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Kungl. Göta'trängkårs

kamratförening.

Qt

anxrater!
Vå.r förenm,gs start uar lgckad. AL-

la förutsiittningar ftnnas för cftt ui ge-

ntenscrmt skol,a u,triitta ett gott arbete

i. uå,r striiuan att samla före detta oc'h'

nuuaranl.e götatrdugare i en' fast slu-

ten kamratlig krets, diir un|er enkla

och, gemytligo. former m,innen frå.n
g&ngen tid kurtna Lockas fram ur sina,

gömslen. Genom oiiclcande föredrag
skol,a ui stiirka fosterl.andskiirl,eken
och bandet rued u&r gamla kår, den

famrlj sotn ui alla en gång til,Lh,ört oc'h,

alltid ktinna. oss f'örenade med.

Men föreningsarbetet skulle ej gi-

ua tillfredsstiiLlande resultat endast

genonL anordnandet ao en eller fl,ero.

å,rliga sammankomster. Genom u&rt

m edlemsblad; GöT ATRÄIVGAREIV,

som i detta sitt första nummer före-
li,gger, hauu Di. ett utmiirkt medel att
br,behåLla och sLiirka sambandet mel-

lan kamraterna och kåren.

Hiir, gi.rses möjli,gh,eter för alla att
draga sitt strå, toll stacken genom att

Överste R. T, Berg.

insiind.a bldrag och på så sätt Låta

iildre och, angre i kamratkretsen tå,

del au mi:nnen, rön oc'h, iakttagelser

berörande uår kår och tårt truppslag.

Detta skri,uarbete kan i,cke å si.n h,el-

het läggas på. redakti,onskommi,ttöns

arlar. Dess medlemmar sl+ulle säker'

ligen då, efter något å.r uara Länspum-

pade.

Styrelsen stiiller d,örtör denna oiid-

jan ttll alla och enDo,r, som h'ar nå-

got gagnel,igt för föreningen att med-

dela eller ör i ttllfiille att beriitta n&-

got au tntresse och, nöje för dess med-

lemmar: Hjiilp oss att göra GÖTA-

TRANGAREN till uad den bör uara,

en liink mel,lan de oh,ka fö;ienings-

medlemmarnq, och, en kiirkommen

h,iilsning f rån uår gamla Göta träng-

kår. IVIinns den gamla sentensen:

"Det tir ej ftitthercen ens&n';, som otn-

ner' slaget, det iir de d,jupa led,en

iiDe,rt."

Under förhoppning utt uår kamrat-

förening skall Diira sig stark och, fgl-
la srtt iindamå.|,, bringar jag alla göta-

tröngare mht uarma hiilsning, öns-

kunde eder en

GOD JUL och.ett GOTT,NYTT ÄR!

Kamratfören i ngens ordförande

R. T. Berg.
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Anmälan.
Härmed framlägges första numret

av Kungl. Göta trängkårs Kamrat-
förenings medlemsblad, GÖTA-
TRÄNGAREN.

GöTATRÄNGAREN skall, enligt
beslut vid föreningens bildande den
1. september 1935, utkomma varje
kvartal samt distribueras till före-
ningsmedlemmarna mars, juni, seP-
tember octr december månad.

Det är vår förhoppning att GöTA-
TRÄNGAREN skall bibehålla och
befrämja förståelsen, kamratskapet
och sammanhållningen mellan före-
ningens medlemmar, vare sig dessa
äro i tjänst vid Göta trängkår eller
vistas annorstädes.

Genom att i GöTATRÄNGAREN
publicera händelser vid T 2 från kå-
rens tillblivelse till våra dagar skola
vi bidraga till att bevara och stärka
Göta trängkårs traditioner.

Förutom föreningsangelägenhe-
ter och artiklar av större intresse
kommer att i GöTATRÄNGAREN
införas meddelanden om personal-
och organisatoriska förändringar vid
kåren och truppslaget samt referat
av större örmingar och tävlingar m.
m., allt i avsikt att hålla medlem-
marna i kontakt med varandra och
Göta trängkår.

Även porträtt och Personalia av
intresse för GöTATRÄNGAREN
och dess läsare kommer att införas.

GöTATRÄNGAREN får alltså ett
sådant innehåIl, att den för varje
medlem utgör en länk mellan kåren
och den personal, som under olika
tidsskeden tjänat vid T 2. Vi vädja
därför till alla götaträngare och för-
eningsmedlemmar att var och en i
sin stad bidraga med minnen och
upplevelser från sin tjänstgöring vid
kåren.

