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Förord

Denna beskrivning har sitt ursprung i ett manuskript till en skärmbildsutställning vid För-
svarsmaktens tekniska skolan (FMTS). Utställningen är gjord för att passa i två nya ”Tra-
ditionsrum” i anslutning till det förbandsmuseum som funnits på området sedan Hallands 
Flygflottiljs dagar. Strävan har varit att i första hand ge elever och lärare vid FMTS en upp-
fattning om hur armén utbildade sin tekniska personal, innan FMTS bildades. 

Den långa tidsrymden från 1914 då det första tygkompaniet sattes upp och den därunder 
kraftiga tekniska utveckling som armén har genomgått, gör det svårt att på ett begränsat 
utrymme åstadkomma en realistisk beskrivning, som tillgodoser alla önskemål om innehåll.  

I denna skrift har jag därför valt att komplettera med något mer text och bilder, än som 
fått plats i rummen. Dessutom har materialet fått ett fristående Appendix. Ingvar Carlsson, 
Sven Bertilsson, Kaj Sandström, Håkan Schweits och undertecknad står bakom dessa bila-
gor, som i utställningen på FMTS presenteras i pärmar som Fördjupningsmaterial. 

Textmaterial och bilder har i övrigt hämtats från Krigsarkivet, tidigare beskrivningar av 
arméns skolor och material som hanterats av museigruppen, som funnits i Östersund, sedan 
nedläggningen av Arméns Tekniska Skola (ATS).

De flesta färgfoton som visas har tagits av ATS yrkesfotograf Mats Falkdalen.
Fotografiet över Gevärsfaktoriet har tagits av AB Foto i Eskilstuna.

Beskrivningen följer den rumsindelning som bildmanuskriptet har. Först beskrivs hur den 
tekniska utbildningen startade och senare genomfördes på olika platser i Stockholm, Öster-
sund och Skövde. Senare beskrivs hur utbildningen på telemateriel (signal-,radar- och luft-
värnsmateriel) har gått till i Uppsala och Göteborg.

Av alla 18 mekanikerskolor, som funnits i landet, har endast P4 MekS kommit med i denna 
beskrivning, liksom ett kort avsnitt om arméns utbildning av flygmekaniker vid ArtflygS och 
HkpS. Detta visar på att det ännu finns mycket oskrivet när det gäller teknikutbildningen i 
arméns historia.

Jag vill med detta inbjuda dig som tycker att det saknas avsnitt i detta material: Skriv för 
att komplettera.

Med förhoppning om en minnesvärd läsning
Harry Johansson

Kohallsvägen8
432 54 VARBERG
f.harry.johansson@telia.com
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Teknikhistoria i armén

Vid slutet av 1970-talet hade Sverige en fältarmé på cirka 600 000 man, 20 infanteribrigader, 
6 pansarbrigader, 5 norrlandsbrigader och ett hundratal fristående bataljoner med kompli-
cerad materiel, bland annat:

15 Stabs/sambandsbataljoner (för högre staber)
11 Fördelningsstabsbataljoner
11 artilleriregementsstabskompanier     
20 haubitsbataljoner 77 (A och B)
10 luftvärnsbataljoner 48
10 luftvärnsbataljoner robot 70
15 brigadluftvärnskompanier robot 70
2 luftvärnsbataljoner robot 77
12 fördelningsingenjörbataljoner

Varje pansarbrigad modell 63M, om cirka 6 000 man, hade 72 st. stridsvagn 103,  110 st. 
pansar bandvagnar och en stor mängd annan materiel

I varje förband ingick för underhåll (reparationstjänst):

3 arméingenjörer
8 arméverkmästare
36 tekniker (värnpliktiga och fast anställda)

Värnpliktiga:
34 signalmekaniker
21 servomekaniker
30 vapenmekaniker
6 pjäsmekaniker
87 stridsvagnsmekaniker
8 bärgnings-och brobandvagnsmekaniker
22 bilmekaniker
1 maskinmekaniker
2 bandtraktormekaniker
3 pansarbandvagnsmekaniker

     Summa 261 man 

Huvuddelen av denna personal var värnpliktig och utbildad vid förbandsbundna mekaniker-
skolor. Vid tre centrala skolor utbildades fast anställda tekniker som lärare och kvalificerade 
värnpliktiga tekniker:

