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Styrelseordförande har ordet. 
 
Bästa medlemmar! 
Ett tidigt men mycket säkert vårtecken har under ett antal år varit vårt Mälardalsmöte. 
I år hade K-E Lindgren ordnat mötet den 8 februari på Arsenalen, det nya försvarshistoriska 
fordonsmuseet utanför Strängnäs, mer om detta hittar du här i KamraTnytt. 
I samband med Mälardalsträffen passar vi också på att ha ett styrelsemöte bl.a. för att få till det här 
vårnumret, med sedvanlig kallelse till årsmötet med tillhörande information.  
 
Årsmöte år 2012, 8- -10 maj i Göteborg 
I år har föreningen 15 årsjubileum. Vi startade alltså 1997 på dåvarande ATS i Östersund och vad är 
väl lämpligare än att vi nu firar detta med att äntligen träffas på ”Bästkusten” för intressanta 
studiebesök och kamratlig samvaro! Göteborg har mycket att bjuda på och Göteborgsgänget med 
Harry Johansson i spetsen har haft svårt att välja mellan olika begivenheter men de har definitivt satt 
ihop ett jätteintressant och trevligt program som framgår av inbjudan på sid 3-4. 
 
Vår replipunkt i Göteborg kommer att vara Försvarets Medicincentrum (FömedC) som håller till på 
gamla KA4. Allt resande till och från Göteborg ordnas enskilt, detaljerade reseanvisningar i 
Göteborg kommer att meddelas.  
Tidigare har föreningen på lite olika sätt försökt sponsra långväga resande. Men för att kunna hålla 
priset för ingående kamratmiddag, båt och busstransporter, guider mm, på den angenämt låga nivån 
av endast 500kr, har styrelsen, beslutat att spara in på den posten. 
Anmälan till årsmötet vill Åke Olsson ha senast 15 april, för att slutligt program ska kunna 
komma ut före 1 maj. 
Övrigt underlag inför årsmötet verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och 
medlemsförteckning är i vanlig ordning med i detta utskick. Ni som missat årsavgiften får också ett 
inbetalningskort för denna. 
 
Stipendierna för år 2011 
Vårt resestipendium och de som vi förmedlar från SAAB, BAE-systems och ÅF har traditionsenligt 
överlämnats till lyckliga stipendiater. Vårt stipendium till Rikard Gustavsson, utdelades vid 
Sjöstridsskolans årsavslutning och de övriga vid FMTS julavslutning. Mer om dessa begivenheter 
och ansökan för år 2012-stipendierna läser du om i TIFF nr 1/2012 som kommer ut i mars. 
 
Teknisk Information För Försvarsmaterieltjänsten, TIFF 
Som styrelseordförande i KamraToff ingår jag i redaktionen och vi har lovat att stå för minst ett 
bidrag till TIFF i varje nr, fyra nr per år. I gengäld får vi generösa möjligheter att marknadsföra oss 
och stående inslag från vår sida är artiklar om vårt årsmöte och om stipendierna. Sedan har vi våra 
kontakter sett till att få in artiklar som kan passa i TIFF profil, men det är inte alltid så lätt att få fram 
sådana och jag vädjar om stöd och idéer från er alla. På gång nu är t.ex. en artikel om våra 
försvarshistoriska museer som Per-Arne Öhman har hjälpt till med.  
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Teknisk utbildning i armén 
I höstnumret 2011 fanns en kort beskrivning av Teknisk utbildning i armén, som är en intressant och 
omfattande, historik över detta ämne som ligger många av våra medlemmar varmt om hjärtat. I den 
nu föreliggande boken och/eller CD-skivan har detta mångfacetterade område mycket förtjänstfullt 
fångats på ett lättillgängligt sätt med en bra disposition och ett digert bildmaterial.  
Harry Johansson som genomfört arbetet med stöd av Ingvar Carlsson, Sven Bertilsson och Kaj 
Sandström har nu beslutat om att överlämna alla rättigheter till underlaget till Kamratföreningen. Så 
skedde också vid styrelsemötet 2012-02-08, där beslut också togs att föreningen i sin tur under vissa 
förutsättningar ska överlåta rättigheterna till FMTS med avsikten att skapa en god tillgänglighet till 
dessa alster för medlemmarna. Mer information kommer att lämnas i samband med årsmötet. 
 