Sådana bidrag (även humoristiska
historier och teckningar) torde, hälst

maskinskrivna på papperets ena sida
och gärna med bifogade fotos, benä-
get sändas under adress:

Redaktionen av GöTATRÄNGAREN
T2

SKÖVDE.
I förhoppning om att redaktionens

strävanden och medlemmarnas in-
tresse så småningom kommer att
bygga upp GöTATRÄNGAREN till
ett livskraftigt organ för vår kamrat-
förening, efterlängtad av varje verk-
lig götaträngare, bedja vi på förhand
kamraterna om överseende för de
brister, som nu eller framdeles kom-
rna att visa sig.

R e d akti,o nsk o mmitt ön.

Fören i n(sangelägen heter,

Meddelande från styrelsen.

Kamr atf ör ening ens or g ant'sation.

Ordförande:
översten m. m. R. T. Berg.

V erk stiil\and,e utskottet :

Ordförande: Majoren J. O. Faiken-
gren, Skövde.

Sekreterare: Löjtnanten S. L. Svens-
son, Skövde.

Bitr. sekreterare: Furiren K. G. M.
Berg, T. 2.

Skattmästare: Fanjunkaren A. A.
Carlini, T. 2.

Förste klubbmästare: Bataljonsvete-
rinären A. U. Bergström, T. 2.

Andre klubbmästare: Folkskollära-
ren G. Friddn, Sventorp.

Suppleant: Apotekaren J. Modorato,
Skövde.

Öz:ri,ga ledamöter:
Direktören R. Gedda, Göteborg.
Försäljningschefen H. Larsson, Vä-

nersborg.

Försäkringstjänsteman A. Red6n,
Göteborg.

Frisörmästaren C. E. Colming, Göte-
borg.

Lantbrukaren G. Ericson, Hanaske-
de, Axvall.

Redaktion tör Götatriings,ren:
Ansvarig utgivare: Majoren J. O.

Falkengren.
Redaktionskommitt6: Kaptenen L. J.

A. Carell. Fanjunkaren O. A. Bro-
man. Sergeanten A. E. Sunnerbo.
Meddelanden till redaktionen

adresseras till Redaktionen av Göta-
trängaren, T. 2, Sköud,e. (Fanjunkare
Broman, T. 2, Sköfde, träffas på tel.
311 säkrast vardagar mellan kl.
11,00 och 16,00.)

Eventuella förfrågningar besvaras
beredvilligt av redaktionen. Därest
dessa äro av allmdnt intresse, bere-
das svaren plats i näst utkommande
nummer av medlemsbladet.

De föreningsmedlemmar, som än-
nu icke erlagt sin årsavgift uppma-
nas att göra detta snarast. Enligt
stadgarna skall årsavgiften vara in-
betald före december må.nad,s utgång.

Ärsavgiften, två kronor, insändes
lämpligen pr postanvisning. Adres-
sen är endast Kungl. Göta trängkårs
kamratförening, Sköode.

Med detta nummer följer det med-
lemsblad, som utgavs med anledning
av jubileumshögtidligheterna den 1.
september i år, ävensom en anmäl-
ningsblankett för medlemsskap i för-
eningen. I ovan nämnt medlemsblad
infört förslag till stadgar antogs som
bekant vid föreningens bildande med
den ändring att årsavgiften bestäm-
des till två kronor.

Kamrater, stöd,jen uår törening!
Anuiind den medföljande anmiil-
ningsbl,anketten tiLL att anmiila Ed"er
sjiilu, om Nr, icke förut iir medlem,
om så, iir tal,Let, skaffa en ng medl"em.

Hotell Gillet -Skövcre

Rekommenderas.
Beställningar för större och mindre fester samt

abonnemang emottagas tacksamt.

Te|.411.

2

FÖR ALLT INOM

TLR & OpTrl[tlE,Al
rekommenderas

F:a B. FEINBAUMS Ur & Optisk affär.
Tel. 334. t skönd.. Tel. 334.Ny
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Trängjubileet hade från de inbjud-
nas sid-a omfattats med största in-
tresse. Därom vittnade bäst de om-
kring 600 anmälningarna om delta-
gande som inkommit till Kungl. Gö-
ta trängkårs festkommitt6.

Då på grund av det stora deltagar-
antalet festligheterna måste försiggå
utomhus, var förutsättningen för ett
Iyckligt genomförande vackert vä-
der. Det såg till en början allt annat
än lovande ut, ty ett envist regn föll
under hela natten till söndagen den
1. september och fortfor även på mor-
gonen. Vädrets makter voro emeller-
tid nådiga, ty inemot tiden för gäs-
ternas ankomst stråIade solen åter
från en molnfri himmel och önske-
väder rådde sedan hela dagen.