•	TygS	i	Stockholm
•	StabSbS/Mekskola	i	Uppsala
•	RMS	i	Göteborg
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Mekanikerskolor

Mekanikerskolor fanns på följande förband och orter:

Här visas som exempel mekanikerskolan vid P4. 
Utbildning av värnpliktiga mekaniker i Skövde på-

börjades 1945, i P4 före detta tygverkstad. Vid slutet 
av 1970-talet projekterades och byggdes en ny meka-
nikerskola, där samtliga mekanikerkategorier kunde 
utbildas. Behovet var cirka 100 mekaniker per år.

För ytterligare beskrivning av P4 MekS se Appen-
dix bilaga1 av Ingvar Carlsson.

Gamla MekS vid P4.

      Mekanikerkategori
I19/P5 Boden    Stridsfordon
A8   Boden   Artilleri och fordon  
HkpS Boden   Helikopter
T3   Sollefteå  Fordon
A4   Östersund  Artilleri
A9   Kristinehamn  Artilleri och fordon
P1   Enköping  Fordon och stridsfordon
P10  Strängnäs  Fordon och stridsfordon
T1   Linköping  Artilleri och fordon
P18  Visby   Fordon och stridsfordon

P4   Skövde   Fordon och stridsfordon

A6   Jönköping  Artilleri och fältarbetsmaskiner
T4   Hässleholm  Fordon och pansarbandvagnar
P2   Hässleholm  Stridsfordon
A3   Kristianstad  Artilleri och pansarbandvagnar
P6   Kristianstad  Stridsfordon
P7   Ystad/Revinge  Stridsfordon
ArtflygS Nyköping  Artilleriflyg
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Gamla MekS vid P4.

Torn-chassi-
utbildning på 
Stridsfordon 
9040 i den nya 
MekS.

Skiss över den nya mekanikerskolan.
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ARMÉNS TEKNISKA SKOLA
Start och avslutning i Östersund

Tygförvaltningsskolan i Stockholm tillgodosåg under många år det starkt ökande behovet av 
teknisk kompetens för arméns huvuddel. Hela tiden i gamla övertagna lokaler.

1977 ändrades skolans namn till Arméns Tekniska Skola, ATS.
1978 beslöt regeringen att ATS skulle flytta till Östersund och att signalmekanikerut-

bildningen i Uppsala och utbildningen av artilleri- och fältarbetsmekaniker i Jönköping och 

Invigningen av 
ATS förrättades 
av kungen.

Östersund skulle flyttas 
med. I de nya lokalerna 
skulle också Försva-
rets Förvaltningsskola 
(FörvS) samlokaliseras. 

Skolorna invigdes den 
28 september 1984 av 
kung Carl XVI Gustaf. 

Skolorna i Östersund.
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ATS verksamhet i Östersund upphörde den 
30 september 2005. Skolan ingår från och med 
den 1 juli 2005 i Försvarsmaktens tekniska 
skola (FMTS) i Halmstad.

Den militära verksamheten i Östersund avslutades av kung 
Carl XVI Gustaf med landshövdingen i Jämtlands län Maggi 
Mikaelsson, biskopen i Härnösands stift Tony Guldbrandzén 
och ÖB:s representant generalmajor Jan Salestrand.
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Hur den tekniska tjänsten 
byggdes upp

Enligt 1914 års härordning skulle det ingå ett tygkompani i Fälttelegrafkåren. Kompaniet 
skulle bedriva hantverksutbildning och sätta upp verkstäder, i första hand för vapen och 
motorfordon.

Artilleriförbanden lät utbilda vissa officerare vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori i Es-
kilstuna. Fram till 1942 genomfördes grundläggande verkstadsutbildning för tygofficerare 
(två år) och tygunderofficerare (ett år). Dessa officerare hade ansvaret för vården och förvalt-
ningen av vapnen.

Den tekniska skötseln av tygmateriel genomfördes av beställningsmän som reparerade 
och tillverkade materiel.

Fälttelegrafkårens tygverkstad på Frösunda.

Gevärsfaktoriet i Eskilstuna.   