 
Harry Johansson överlämnar Teknisk utbildning i armén 

 till KamraToff styrelseordf. Jan Sandin 
 

Framtida årsmöten 
Vårt koncept med årsmöte/studiebesök på militära förband blir svårare och svårare att genomföra pga. 
FM omstrukturering och reducering. Nedläggningen av värnpliktssystemet har bl.a. inneburit att 
möjligheterna till kasernförläggning reducerats kraftigt och en allt kärvare ekonomi har också ökat 
krav på ekonomisk ersättning för logi. 
Utifrån dessa förutsättningar så avser styrelsen föreslå årsmötet om lite friare händer för inriktning av 
årsmöte 2013 och de alternativ som nu undersöks är främst: 

• Berga/Muskö - Amfibieregementet 
• Skövde/Karlsborg- P4, T2, K3 
• Villingsberg - FMTM, Bofors 
 

Men du som har mera uppslag hör av dig på enklaste sätt, glöm bara inte att vi behöver 
förläggningsmöjligheter för ca 80 personer.. 
Nu är det dock Västkusten som gäller så väl mött i Göteborg! 
 
Jan Sandin 
Styrelseordf. 
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Nu är det dags för årsmöte år 2012 i Göteborg  
 
Härmed kallas medlemmarna i kamratföreningen försvarets tekniska officerare till årsmöte 
tisdagen 8 maj – torsdagen den 10 maj. 
 
I år håller vi till på Käringberget, på gamla KA4 i Göteborg, på vägen ut till Långedrag. 
Temat är förutom sedvanligt årsmöte och kamratligt umgänge nuvarande verksamhet på Försvarets 
medicincentrum (FömedC)och industribesök. 
 
Som synes startar vi på tisdag och slutar på torsdag för att undvika måndag och fredag som resdagar 
enligt årsmötesbeslut. 
 
De som får problem med att hinna till programstart kl 1300, kan ansluta något senare. 
Det preliminära programmet framgår nedan.  
 
Vi kommer att bo på kasern på FömedC med goda parkeringsmöjligheter. 
Deltagarantalet är begränsat till 100 personer 
 
PRELIMINÄRT PROGRAM 
 

Tisdag 8 maj Tillresa och ordnande av förläggning på Käringberget under förmiddagen. 
Det officiella programmet startar kl 13.00 med information från 
försvarsmaktens aktörer i Göteborg. Middag sker i egen regi.  
Styrelsemöte på kvällen. 

Onsdag 9 maj Dagens program genomförs på två täter. 
Under förmiddagen besöks Volvo museum respektive Volvo PV. 
Lunch intas enskilt på Volvo. 
Eftermiddagen ägnas åt SKF respektive Saabgroup. 
På kvällen anordnas kamratmiddag på Käringberget. 

Torsdag 10 maj Förläggningen bryts och frukost intas.  
Avtransport 08.30 till Känsö. Information om verksamheten på Känsö. 
Årsmötesförhandlingar varefter det officiella programmet avslutas. 
Lunch. 
Återtransport med ankomst till Käringberget kl 13.15. 
Frivilligt besök vid Kviberg under eftermiddagen 

 
EKONOMI 
 
Förläggning, buss- och båttransporter under mötet samt Kamratmiddag (tre-rätters inklusive vin), 
guider, fika mm, kommer att kosta 500 kr och betalas vid mötet. 
Var och en betalar sin anslutningsresa till Göteborg, se vidare under Transporter. 
Övriga måltider kostar ca 40 kr för frukost och ordinarie lunch/middag ca 70 kr och betalas enskilt. 
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TRANSPORTER 
Resa till och från Göteborg ordnas av den enskilde. 
Det är viktigt att de som kommer med bil, anmäler önskemål respektive möjlighet till samåkning. 
Det är inga problem med parkering vid FömedC. 
Bra detaljerad vägvisning får du via vår hemsida www.kamratoff.se, klicka på länk till karta där  
Styrelsen har beslutat att inte subventionera resandet till och från Göteborg. 
Spårvagnslinje 11 från Drottningtorget (Göteborg C) går till Saltholmen och passerar Käringberget  
På onsdag åker vi gemensamt i buss och på torsdag båt. 
 