Klockan 11,00 samlades gästerna
på kaserngården och man fick be-
vittna många hjärtliga återseenden
mellan personer, som för längre el-
ler kortare tid sedan tjänstgjort ti1l-
sammans vid kåren och som genom

rr('r)n:r minnesfest blivit i tillfälle att
ännu en gång få återse varandra'

Efter uppställning på kaserngår-
den och sedan kårchefen mottagit så-
väl kåren som de samlade gästerna,
vilka sistnämnda tillsammans bildade
veteranavdelning på tre kompanier,
skedde utmarsch ti1l västra övnings-
fältet, där den egentliga minneshög-
tidligheten och fanöverlämningen
skulle äga rum.

På slaget 12,00 framträdde arm6-
fördelningschefen, generalmajor L.
Lilliehöök, med stab, medförande
den nya fanan. Sedan kåren och hon-
nörskompanierna - ett kompani ur
I. 9 och en skvadron ur K. 3 - av-
lämnats överlämnade arm6fördel-
ningschefen med följande tal fanan
tili kårchefen:

"Konungen har befallt, att denna
fana i dag skall överlämnas till
Kungl. Göta trängkår.

Liksom Sveriges flagga äro trupp-
förbandens fanor en av oss alla djupt
vördad sinnebild för vårt fädernes-
land. De äro ock ett vida omkring

alltid prima varor
låga priser i

Nordells Skoatfär,
Stora torget, Skövde.

synligt tecken på vår urgamla själv-
ständighet och frihet. Därför är var-
je svensk krigsman skyldig att intill
döden följa och värna sin fana".

Härefter fömättades fältgudstjänst,
varvid kårens förre regementspastor
hovpredikanten Paul Nilsson offici
eraC.e.

Sed-an kårchefen därpå utbringat
det traditionella av de församlade
trupperna kra{tigt besvarade "Gud
bevare Konungen och Fäderneslan-
det" och musikkåren utfört "Sveri-
ge" av Stenhammar, höll arm6fördel-
ningschefen med sin kraftiga stäm-
ma, som hördes vida omkring, föl-
jande tal:

"Den 1. september l-935 är en stor
d.g - 

ja måhända den största och
stoltaste hittilis - i det svenska
trängvapnets historia; alla dess kå-
rer få i dag på konungens befall-
ning emottaga egna fanor.

Vi kunna säkerligen däri utläsa ett
nådigt erkännande för det sätt, var-
på vapnet hittills löst sina många
och betydande uppgifter.

Erkännandet riktar sig icke blott
till nu i tjänst varande trängsoldater
av qlla grader. utan även och icke
minst till äldre generationer, vilka
här i dag värdigt företrädas av de
många veteranerna på trängkårens
högra flygel. Jag använder tillfället
att hälsa dem hjärtligt välkomna.

Vad som enligt min mening varit
särskilt erkännansvärt är våra träng-
kårers ihärdiga och framgångsrika
arbete på skapande och vidmakthåI-
Iande av en god soldatanda och av
goda traditioner.

Men den nyförvärvade fana, som
Göta trängkår hädanefter har rätt
att blotta framför sin front, har ock-
så många maningens ord att säga bå-
de till nuvarande och till blivande
soldater vid kåren.

Framförallt manar den Eder att
framgent med djup ansvarskänsla

Fanöverläm ningen,

Jubileuntsfesten.

K. W. Anderssons Eftr.
(M. Nilsson)

Skövde.

fisk- och Viltafftir.

T. O. NYGREN SKÖV DE

Konfektion,
S hin nhläder,

He rre kipering.
Tel. 408. T8L.552,
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olu Strokirks Bokhandel

Största lager av alla sorters böcker.

vårda och stärka de goda traditioner,
som Ni tagit i arv av Edra föregång-
are. Ni komma härvid i gott följe med
kamraterna vid de äldre truppför-
band, som på Eder hedersdag slutit
upp vid Eder sida.

I förvissning att så kommer att ske
och i hopp att vår arm6fördebeings
trängkår måtte gå en lycklig framtid
till mötes, utbringa vi ett tvåfaldigt
leve för Kungl. Göta trängkår".

Som avslutning spelade musikkå-
ren Kungl. Göta trängkårs marsch,
komponerad av kårens förste musik-
anförare, musikfanjunkaren O. KöhI-
ström, varefter truppen upplöstes.

De i programmet intagna uppvis-
ningarna, som nu närmast följde, in-
leddes med en avdelning på motor-
cyklar, vars djärva volter och vänd-
ningar tilldrogo sig åskådarnas upp-
märksamhet. Så följde exercis med
en bilpluton, som leddes på tecken av
plutonchefen.

