
 

Trängträffen i Hässleholm 11-12 september 

 

SveaTrängare som deltog i träffen 
Från vänster på bilden Uno Bergqvist, Torbjörn Fyhr, Lars-Oliv Karlsson, Hans Almroth, Tore Månsson, Arne Danielsson 
 

Årets trängträff genomfördes i Hässleholm, där T4 kamratförening stod för värdskapet. Det 

blev en fin och innehållsrik tillställning. Vi var fem kamrater från vår förening. Arne 

Danielsson, Uno Bergqwist, L O Karlsson och jag startade tidigt på fredag morgon och hade 

en behaglig bilresa till Hässleholm, där Torbjörn Fyhr anslöt till T1–gruppen.  Honom har jag 

jag inte sett på länge, men kommer ihåg att han var en duktig instruktör och ledare på          

4:e Kompaniet. Vi var 64 stycken kamrater på trängträffen och vi samlades på Bergendahls 

där vi åt en utmärkt lunch. Detta grossistföretag är privatägt och som sådan den största i 

Sverige vad gäller dagligvaror.  Personalchefen informerade oss om företagets mål och 

verksamhet. Man satsar på personalens utveckling och medinflytande, långsiktig verksamhet 

i Sverige, inte på snabba vinster.  Bergendahls levererar varor till olika företag i Sverige bland 

annat City Gross. Vi fick också en intressant rundvandring i en enormt stor byggnad bland 

truckar och hyllmetrar med mat av alla slag. Ett besök i ett enormt kylrum med frysta varor 

var en upplevelse då temperaturen endast var -22 C. I våra sommarkläder kändes det skönt 

att komma ut från kylan efter en stund. Efter att ha checkat in på våra förläggningar, 

vandrarhem och hotell mm samlades vi i T4 gamla officerspark för att lyssna på en fantastisk 

orkester, hornblåsare klädda i m/Ä som framförde olika stycken både marscher och annan 



musik. Därifrån gick vi till Restaurang T4, där vi fick en utsökt middag. Snapsvisor framfördes 

av respektive kamratförening och det var högt till tak. Nästa dag startade vi med en bussresa 

till Hässleholms Modelljärnväg, som är en av de största i Sverige. Modellen visar Hässleholms 

järnvägsnät under tiden sent 1800-tal till tidigt 1900-tal. Vi fick en utförlig information och 

efter den gick vi runt bland tutande tåg, stationshus, landskap, stinsar allt mycket 

verklighetstroget. Imponerande. Efter denna visning och efter en kort kafferast gick 

bussfärden till Tykarp för att besöka en gammal grotta där man började att bryta kalk redan 

på 1200-talet för att bla bygga kyrkor. Den mest omfattande brytningen skedde på 1700-

talet fram till 1888. Grottan är 12 m djup och består av en mängd gångar och mer öppna 

salar. Man bröt kalken för hand med hackor.  Pigor och drängar bar sedan upp kalken på sina 

ryggar till väntande oxspann. Vi gick ner utrustade med lyktor och en trevlig guide. Vi fick en  

intressant rundvandring nere i grottan. Det var bitvis lågt i tak, men jag klarade huvudet den 

här gången. Det var endast 8 grader i grottan, vilket det är året runt så det var skönt att 

komma ut. Därefter avslutades trängträffen med lunch och Ragnar Söderberg framförde 

gästernas tack till T4 kamratförening för ett mycket trevligt och intressant program. 

Hans Almroth 

 