KOST och LOGI 
Vi bor på kasern på FömedC, lakan och handdukar ingår. 
GLÖM INTE LÅS TILL LOGEMENTSKÅP och namnbricka om ni har.  
Lunch och middag på tisdag samt lunch på onsdag och torsdag betalas enskilt, 
likaså frukost på onsdag och torsdag. 
 
ANMÄLAN  
Anmälan görs med mail från vår hemsida http://www.kamratoff.se eller med nedanstående talong. 
Om du åker bil ange om du vill samåka / kan ta med passagerare. 
 

Anmälan sänds per mail alt brevtalong till kassören senast 15 april! 
Slutlig kallelse kommer att sändas ut före 1 maj. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
 
Namn:   Telefon:  Mobilnr:   

Adress:   E-postadress:     

Postnr:   Postort:     

Kan ta pass:  (Antal) Samåker med:    

Tp i egen regi:   ________(Ja/Nej) Regnummer för bil:    

Deltar i kamratmiddag:_____(Ja/Nej) Ber ank.:  Ber avresa:   

Vill äta middag 8 maj: _____(Ja/Nej) 

Önskemål om studiebesök vid SKF alt Saabgroup      

Deltar i besök på Kviberg 10 maj em.  : _______(Ja/Nej) 

 
Talongen sänds till: Åke Olsson, Fornminnesvägen 34, 186 32 VALLENTUNA 

alt mail via hemsidan http://www.kamratoff.se 
 
 

http://www.kamratoff.se/
http://www.kamratoff.se/
http://www.kamratoff.se/
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 
 
2011 års kamratträff genomfördes i Linköping/Malmen och Kvarn/Markstridsskolan (MSS) tisdag 
10:e till torsdag 12:e maj. Träffen samlade närmare 80 deltagare. Utöver själva årsmötet innefattade 
de tre dagarna intressanta besök, förevisningar och föredrag. 

Träffen inleddes med att deltagarna samlades efter tisdag lunch vid Flygvapenmuseum där vi 
inledningsvis genomförde själva årsmötet. Efter en guidad visning av museet förflyttade vi oss till 
MSS för inkvartering. På kvällen träffades vi på mässen för kamratlig samvaro.   

Onsdagen ägnades åt verksamheten vid Malmen. Helikopterflottiljen orienterade dels om sin 
insatsverksamhet och dels om utveckling och anskaffning av de nya helikoptersystemen. Vid den 
efterföljande rundvandringen hade vi turen att även få beskåda den nylevererade Hkp 14. Saab 
presenterade verksamheten dels vid Malmen men även vid Saab Support & Services i stort. Vi kunde 
konstatera att verksamheten numera inte enbart handlar om flygplan och flygunderhåll. Man är idag 
en bred försvarsindustriell aktör med verksamhet riktad mot alla försvarsgrenar, såväl rent tekniskt 
som i ett brett logistiskt perspektiv. Dagen avslutades med att en trevlig Kamratmiddagen 
genomfördes i matsalen vid Markstridsskolan. 

Avslutningsdagen inleddes med information om såväl utbildnings- som utvecklingsverksamheten vid 
MSS. Därefter förevisades den kvalificerade anläggning som byggts för att man skall kunna öva ett 
helt kompani i strid i bebyggelse (SIB) under realistiska former.  

Kamratträffen avslutades officiellt med att styrelseordföranden framförde föreningens tack till MSS 
för att man tagit emot oss. Han riktade naturligtvis även ett varmt tack från alla deltagare till Göran 
Uller och Håkan Schweitz för tre välordnade, trevliga och givande dagar. 

  

Första dagen avslutas med avkoppling vid 
mässen/MSS. Foto: Bernt Magnusson. 