Den gamla hederliga transportsät-
tet med hästar kom nu i tur. Detta
var ju ingen nyhet, icke ens för vete-
ranerna,. om man undantager att vi
numera äro utrustade med mera
tidsenlig materiel härför. De ä1dre
bland fördettingarna påminde sig sä-
kert den tid, då för denna utbildning
endast de gamla "?1-orna" med sina
invecklade seldon och konstifika an-
spänningssätt stodo till buds.

Ett fyrspann och ett tvåspann med
kårens allra finaste don kom därefter
in på arenan. I sirliga volter och
vändningar tumlade fanjunkare U11-
ström sina fyra svarta springare, sam-
ma spann, med vilket han vid ett par
tillfällen kört för kungliga personer,
senast för H. K. H. Kronprinsen vid
öppnandet av lantbruksutställning i
Axvall i år.

Sist på uppvisningsprogrammet vi-
sades olika slag av sjuktransport.
Det allra nyaste på detta område är
bårtransport på cykel, som de senas*

R. I-IOFFAANNS

te åren försöksvis övats vid kåren.
Båren är genom ledande anordning
monterad på två i tandem anbringa-
de cyklar. Detta transportsätt utgör
en stor 1ättnad för sjukbärarna i så-
dan terräng, där cykelåkning är möj-
1ig, men fordrar stor skicklighet och
samarbete mellan de åkande.

Nu var tiden inne för lunch och
man begav sig mot kasernen för att
uppsöka sina platser vid de festiigt
dukade borden i gymnastiksal och
matsal.

I gymnastiksalen konserterade
Skaraborgs regementes muskkår un-
der ledning av musikdirektör Harry
Ohlsson. Tal och musik förmedlades
till matsalen medelst radioanlägg-
ning.

I ett kort tal hälsade kårchefen gäs-
terna samt utbringade ett leve för H.
M. Konungen, åtföijt av fanfarer och
kungssången. Under lunchen över-
lämnade generalmajoren Testrup va-
samedaljen i silver till f. d. skomake-
riförmannen Thure Andersson, som
i över 31 år varit knuten till kåren.
I ett vackert tal hyllade han den
gamle trotjänaren och utbringade ett
Ieve för dagens medaljör.

Mot slutet av måltiden höll kår-
chefen högtidstalet för dagen, vari
han erinrade om trängvapnets öden
under de gångna 50 åren. Sist fram-
förde generalmajor Testrup gäster-
nas tack, varefter deltagarna under
tonerna av Alte Kameraden och kå-
rens marsch utrymde lokalerna.

Efter lunchen besågo gästerna
etablissementet, varefter man kloc-
kan 16,00 samlades i rnanskapspar-
ken för den särskilda punkt i pro-
grammet, som avsåg bildandet av kå-
rens kamratförening och varom pro-
tokoll återfinnes på annat ställe i
detta nummer.

Såsom avslutning på dagens hög-
tid var gemensam dans anordnad i

exercishuset. Dessförinnan hade de
gdster, som ännu voro kvar, ytterli-
gare förpiägats i kårens matsal. Kväl-
len förflöt under gemytlig samvaro
både i danslokalen och i de olika
samlingslokalerna.

Ett 30-tal telegram anlände under
dagens lopp, däribland ett från H. M.
Konungen.

När till sist uppbrottets stund var
inne skildes man i tillfredsställelsens
tecken, var och en tacksam och glad
över att ha fått vara med om en hög-
tidlig, minnesrik och rolig dag på al-
las vår gamla kära götakår.

1\lIå denna minnesfest utgörya upp-
takten till många trevliga samman-
träffanden mellan medlemmarna i vår
kamratförening.

Dödsfall.

Fanjr.rnkaren i trängens reserv
August Emi,L K:son Nordfors avled
å garnisonssjukhuset i Skövde den
26. sistlidne juli.

Han var född i Rackeby den 18.
november 1872. Fanjunkare Nordfors
anställdes som volontär vid Göta
trängbataljon 1894, blev sergeant

RAKSALONC
TR.ÄDGÅRDSOATAN
(AITT EI{OT HOTELL GILLET)

REKOAAENDERAS.

HOLMBERGS EFTR.
J. HALLENIUS.

Specerier - Konserver - Delikatesser
Olas- och Porslinsavdelning.
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* TEL. 289. - 705.
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1901 och fanjunkare 1918 samt
svärdsman 1919.

Under sin aktiva tjänst vid kåren
beklädde han befattningen såsom fu-
rageuppbördsman åren 1916-1919,
tygunderofficer 1919-1922 samt ka-
sernunderofficer och väbel 1920-
1922.