Truppförbandens hantverks-
personal stod utanför de militära 
kårerna. Särskild utbildning för 
hantverkare saknades. Man bör-
jade som gesäll eller lärling och 
arbetade upp sin skicklighet till 
mästare. 

1929 startades en elektrotek-
nisk utbildning för fyra elever 
vid fälttelegrafkårens tygkompa-
ni. Ur denna utbildning kan man 
härleda både signaltruppernas 
mekanikerutbildning och luftvär-
nets radarteknikerutbildning.
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Beställningsmannaskola (BMS) – volontärsutbildning

Vid slutet av 1930-talet började en intensiv upprustning av Sveriges  försvarsmakt. Den 
tekniska utvecklingen krävde nya kunskaper hos den personal som skulle handha och vårda 
materielen. Man började i stor omfattning utbildning av beställningsmän (armétekniker) för 
markpjäs, handvapen, motorfordon, luftvärnspjäs och signalmateriel.

BMS var till en början hantverksmässigt betonad, med en mycket gedigen verkstadsut-
bildning, som de första åren genomfördes med lärare från Gevärsfaktoriet. 1945 utökades 
beställningsmannautbildningen med yrkesgrenarna bilmekaniker, stridsvagnsmekaniker 
och radarmekaniker.

Eleverna vid BMS var kontraktsanställda volontärer, som genomfört en godkänd korprals-
skola och sökt teknisk utbildning. Eleverna fick också militär utbildning och undervisades 
dessutom i svenska, matematik och fysik motsvarande Teknisk Realexamen. Utbildningen 
genomfördes vid en 10 månaders furirskola, följd av ytterligare ett års teknikutbildning. 
Elev med betyg MBG fick snart därpå en fortsatt central underbefälsutbildning (FCU), som 
förberedelse för tyghantverkarutbildning, teknisk underofficer. En färdigutbildad elev fick 
den civilmilitära benämningen Biträdande armétekniker.

Volontärsinstitutionen upphörde 1953. Därefter rekryterades värnpliktiga befälselever till 
BMS utan kontraktsanställning.

Ovan: Utbildning i smide.   
T v: Vapenmekaniker under utbildning.

Ovan: Maskinbearbetning. T h: Mekanikerutbildning 
vid optikverkstaden på Götgatan. 
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Teknikerskola TS1 och TS2 och Arméverkmästarskola (AVMS)

1963 ersattes beställningsmannaskolan med en ny Teknikerskola.
Första skedet, Teknikerskola 1 (TS1) genomfördes vid TygS. Civilt skolkrav var yrkes-

skola (grundskola). Till denna utbildning rekryterades värnpliktiga under grundutbildning 
till gruppbefäl. TS1 omfattade 13 månaders utbildning, i svenska, matematik, fysik, allmän-
tekniska ämnen, trupputbildning och vapentjänst. Godkänd kurs innebar anställning som 
biträdande armétekniker, med furirs tjänsteklass i Tygtekniska kåren.

TS2 följde direkt på TS1 och gav den specialistkompetens som krävdes på respektive yr-
kesgren. Motorlinje och vapenlinje genomfördes vid TygS. Telelinjen delades mellan Arméns 
Stabs-och sambandsskola (StabSbS) i Uppsala och luftvärnslinjer vid Arméns Radarskola 
(RMS) i Göteborg.

TygS

Efter cirka fyra års betald utbildning var eleven färdig att tjänstgöra 
som armétekniker vid förband och skola, med överfurirs tjänsteställning. 
Men han var också obunden av kontrakt och fri att lämna sin anställning 
i försvaret.

Redan 1949 startade vidareutbildning  av armétekniker till tyghant-
verkare, senare  benämnd arméverkmästare (AVM). Utbildningen kvalifi-
cerade till beställning som civilmilitär underofficer i teknisk tjänst. Verk-
mästarna tjänstgjorde i första hand vid skolorna som chefsinstruktörer. 
TygS genomförde denna befordringsutbildning för alla yrkesgrenar.                                      

Lokalisering i stockholmsregionen

Tygskolan startade vid Mosebacke Torg 1 på söder i Stockholm 1 september 1942. Redan 
1941 hade dock en kurs för luftvärnsmekaniker genomförts i Järngraven vis Slussen.