Deltagarna samlade inför avslutningsdagen. 
Foto: Åke Olsson. 

 
Årsmötet genomfördes som sagt under första dagen (2011-05-10) i samlingssalen på Flyg-
vapenmuseum. Vid mötet, som samlade 73 medlemmar, deltog även Lennart Axelsson som nyligen 
hade tillträtt som C FMTS. 

Mötet antog styrelsens förslag att förlägga nästa årsmöte till försvarsmaktens enheter i Göteborg med 
genomförande 2012-05-08--10.  

Ordföranden orienterade om att stipendiestadgarna inte överensstämmer fullt ut med försvarsmaktens 
nya personalförsörjningssystem och att smärre omformuleringar måste göras. 
Han informerade även om försvarsmaktens remiss avseende hur man skall stödja alla olika 
kamratföreningar i framtiden. I sammanhanget förklarade Lennart Axelsson att han, som nyligen 
tillsatt innehavare av befattningen C FMTS, tillsvidare kan åta sig rollen som föreningens ordförande. 
Detta eftersom Försvarsmakten ännu inte fastställt hur man avser engagera sig i verksamheten. 
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Ledamöter i tur att avgå var Åke Olsson, Kjell-Erik Lindgren, Kaj Sandström och Stig Jarring. 
Samtliga omvaldes. Jan-Inge Elofsson hade avsagt sig vidare suppleantuppdrag och som efterträdare 
valdes Niklas Jörnsby. Styrelsen har sålunda under året bestått av: Lennart Axelsson (föreningsordf.), 
Jan Sandin (styrelseordf.), Leif Küller (vice styrelseordf.), Jan Brolin (sekr.), Åke Olsson (kassör), 
Kjell-Erik Lindgren (klubbm.) Ulf Crona (ledam.), Harry Johansson (ledam.), Stig Jarring (ledam.), 
Kaj Sandström (ledam.), Peter Selinder (suppl.) och Niklas Jörnsby (suppl.). 

Jan Sandin hälsar årsmötesdeltagarna väl-
komna. Foto: Åke Olsson. 

Engagerade mötesdeltagare (2 x Ulf + Lasse i 
förgrunden). Foto: Bernt Magnusson. 

 
Revisorer har under året varit Per-Arne Öhman och Rune Wahlström: Suppleanter har varit Claes-
Göran Paulson och Håkan Schweitz. Håkan valdes vid årsmötet som ersättare för Gustaf Ankarcrona, 
som hade avsagt sig vidare uppdrag. 
 
Då Niklas Jörnsby invaldes i styrelsen antog årsmötet förslaget att han skulle ersättas av Anders 
Carlsson. Valberedningen har sålunda under året bestått av Anders Carlsson (sammankallande) 
samt Jan-Erik Lövgren och Jerker Westdahl.  
 
Årsavgiften har under året varit 125:- och för ständig medlem 2.500:-. Antalet medlemmar var 494 
stycken vid årsskiftet 2011/2012. 
 
Avseende föreningens ekonomi så har intäkterna under 2011 varit 59 286 kr. Intäkterna består i 
huvudsak av medlemsavgifter och bidrag. 2011 års kostnader har varit 46 062 kr. Huvuddelen av 
kostnaderna är att hänföra till rese- och portokostnader samt till föreningens stipendium. Prognosen 
för 2012 pekar mot ett nollresultat. 
 
Under verksamhetsåret har 3 protokollförda styrelsesammanträden genomförts.  
 
2 nummer av KamraTnytt har utgivits och ett antal artiklar har publicerats i TIFF. 
 
Stipendier. Endast 5 stipendieansökningar hade inkommit inom föreskriven ansökningstid. Årsmötet 
beslutade därför att ärendet skulle hanteras vidare av styrelsen vid ett möte i september. Vid detta 
styrelsemöte, som genomfördes 2011-09-23 vid FMTS, beslutades att kamratföreningens stipendium 
skulle tilldelas lt Rikard Gustafsson, 3. Sjöstriflj. ÅF stipendium tilldelades kn Joakim Gustafsson, I 
19. Saab Support & Services stipendium gick till FMing/kn Mårten Silvanius, FM DykNavalC och 
BAE Systems stipendium gavs till fk Christian Eriksson, Ing 2. 
 