Efter inträdet i reserven är 1922
var han hela tiden bosatt i Skövde,
där han ägnade sig åt räkenskaps-
föring samt var under en lång följd
av år föreståndare för auktionskam-
maren i Skövde.

*ffiä, KAARATKRETSEN

Hantverkaren Th,ure Grönuall, av-
led hastigt i sitt hem i Skövde den 6.
sistlidne juli.

Grönvall var född i Björkenäs in-
vid Hjo den 15. maj 1863. Är 1893
anstäIldes han såsom hantverkare,
snickare, vid Göta trängbataljons
tygverkstäder i Karlsborg, från vil-
ken beställning han avgick med pen-
sion år l-926.

Efter avskedet var han fortfaran-
de bosatt i Skövde, där han i mindre
skala ägnade sig åt sitt hantverk samt
i skötseln av sina två fastigheter.

1885

Ett halvt sekel ligger mellan ovan-
stående porträtt av svensk-kanaden-
saren O. J. Moss, vilken själv sänt
dem till sin vän och kamrat från Ma-
riebergstiden, löjtnant A. G. Sand6n
tillsammans med ett intressant och
välskrivet trrev, i vilket han berättar
om sina minnen från tiden 1885-
1887. l\{oss var då värvad i n:r 18 på
2. (sjukvårds-)kompaniet på träng-
bataljonen på Marieberg i Stockholm.
Efter slutad tjänstgöring besökte
Moss ånyo Marieberg 1901 och även
Göta trängkår 1917, där han på den
tiden hade ett flertal kamrater och
vänner från rekr5zttiden i livet, bl. a.

1 q35

Sand6n och framlidne fanjunkaren
Söderlund. Löjtnant Sand6n kom-
mer ihåg Moss som en präktig, vaken
pojke med särskilt stort intresse för
och skicklighet i gymnastik och
kroppsörmingar. Sedan 1925 är emel-
lertid Moss med sin familj bosatt i
Kanada. En av hans söner fullgjorde
sin värnplikt på Göta trängkår 1915.

Redaktionen och med oss säkerli
gen alla götaträngare sänder vår
gamle hedervärde kamrat tack för
hans minnesgodhet och hälsningar
med hopp om att han under komman-
de halvsekel skall ha oss i lika gott
minne.

Tuetydigt.

Sjukvårdskompaniet har övning i
upprättande av huvudförbandsplats.
När denna är färdig inspekterar kom-
panichefen, kapten W. densamma,
varvid han granskande går från av-
delning till avdelning. Om en stund

kommer han att tänka på att han
borde underrätta kompaniadjutanten
om var han befinner sig och skickar
fördenskull en värnpliktig med
följande order: "Gå till fanjunkaren
och meddela från mej att jag befin-
ner mej på avdelningen för vansin-
niga".

SKOVDE MOTORCEIVTRAL VAR skatt ja! !,öra mina inköp av SPECERIER?
(GUSTAT' BIIR,G) mitt för trängen.

Tel. 512. Tel. Bostaden 1016.

Utför alla slag av bilreparationer.
Carage. Försäljning av Bensin och
Oljor. Reservdelslager. Bilgummi.

SETTERGREIT,S
_- SKOVDE -

1:sta klass Speceriaffär
REKOMMENDERAS.

Tel. 254 o. 706.

Th. I{linuberus [ftr.
OLOF PACOLDH.

Ur & Optisk affär,
SKÖVDE
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WARFOR HAR WIKT.UNDS VET.OCTPEDER
bibehållit sin rangplats bland mängden av olika märken?

Förklaringen får Ni när Ni tagit densamma i bruk.

E. Dahlins Jernhandel - Skövde.
(Karl-Herman Beckman.)

Protokoll.
Protokoll hållet oi'd bi'l-

dandet o,D Kungl. Göta
triingkårs Kamratförening
söndagen den 7. september
1935. Kamratföreningens
br.ldunde skedde i sambund
med firand,et au S}-årsm;"n'
net au triinguapnets tllluaro
såsont. sjiil,ostiind,igt trupp-
slag.

Sammantröd"et iigde rum t'

manskapsparken ui.d, Kungl.
Göta triingkår.

Niiruarande: Omkring 600 i tjänst
varande personal samt förutvarande
personal vid kåren, fast anställda och
värnpliktiga.

s1.
Efter minnesanförande av majoren

J. O. Falkengren anmodade denne
äldste närvarande deltagaren, nämli-
gen löjtnanten A. G. Sandön, att till-
fråga de närvarande, om de vore vil-
liga att en kamratförening bildades.
Efter bifall på denna framställning
förklarade löjtnant Sand6n Kungl.
Göta trängkårs Kamratförening bil-
dad.