1942 inrättades Tygförvaltningsskolan (TygS) på Götgatan 66 där utbildningen snart tog 
fart. (Bilaga 1: Livet på Götgatan som teknikeraspirant 1959 av Rune Lidö.) Förutom loka-
lerna vid Göt gatan fick skolan utnyttja ytterligare 11 övningsplatser i Stockholm:

•	 Gärdet,	exercisfält
•	 Järngraven,	utbildningsverkstäder
•	 Karlavägen,	utbildningsverkstäder
•	 Linnégatan	89,	förläggning
•	 Medborgarhuset,	gymnastik	och	bad
•	 Piccadillybiografen,	samlingssal
•	 Sturebadet,	gymnastik	och	bad
•	 Stuvsta,	skjutbana
•	 Tantolunden,	exercis
•	 Zinkensdamm,	idrottsplats
•	 Östberga,	exercisfält

Marieberg

1942 inrättades Arméns Signalskola (SignS) på Frösunda. Den flyttades 1945 till Marieberg. 
Signalmekanikerutbildningen flyttades också dit och senare också utbildningen av radarme-
kaniker. Utbildningen bedrevs i baracker och i den gamla ammunitionsfabriken. 

Arméns Radarskola blev 1949 en egen skola på Marieberg. Den flyttades 1954 till Göte-
borg. 

Signalregementet S1 och Arméns Signalskola flyttades 1958 till Uppsala och slogs sam-
man med Stabsassistentskolan med det nya namnet Stabs-och sambandsskolan.  

Signalmekanikerna utbildades vid StabSbS/MekS.
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Ovan: Götgatan 66.
T v: Norra Järngraven vid Slussen i 
Stockholm

Marieberg.

Original-
ritning 
till Mose-
backe 
torg 1.
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Rissne – Solvalla

Sedan andra världskriget slutat fick TygS undan för undan avstå de utbildningslokaler som 
ägdes av Stockholms stad. 1963 övertog skolan lokaler efter A1, som flyttade till Linköping. 
Hela Tygförvaltningsskolan var då samlad på Rissne-området och vid Solvalla i Sundbyberg, 
som en självständig enhet.

Histogram över utvecklingen av Arméns tekniska skolor.

Kanslihus i Rissne.

Kaserner i Rissne. Elevkonstverket ”Hjärnverk”.
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Teorilektion tryckluftsbromsar.

Tornlyft på Pbv 302 på Solvallaområdet.

Verkstadskärra 2.

Reptjänst i fält.
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Arméingenjörsutbildning

Skolan genomgick en ständig utveckling och organisatorisk förändring. Från Motorskolan i 
Strängnäs överfördes Aing PCS (senare benämnd Arméingenjör kadettskolan) till TygS 1963. 
Värnpliktiga ingenjörer hade från 1958/59 utbildats vid P10, för krigsplacering i arméns 
bataljonsstaber. Många av dessa ingenjörer rekryterades till fast anställning i Arméingen-
jörskåren.

1976 startades vid TygS en arméingenjörsskola, dit elever rekryterades från arméns tek-
nikspecialister som genomgått Arméverkmästarkurs och i det civila skolsystemet komplet-
terat med gymnasieskolans treåriga tekniska utbildning. Utbildningens målsättning var att 
i första hand förse arméns fredsorganisationen med kvalificerade ingenjörer. Denna utbild-
ning genomfördes sista gången 1982/83. Man hade då utbildat 85 arméingenjörer.

1973 bröts förvaltningsutbildningen av officerare och underofficerare ut ur TygS och slogs 
samman med Intendenturförvaltningsskolan till Försvarets Förvaltningsskola som lokalise-
rades på Frösunda.

AingPCS 1965 varur 14 elever rekryterades till fast anställning.

Fakta om TygS år 1974/75
Antal elevdagar .......................................58 500 
Antal elever ..................................................590
Antal tekniklärare .......................................155
Lokalyta för teknisk utbildning ....... 33 500 m2

Förläggningsplatser .....................................300

TygS tillgodosåg under många år 
det starkt ökande behovet av tek-
nisk kompetens för Arméns huvud-
del. Verksamheten bedrevs hela 
 tiden i gamla övertagna lokaler.
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Arméingen-
jörsskolans 
första kurs.