Stipendiestadgarna har anpassats efter nu rådande förutsättningar, bland annat med hänsyn till 
försvarsmaktens nya personalförsörjning. Målgruppen är numera beskriven som officer -, eller 
specialistofficer i teknisk tjänst. Dessutom har ansökningstiden senarelagts till sista augusti. 
Antagningen hanteras av styrelsen vid ett möte i september. 
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Beträffande traditions- och museiverksamheten har Harry Johansson arbetat vidare med det 
dokument som skall ge en historisk beskrivning av arméns tekniska utbildning. Ingvar Carlsson, 
Sven Bertilsson och Kaj Sandström har till stor del bidragit till dokumentet som har 
arbetsnamnet ”Teknisk utbildning i Armén”. 
 

 
 
Den 17:e juni invigde H.M. Konungen 
det nya försvarsfordonsmuseet, som 
benämns Arsenalen, i Strängnäs. Ett 
antal av KamraToff medlemmar har 
starkt bidragit till museets uppbyggnad. 
Museichefen, Stefan Karlsson, är före 
detta teknisk officer vid P 10. 
 

 
Lokala och regionala kamratmöten genomförs i varierande omfattning. Styrelsen uppmanar fler att 
dela med sig av verksamheten vid dessa sammankomster genom reportage i KamraTnytt. Vi vill 
peka på att kallelser även till lokala möten bör införas på föreningens hemsida. Detta för att ge 
möjlighet för övriga KamraToff medlemmar att delta vid lokala sammankomster. För införande av 
kallelse - Meddela webbmaster på enklaste sätt via hemsidan, http://kamratoff.se/  
 
Nästa årsmöte är planerat att äga rum 2012-05-10. Detta i samband med 2012 års tredagars 
KamraToff-möte som skall genomföras i Göteborgs garnison . 
 
 
 
Lennart Axelsson 
Föreningsordförande 

 
 
Jan Sandin  
Styrelseordförande 

 
 
Leif Küller 
Vice styrelseordförande 

 
 
Jan Brolin 
Sekreterare 

 
 
Åke Olsson 
Kassör 

 
 
Kjell-Erik Lindgren 
Klubbmästare  

 
 
Ulf Crona 
Ledamot 

 
 
Stig Jarring 
Ledamot 

 
 
Harry Johansson  
Ledamot 

 
 
Kaj Sandström 
Ledamot 

  

 

http://kamratoff.se/
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KamraToff – Redovisning av resultat och budgetförslag 
 
Kamratföreningen har nu 488 medlemmar, varav 97 ständiga medlemmar. 
 
Föreslås oförändrad årsavgift: 125:- 
 

Budgetförslag för 2012 & 2013
                                           Resultat 2011 

 UTFALL BUDGET 
Intäkts- och kostnadsslag 2011 2012 2013 
Intäkter    
3900 Medlemsavgifter 48 775,00 43 750,00 43 750,00 
3910 Frivilliga Bidrag      750,00      750,00      750,00 
3993 Övr intäkter      180,00          0,00          0,00 
Erhållna bidrag    
3989 Övriga bidrag   9 578,00 15 000,00 15 000,00 

S:a Intäkter 59 286,00 59 500,00 59 500,00
Övriga kostnader    
5800 Resekostnader - 13 905,00 15 000,00 15 000,00 
6110 Kontorsmaterial      - 710,00   1 000,00   1 000,00 
6120 Datamedier      - 695,00      700,00      700,00 
6150 Trycksaker    -1 108,00   2 000,00   2 000,00 
6160 Tryckerikostnader            0,00   3 000,00   3 000,00 
6250 Porto   - 4 500,00   6 000,00   6 000,00 
6260 Betalningsorder plusgiro      - 768,00      900,00      900,00 
6270 Årsavgift Plusgiro      - 450,00      450,00      450,00 
6275 Årsavgift Hemsidan      - 298,75      300,00      300,00 
6280 Årsavgift SMKR   - 1 008,00   1 000,00   1 000,00 
6285 Årsavgift Milmus Z      - 100,00      100,00      100,00 
6290 Möte SMKR   - 2 340,00   3 000,00   3 000,00 
6407 Årsmöteskostnader            0,00   5 300,00   5 300,00 
6610 Resebidrag - 20 000,00 20 000,00 20 000,00 
6993 Bidrag reg träffar       -179,00      750,00      750,00 

