocaustmonumentet, m.m.

Övrigt
Anmälningsavgiften 1000:- insättes på bankgiro 402-8825 senast 2022-04-30.
Glöm inte att ange om du vill delta i Besöket i Synagogan 14/8.
Slutbetalningen 1500:- insättes på bankgirot senast 2022-06-30.
Om du vill ha enkelrum kostar detta 1600:- extra.
Obs: I Tyskland måste du kunna 
legitimera dig med antingen 
internationellt ID-kort eller med pass.
Frågor? Ställ dessa till 
Arne Huléen 0707161740.

Välkomna till en trevlig resa!
Arne Huléen
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Kassören har ordet
Från den 1 november har jag tagit över som kassör. 
När det gäller kassaärenden och medlemsregistret vänligen vänd er till mig. 
Ni når mig på följande: jorgen.lindahl@telia.com eller 0709-673722
 

Med vänlig hälsning
Jörgen Lindahl

Program för T4 kamratförenings årsmöte 
den 2 mars 2023
Årsmötet med efterföljande middag genomförs på Hotell Statt i Hässleholm. 
17.30-18.00 Samling med mingel. Ett glas bubbel serveras
18.00-19.00 Årsmöte 2023. Föredragningslista på sista sidan. 
19.00 ---- Middag. Till middagen serveras vatten/lättöl eller 
 ett glas vin/starköl. 

Anmälan till middagen görs genom att sätta in 100 kr på bankgiro 402-8825 
senast den 30 januari. Till årsmötet behövs ingen anmälan. 



Returadress:
T4 Kamratförening
c/o Nils Olof Johansson
Brohuset 357
264 53 Ljungbyhed

2

Kallelse till årsmöte 2023 den 2 mars
Plats: Stadshotellet i Hässleholm
Tid: 18.00-19.00.  Samling från kl 17.30

Dagordning
 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 verksamhetsåret 2022.
 7 Redovisning av föreningens ekonomi 2022.
 8 Revisionsberättelse för 2022.
 9 Beslut angående ansvarsfrihet för 2022.
 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, revisorssuppleant för två år.
  Val av valberedningen för ett år.
 15 Övriga frågor.
 16 Mötets avslutning.

Välkomna!
Nils Olof