$2.
Att leda dagens förhandlingar ut-

sågs översten R. T. Berg.

Q'sr.
Föredrogs förslag till stadgar, vil-

ket utarbetats vid kåren. Det före-
liggande förslaget antogs med den
ändring att föreslagen årsavgift lägst
en krona skulle höjas till lägst två
kronor.

$4.
Företogs val av styrelse och revi-

sorer, vilket utföll sålunda:
Ordförande; översten R. T. Berg,

Skövde. Vice ordf.: Majoren J. O.

Falkengren, Skövde. öuri.ga led,amö-
Ler: Löjtnanten S. L. Suensson,
Skövd.e. Bataljonsveterinären A. U.
Bergström, Skövde. Fanjunkaren A.
A. Carlini, Skövde. Furiren K. G.
M. Berg, Skövde. Folkskolläraren G.
Fridön, Sventorp. Apotekaren J. Mo-
dorato, Skövde. Direktören R. Ged-
da, Göteborg. Försäljningschefen H.
Larsson, Vänersborg. Försäkrings-
tjänsteman A. Röd,ön, Göteborg. Fri-
sörrnästaren C. E. Kolming, Göte-
borg. Lantbrukaren G. Ericson, Ha-
naskede, Axvall. Kaptenen L. J. A.
Carell, Skövde. Fanjunkaren O. A.
Broman, Skövde. Sergeanten A. E.
Sunnerbo, Skövde.

TLII reuisorer valdes löjtnanterna
N' J. Hol,mör och C. E. Hammar sarnt
såsom suppleanter för dessa löjtnan-
ten A. G. Sand,ön och fanjunkaren
K. Rahlön.

$5.
Upptogs till diskussion frågan an-

gående föreningsmärket. Härvid fö-
relågo fyra stycken av firman Spor-
rong, Stockholm, uppgjorda skisser.
På förs1ag av hr A. R6d6n, Göteborg,
beslöts uppdraga åt styrelsen att be-
sluta i denna fråga. Samarbete skulle
sökas med de nybildade kamratföre-
ningarna vid T. l-, T. 3 och T.4, huru-
vida märket skulle kunna göras lika
för alla fyra kårerna samt skilja sig
endast genom att å detsamma an-
bringa resp. kårs vapen, förslagsvis
det, som är anbringat å kårernas fa-
nor.

s6.
Diskuterades frågan angående ut-

givande av ett medlemsblad. Beslöts
att ett sådant skulle utgivas en gång
i kvartalet, månaderna mars, juni,
september och december.

Mediemsbladet skulle kostnadsfritt
tillsändas föreningsmedlem, som in-
betalt sin årsavgift (1ägst 2 kronor).

s7.
Upplästes ett brev från en minnes-

god person, nu bosatt i Canatla, som
varit fast anställd vid Svea trängba-
taljon åren 188F-1887.Bes1öts att till
nämnda person (O. J. Moss) på före-
ningens bekostnad översända ett
exemplar i brons av den minnesme-
d-alj, som prägiats med anledning av
trängens 50-årsjubileum.

$8.
Härefter höll herr ordföranden ett

a.nförande, varefter mötet upplöstes.
Av de närvarande tecknade sig

därefter 196 personer såsom medlem-
mar i föreningen.

se.
Styrelsen avhöll därefter konsti-

tuerande sammanträde, varvid till
uerksttillande utskott oe};' redakti,on
för medlemsbladet utsågos nedan-
stående styrelsemedlemmar:

V erk stiillande utskott :
Ordförande: Majoren J. O. Falken-

gren.. Sekreterare: Löjtnanten S. L.
Soensson. Bitr. sekreterare: Furiren
K. G. M. Berg. Skattmästare: Fan-
junkaren A. A. Carli.ni. 1. klubbmäs-
tare: Bat.-veterinären A. U. Berg-
ström. 2. klubbmästare: Folkskollä-
raren G. Fridön. Suppleant: Apote-
karen J. Modorato.

Reduktion för medlemsbladet:
Ansuartg utgiuare: Majoren J. O.

Falkengren. Redal<ti,onskommitte:
Kaptenen L. J. A. CareLL. Fanjunka-
ren O. A. Broman Sergeanten A. E.
Sunnerbo.

Vidare förekom icke.
Skövde om ovan.

O. A. Broman.
Fanjunkare.

Justeras:
R. T. Berg.
Ordförande.
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Direkt lrån egna moderna verkstäder: Matrums-, Herrums- och
Sovrumsmöbler. Moderna l-rumsmöbler. Bästa modell dubbel-

soffa_med DUX-madrasser. .Möbeltyger. Forshaga Linoleum.
Mjuka mattor.

underofficerare, förlagd till Int. 1,

under tiden 11.-23. november.
Löjtnanten Svensson åtnjuter

tjänstledighet fr. o. m. den 1. novem-
ber för bedrivande av studier för vin-
nande av irrträde vid KHS.