S:a Övriga kostnader - 46 061,75 59 500,00 59 500,00

Nettoresultat 13 221,25 0,00 0,00 
 

Av inbetalda medlemsavgifter avser 34.000 kronor budgetåret 2012. 
Beloppet var lika stort för 2011 vid föregående årsskifte. 
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Mälardalsträffen år 2012 

 
Text Jan Sandin, Foto Åke Olsson 

 
Den 8 februari var det dags för föreningens Mälardalsträff som Kjell-Erik Lindgren ordnat på 
Arsenalen, Sveriges försvarsfordonsmuseum utanför Strängnäs. Träffen hade lockat drygt 30 
medlemmar som utöver att besöka själva museet fick lyssna på två intressanta föredrag. 
Ulf Henricsson berättade om tiden som chef för Nordbat 2 och Mats Klintäng informerade mer om 
vad som nu sig i FM tilldrager med tyngdpunkt på FMTM. 
 
Arsenalen- Sveriges försvarsfordonsmuseum 
Det är alltid lika trevligt att träffa gamla arbetskamrater och efter inledande snack och fika i den 
trevliga receptionen var det dags för Stefan Karlsson. Stefan som är museichef på Arsenalen, har en 
bakgrund som teknisk officer på P10, hälsade nu välkommen och blev vår sakkunnige guide i museet. 
Stefan tog oss med på en spännande resa genom vår försvarsfordonshistoria. Vi startar stilenligt med 
vår äldsta stridsvagn. Den var ursprungligen en kulsprutebeväpnad tysk vagn som inköptes 1921 i 10 
ex för försöksverksamhet i Sverige. I organiserad form drevs sedan verksamheten inom Göta 
livgardes stridsvagnsbataljon. Senare modifierades 5 stycken och blev vår första stridsvagn med 
beteckning m/21-29. Dessa 10 vagnar utgjorde huvuddelen av de svenska pansarstyrkorna fram till 
krigsutbrottet 1939. 

 

 
 

Stefan Karlsson och i bakgrunden ses strv m/21-29 och ett stort fotomontage där 
stridsvagnsbataljonen paraderar på Banérgatan i Stockholm 

 
I början av rundvandringen på museet ser vi också vår äldsta lastbil i originalskick från 1923 som 
använts på Stockholms tygstation. Fordonshistorien fram till andra världskriget innehåller ett antal 
unika objekt, riktigt museala godbitar från användning i Sverige. 
Andra världskrigets enorma krigsproduktion har naturligtvis satt tydliga spår i museets samlingar och 
här återfinner vi alla krigförande nationers kända stridsvagnar, allt från Sovjets T34 till tyskarnas 
Tiger- och amerikanarnas Shermanvagnar och våra egna stridsvagnar som producerades av 
Landsverk m.fl. i olika versioner. Det var ju i stort sett omöjligt att importera vapenmateriel och även 
många andra produkter under våra beredskapsår. 
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Den militära teknikutvecklingen har inneburit breda tekniska framsteg för mänskligheten men 
tyvärr också satt förödande avtryck i vår historia, vilket här sakkunnigt begrundas. 

 
Vi lotsas vidare genom historien och här finns allt vad man kan begära av modernare materiel 
huvuddelen i svensk tjänst ända fram till våra dagars strv122 Leopard via strv 74, Bandkanon och 
strv 103 etc. Överhuvudtaget är museet präglat av stridsfordon och särskilt stridsvagnens 1900-
talshistoria, vilket inte är förvånande. 
 