Arméns Tekniska Skola      

1977 ändrades Tygförvaltningsskolans namn till Arméns Tekniska Skola (ATS).
1979 lämnade skolan Rissne och flyttade till F8:s gamla lokaler på Barkarby.  
Den bristande tillgången till lokaler för den tekniska utbildningen i armén var under en 

lång tid föremål för utredningar.
1966 i oktober startade ÖB en lokaliseringsutredning.
1968 beordrade arméchefen en utredning om slutlig placering av ATS till Solna.
1971 beslöt riksdagen om utlokalisering av ATS.
1972 gav ÖB uppdrag till Fortifikationsförvaltningen att ta fram byggnadsplan för ATS 

och FörvS i Östersund.
1974 sker upphandling av konsulttjänster för projektering.

Skolans kanslihus på Barkarby.

1976 uppdrar regeringen åt FortF att utföra pro-
jektering av skolorna i Östersund.

1977 i september beslutar regeringen att Arméns 
Radarskola skall vara kvar i Göteborg.

1978 i maj begär chefen för FörvS hos ÖB att sko-
lans flyttning skall omprövas.

1978 i juni beslutar regeringen att skolorna skall 
flyttas till Östersund och att detta skall vara genom-
fört 1984.

1979 i november begär ÖB att regeringen skall 
ompröva beslutet om omlokalisering till Östersund
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1980 i augusti lämnar FortF en grovkalkyl för 
bygget på 330 miljoner kronor.

1980 i augusti presenterar CA ett alternativ där 
ATS blir kvar på Barkarby. Förslaget innebär 127 
miljoner kronor lägre investeringskostnad.

1982 sker byggstart för ATS och FörvS  i Öster-
sund.

1984-09-28 invigde kung Carl XVI Gustav den nya 
hypermoderna utbildningsanläggningen för ATS och 
FörvS i Östersund. 

Arton år hade passerat sedan utredningen om pla-
ceringen av ATS startades.

Ovan: Honnörsbordet vid invigningslunchen. 
T h: CATS öv. Gunnar Barkerud efter lyckad invigning

Från invigningen av ATS 
i Östersund 

Kungen önskar CATS lycka till.
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Teknikhuset

Den långa utredningstiden gav möjlighet till en omfattande och detaljrik planering. Total-
ytan blev närmare 60 000 m2 . Specialinredda utbildningslokaler för arméns teknikområden 
fordon, stridsfordon, fältarbetsmaskiner, vapen och markrobot samlades i Teknikhuset.

Signalmateriel, teleteknik och datateknik samlades tillsammans med administrationen 
och Försvarets Förvaltningsskola i Skolhuset.

Teknikhuset.

Pjäshallen. Fordonshallen. 

Stridsvagnshallen. Stridsvagnssimulator.
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En avdelning benämnd Fordonstekniska 
System (FTS) innehöll specialutrustning för 
utbildning i hydraulik, pneumatik, bränsle-
teknik och bromsteknik.

Ovan:
Bränsleteknik. 

T v:
Bromsteknik.

Hydraullab. Hydraulprovbänk.

Pneumatiklab. 
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Det fanns ett motor- och 
fordonslab där det gick att 
provköra alla försvarets hjul-
fordon och fordonsmotorer. 
Skolan fick också unika loka-
ler för svetsutbildning. 

Motorprovning.

En 50 meter lång skjuttunnel för finkalibriga vapen fanns under pjäshallen.

Fordonslabb.

Skjuttunnel.
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Skolhus med teleavdelning

Telemateriel för försvarets fasta anläggningar fanns i specialsalar i skolhuset. Denna mate-
riel kunde anslutas till mobila utrustningar och fältmässiga hytter i den vagnhall som fanns 
i anslutning till skolhuset.

Utbildning i stabshytt . 

Tidig datorutbildning 
med Candeladatorer.

Teleutbildningssal.  Datorutbildningssal.

Utbildning i vagnhallen.
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 Sporthall, tre kaserner, restaurangbyggnad och administrativa lokaler med bl.a. en välut-
rustad film-och fotoavdelning och tryckeri.