Såsom elever i arm6ns underoffi-
cersskola hava beordrats, i allmänna
kursen 1935-1937 furiren nr Il/1
Broberg och i förberedande kursen
1935-1936 furiren*nr 5113 Svar6n.

Nedanstående manskap har på
grund av uttjänt kontraktstid erhål-
lit avsked från den 1. sistlidne no-
vember:

Furirerna nr 8/1 F,hn, 26/2 Kull-
gren, 56,/3 Högman ochT/7 Fredriks-
son,- hovslagarfuriren nr 15/1 Lars-
son samt korpralerna nr 30/2 Jo-
hansson, 14/TL:ondgren och 48/3 Ja-
boksson.

Därjämte hava vicekorpralen nr
24/2 Knapasjö och 50/3 Ohlsson samt
volontären nr 52/3 Karlsson från
samma tid beviljats avsked för fram-
tida väl. ,

I årets arm6fälttjänstövningar i
Skåne under tiden 1.-5. oktober del-
togo ur kåren nedanstående reduce-
rade förband: ett bilkompani, en tra-
fikpluton, en bilreparationskader och
en sjukvårdspluton samt dessutom
kontingenter till III. fördelningssta-
ben och K. 3, tillsammans 9 office-
rare och vederlikar, 6 underoffice-
rare och 196 manskap samt 61 motor-
fordon. 

:n

Kaptenen i trängens reserv T. G.
H. Carlsson har antagit släktnamnet
Calm6rus.

Fanjunkaren i trängens reserv K.
J. Bergman har den 30. sistlidne sep-
tember avförts ur rullorna på grund
av uppnådd åldersgräns.

Telelon 461.

ilYTT
från Göta trängkår.

Från och med den 15. oktober
1935 har kaptenen Enhörning pla-
cerats å T. 3.

Från samma tid har nedanstående
personal placerats ä T. 2, nämligen:
Kaptenen Rehbinder från T. 3, löjt-
nanten Nordstedt från T. 1 och fan-
junkaren Bladh fran T. 3.

Under hösten hava följande place-
ringar av officerare och underoffi-
cerare ägt rum:

Kaptenen Rehbinder chef för 1.
kompaniet, kaptenen Appeltofft chef
för 3. kompaniet, löjtnanten Beck-
man regementskvartermästare, fan-
junkaren Mellin sjukhusunderoffi-
cer och uppbördsman för krigssjuk-
vårdsförrådet samt fanjunkaren UIl-
ström kasernunderofficer och väbel.

Följande personal är kommende-
rad till tjänstgöring utom kåren:

Kaptenen Carnitz, lärare vid rid-
skolan, kaptenen Rudbeck lärare vid
krigsskolan, kaptenen Hagberg aspi-
rant vid generalstaben, löjtnanten
Soop elev vid krigshögskoian, löjt-
nanterna Ahlrot och Bergman ele-
ver i militärförvaltningskurs, under-
löjtnanten Schyllander till utbild-
ning vid flygvapnet, sergeanten Sten-
ström kompaniunderofficer vid ar-
m6ns underofficersskola, furiren
Nöjdh elev i poliskurs.

Fanjunkaren Hedström är beord-
rad att för särskilt uppdrag stå till
sjukvårdsstyrelsens förfogande un-
der tiden 18. november-2. december.

Sergeanten Äwall har varit beord-
rad såsom elev i gasskyddskurs för

Teleion 461. - Skövde. -

Snickerifabriken N O R D E NS EKEPERTN@
MöBLERTNGSAFFÄR,

Kårche{en avtackade utrychande
värnpliktiga den 7. sistlidne oktober,
varvid fanan troppades för året. Vid
samma tillfälle utdelade kårchefen
12 skyttemärken i brons, 41 idrotts-
rnärken i silver och 21 i brons samt
ett stort antal hederspris, erövrade i
fälttävlan för manskap.

Kungl. Maj:t har den 8" november
1935 tilt regementsläkare vid träng-
en med placering vid T. 2 utnämnt
och förordnat bataljonsläkaren i fält-
läkarkårens reserv J. H. V. Berg-
strand. 

:i,

Inspektören.för trängen har bevil-
jat fanjunkaren K. R. Hedström av-
sked med pension fr. o. m. den 3 dec.
och har samma dag utnämnt och för-
ordnat sergeanten i trängen O. A.
Äwall till sergeant vid trängen.

ALla siitt dro bra - uton"L de tr&kiga.