Vi försökte göra museet på en och en halv timmas rundvandring. Det är alldeles för litet men med en 
god guide tillräckligt för att få en god överblick för att sedan kunna återkomma och botanisera i lugn 
och ro bland alla stationerna och ta del av information på skyltar och från monitorer.  
Vad som visas är ändå endast ca 75 objekt av 300. Resten förvaras i förråden på gamla P10 och 
tanken är att till del kunna växla om den utställda materielen i museet. 
 
Stefan Karlsson berättar att sedan starten i somras så ligger antalet besök över prognos/budget. 
Besöksprofilen är väl ungefär fifty, fifty mellan ”tekniknördar” och vanligt folk som inte vet så 
mycket alls. Vi får väl kanske räkna oss till avdelningen för nördar men jag tror inte jag överdriver 
om jag säger att den allmänna uppfattningen bland kamraterna är att Arsenalen är över förväntan och 
väl värt ett besök. Sätt gärna av en halvdag för det går det åt särskilt i sommar når soldattorpet och 
andra faciliteter tillkommit. Ett museum blir ju aldrig klart och jag uppfattar att Arsenalen som ett 
modernt upplevelsemuseum kommer att fortsätta att utvecklas till ett ställe att återkomma till. 
 
 
Ulf Henricsson 
 
Känd Överste 1 och chef för Nordbat 2, som ingick i de fredsbevarande operationerna UNPROFOR i 
forna Jugoslavien hösten och vintern 1993-94, tog oss med på en målande, personlig och initierad 
resa till en avgörande epok i de jugoslaviska upplösningskrigen.  
Han ställdes inför den delikata uppgiften att på tre månader ställa upp en förstärkt bataljon på ca 
1000 man. Huvuddelen av materielen och bemanningen ca 850 personer kom från Sverige resten från 
Danmark och Norge. 
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Det var en stor omställning att gå från den tidens invasions/värnpliktsförsvar till ett insatsförband 
långt bort och med långa och bristfälliga kommunikationsvägar. Vi hade särskilt bett Ulf ge sin bild 
av logistik och teknisk tjänst och vi fick en intressant redovisning av spelet på högsta nivå mellan 
ÖB, CA och den politiska ledningen om hur förbandet byggdes upp utrustades och samövades. 
 
Det var massor av problem som måste lösas på kort tid allt från tekniska lösningar till upphandlingar 
och Ulf gav med glimten i ögat många exempel på kreativa medarbetare som löste det mesta dock 
kanske inte alltid efter regelverket. 
 
Det var en omvittnat tuff uppgift som bataljonen fått och de flesta av oss åhörare hade ju egna 
minnen från hur vi följt utvecklingen på Balkan. Mest omtalat är väl händelserna i staden Vares och 
framför allt den ohyggliga massakern i Stupni Do. Av Ulf fick vi levande bilder från händelserna och 
en belysning av betydelsen av ledarskap i svåra situationer. Betydelsen av att cheferna är ute i 
verksamheten, engagerade och tillgängliga framstår som avgörande.  
 
Den svenska utbildningen, värnplikten och förmågan att delegera och att beslut kan fattas på lägsta 
nivå var en del av Ulfs förklaring till Nordbat framgångar. 
 
Att Ulf Henricsson var en lysande chef i de fredsbevarande operationerna det vet vi alla och han har 
också förtjänstfullt fått höga utmärkelser för detta. Att han också är en mycket god föreläsare kan vi 
åhörare intyga. 
 

 
 

Ulf Henricsson hade ett digert bildmaterial till sitt föredrag 
 



KamraToff 2012-03-01 Sida 12 (14) 
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare 
 
Mats Klintäng 
 
Mats har vi ju tidigare mött åtskilliga gånger som engagerad chef för FMTS och tillika förenings-
ordförande, nu fick vi möta honom som minst lika engagerad chef för FMTM. Förkortningarna är ju 
förvillande lika varandra det är nog så att FMTM behöver förklaras lite mer. Det står för FM Telenät 
och Markteleförband och är det försvarsgemensamma förband som svarar för vår teletekniska 
infrastruktur i Sverige och vid internationella operationer. FMTM är också ett ständigt insatsberett 
markteleförband. Det är en av FM större enheter med verksamhet på 16 platser och har mer än 400 
anställda varav nästan en tredjedel är officerare. 
 
Det är mycket på gång (alltid) i FM och det gäller inte minst FMTM verksamhetsområde där allt 
pekar på att den pågående utvecklingen av försvarets organisation innebär att FMTM kommer att få 
utökade uppgifter. Mats målade med sedvanligt engagemang, kunnande och personliga kommentarer 
den framtida bild av logistiken särskilt inom sitt område som vi med stor sannolikhet går till mötes. 
Vid förfrågan om vi inte skulle kunna få till en allmänt kunskapshöjande artikel i TIFF om FMTM, 
så var Mats inte avvisande till detta. Jag hoppas alltså att vi kan komma tillbaka till detta intressanta 
och viktiga område 
 

 
 

Mats Klintäng här i samspråk med vår sekreterare Jan Brolin 
 
 
Efter en intensiv eftermiddag var det dags summering och kvällsmacka.  
Ett museum av världsklass en viktig del av vårt försvarshistoriska arv med en kunnig engagerad 
guide, två engagerade och kunniga föreläsare som med glimten i ögat förmedlar två olika men 
angelägna bilder till oss. Vad kan man mer begära? Tack Kjell- Erik som sydde ihop paketet och tack 
ni som gjorde jobbet och gav oss i Kamratföreningen en bra dag. 
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Minnesord 
 

Sigvard Nordmark  
 
Vår käre Sigvard eller Sigge som han kallades av många 
har avlidit i en ålder av 86 år.  
 
Han föddes i Torsåker, Gästrikland som nummer tre i en 
syskonskara av fem. 1952 träffade Sigvard sin hustru Elvy 
och tillsammans fick de två barn, Christer och Ann-Louise, 
och flyttade till Gävle. 

 
 

Redan som 16-åring på 1940-talet deltog Sigvard i luftbevakning vid Messubodarna.  
På regementet I 14 i Gävle utbildade han sig sedan till vapentekniker. I början på 60-talet fortsatte 
han sin utbildning till tyghantverkare (vapen, ammunition, fordon) i Stockholm.  
1964 gick flyttlasset med familjen till Jämtland och Östersund. Flytten blev lyckosam för familjen. 
På regementet A4 i Östersund fortsatte Sigvard som kapten inom fordon fram till pensionering. 
På 70-talet gjorde Sigvard även FN-tjänst på Cypern under två perioder. 
 
Sigvard var nyfiken på det mesta och det roade honom att prova på olika sporter. Som 18-åring 
började han med backhoppning och reste runt i Norrland på olika tävlingar med god framgång. 
 
I och med sitt yrkesval inom vapen vaknade så småningom ett intresse för ban- och fältskytte. 
A4 skytteförening hade i Sigvard en säker skytt som tog hem priser i form av medaljer och pokaler 
som nu pryder hemmet. 
 
Sigvards motionsvilja och intresse att testa nya sporter gjorde honom snart till entusiast i till exempel 
utförsåkning, orientering, längdåkning, vidsurfing, cykling och löpning. 
 
Att han i hög ålder tog sig till backarna i Jämtland med carvingskidor på axeln fick nog många 
ögonbryn att höjas. 
 
Friluftsliv i allmänhet, såsom bär- och svampplockning och även fåglar var andra intressen. 
 
Sigvard åkte med glädje på resor och gärna utomlands med familjen. Resorna användes flitigt till att 
bättra på de språkkunskaper som han tidigare med nyfikenhet och iver tillägnat sig. 
 
Sigvard var en enkel rättfram person, vänlig och hjälpsam samt uppskattad bland nära och vänner. 
 
Sigvard lämnar ett stort tomrum och han kommer för alltid att ha en plats i våra hjärtan. 
 
Familjen 
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Anmäl post- & mail- adressförändringar, mobiltelefonnummer mm till kassören  

per post eller med email via vår hemsida http://www.kamratoff.se/ 
 

 
 
 
 

 
Anmäl via hemsidan om du enbart vill ha KamraTnytt via email och ej som post ! 
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