Under de första åren, då utackor-
dering till fodervärdar av kårens s.
k. ackordhästar förekom, hände det
stundom, att fodervärdarna, som un-
der kristiden hade dåligt ställt med
foder, svältfödde hästarna, varför
dessa måste återtagas, ofta i ganska
ömkligt skick. Så händer också en
gång, då fanjunkare Nordfors var
stallunderofficer på 2. kompaniet;
såsom stallkorpral tjänstgjorde korp-
ra1 nr l-l- Kruus.

Hästen, som var beklagansvärd att
skåda, skulle nu genom stallbefälets
försorg genom lämplig utfodring och
vård snarast återföras till hull och
välmåga, av vilken anledning stall-
underofficeren ger stallkorpralen
följande välvilliga instruktion, "Nu,
korpral Kruus, ska'vi fora på 85-an
_- ge'n lite halm".

från topp titl tå i största sortiment.
MILITÄRTR ENCH-COA7S
i oli,ka kua,litöer t'il,l, l,åga priser.

Konkurrenskraltiga Höga kvalitder. EDVTN JoNSSONS 3"iå1":åil$.åiuL:u"



Bröderna Ljunglcuisrs
Jiirnhandel.

Glom inte lcort

Förh'ör.

Kapten Kjelleström, chef för sjuk-
vårdskompaniet, intog det för en mi-
litär på den tiden ganska säregna
förhållandet att icke vara endast ab-
solutist utan även litet smått religiös.

En gång hade en korpral på hans
kompani varit onykter och av denna
anledning rapporterats av dagunder-
officeren. När sSmdaren dagen efter
förekallades för att inför sin stränge
kompanichef stånda till ansvar för sitt
klandervärda leverne, rtoro de första
frågorna som vanligt vad han hade
använt till berusningsmedel.

Korpralen uppgav att han b1. a.
hade förtärt sex flaskor ö1.

Kapten K., som vid denna uppgift
icke trodde Sina öron, vände sig till
den närvarande fanjunkaren med frå-
gan, om det verkligen kunde vara
möjligt att en person på en enda kväll
kunde konsumera sex h'aluor öI.

Då fanjunkaren, som förmodligen
icke var fullt så okunnig som kom-
panichefen i det dåtida goda svenska
ölets anvri:rdning, medgav att korpra-
lens uppgifter mycket väl kunde vara
med sanningen överensstämmande,
avbryter den sistnämnde med följan-
de kompletterande inlägg:

"Kapten, det var inte halvor, det
var 'lt elor".

TRANGI.tUl\OR.

Klent meC midd,agen.
3. kompaniet företager fotmarsch,

varvid middagsmålet, bestående av
ärter och fläsk, medföres för att till-
redas ute. Kompanichef numera av-
lidne kapten R. Tham och adjutant
dergeant Fransson, ävenledes avli-
den.

Då kompaniet uppnått platsen för
kokning oeh utspisning, kan man
trots ivrigt letande i bagaget ej finna

Bilder utan orcl.

Vår specialtecknare har roat sig med

att teckna några personer och situa-

tioner, vilka originalteckningar här-
rned serveras våra läsare.

fläsket, varvid den ansvarige, ser-
geant Frånsson, med svidande hjär-
ta nödgades anmäla förhållandet för
kompanichefen. Denne som var en
lugn och beskedlig natur resolvera-
de att man skulle koka ärterna och
utspisa dessa utan fläsk, varefter allt --"
tycktes ordna sig trots denna förarg-
liga malör.

Om en liten stund uppsöker emel-
lertid sergeanten kompanichefen på
nytt och framför darrande följande
anmälan:

"Kapten, sergeant Fransson anmä-
ler att vi ha glömt ärterna också".

Tröstand,e.

Fanjunkare Augustsson var under.
många år bilunderofficer vid kåren
och såsom sådan ytterst mån om bil-
materielens skötsel. Att han därvid
tillvunnit sig stor respekt hos under-
lydande vittnar följande händelse.

Dåvarande kårchefen major S. är
ute med en personbil och som förare
är beordrad en värnpliktig Holm-
berg. Under det kårchefen själv för
bilen råkar han köra mot en stolpe
vid vägkanten och stuka till främre
kofångaren. När missödet beskådas
och kårchefen uttrycker sitt bekla-
gande, utbrister Holmberg tröstande:
"Ja ska säja majoren att det gör inte
så mycket bara inte den där August :
får reda på1".

ff, J, ftt.slill$sotts $lloatllir
Skövde

REKOMMENDERAS.
Tel. 458. Tel. 458.

Skovde. \'åstgitta Korresp. TrJ'ckeri--{.-B., 19J5,