T h: Sporthallen.
Nedan: Fyrvalla 
kompani i snö.

Matsalsbyggnad för all personal 
på A4, FörvS och ATS.
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Ovan: Film och foto. 
T v: Repro med tryckeri.

Det skapades fan-
tastiska förutsätt-
ningar för teknisk 
utbildning. Många 
utländska besökare 
beskrev anläggningen 
som världsunik. 
 Laborationssalar, 
 golvmaterial, fönster-
glas, allt var specialise-
rat för olika behov.
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Vintermiljön gav också spe-
ciella förutsättningar. Nära till 
fjällmiljö, men också särskild 
teknisk utbildning i köldmiljö, 
till exempel fordonsteknik med 
bärgningstjänst och svetsning.

Den kompetens som skapa-
des utnyttjades även för kurser 
åt det civila samhället.

T h: Fordonsutbildning 
i vintermiljö i samarbete 
med Samverkansorgan 
för fordon och markfrå-
gor (SFM).

Svetsutbildning i kyla.

Nedan: Fjällutbildning.
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Ny befälsordning (NBO)

Åren före ATS flyttning till Östersund,ändrades befälsordningssystemet i försvarsmakten.
Ny befälsordning (NBO) innebar en stor förändring och gav en annan yrkesroll för de fast 

anställda tekniska officerarna. 
Den nya yrkesofficeren, med högre civila skolkrav än tidigare, skulle utbildas vid en of-

ficershögskola mot de tre målen chef, utbildare och fackman. Den  nya fackmannarollen 
skulle motsvara den gamla specialistfunktionen (teknikerfunktionen). Men teknikerns för-
måga som utbildare och chef skulle stärkas. Teknikern blev officer och de gamla civilmilitära 
befattningarna avskaffades. De nya teknikofficerarna utnämndes 1 juni 1983 till fänrikar i 
Arméns Tekniska Kår.

Från och med 1983 tillfördes armén årligen ett stort antal tekniska officerare inom yrkes-
grenarna fordon, vapen, helikopter, tele och luftvärn. Man hade gemensamma kursavslut-
ningar.

Utbildningsidé 
för officershög-
skolan i NBO.

Elever och lärare vid den gemensamma 
officersexamen i Göteborg 1985.
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Till utbildningen i de nya lokalerna saknades till en början en stor mängd tekniklärare, 
som valt att inte flytta med till Östersund.

Den första utbildningen som startade, före den officiella invigningen, var den från Uppsala 
avbrutna officershögskolan OHS/OK Tele 83/85.

Att finna lärare som kunde kommenderas till Östersund blev en diger arbetsuppgift för 
kårstaben i Stockholm. Det tog flera år för skolan att skapa egna kompetenta lärarlag.         

Elevhotell på 
Gröngatan i 
Östersund.

Det stora antalet 
fast anställda elever 
ställde krav på boende 
utanför skolorna. Det-
ta löstes i Östersund  
genom tillmötesgåen-
de av kommunen. Fle-
ra elevhotell byggdes i 
centrala Östersund.

Ett nytt lärargäng på teleavdelningen 1990.
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Team ATS (1986–1994)

För att långsiktigt skapa lärarkompetens satsade armén på marknadsföring och personal-
rekrytering. På ATS skapades ett ”Team ATS” där tekniklärare och elever tillsammans fick 
vara aktiva i rekryteringsarbetet.

Teamet bestod av två bilar VW Golf, en utställningsbil och en tävlingsbil, med förare och 
mekaniker hämtade bland elever och lärare vid ATS. Tävlingsbilen användes bland annat 
i flera junior-SM och stora SM. Till en början kördes bilen av Lars Almqvist med Gunnar 
Bergstöm som kartläsare. Besättning-
en byttes under 1987 och den lovande 
rallyjunioren, tillika kadetten Mikael 
Lindgren tog över ratten, med Gunnar 
Marklund i högerstolen. Micke blev 
1990 silvermedaljör vid junior-SM.

Utställningsbilen användes flitigt 
i Arméns marknadsföring och rekry-
tering av teknisk personal vid mässor 
runt om i landet. Chef för teamet var 
övlt Göran Westman.
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Värnpliktig teknikerutbildning

Teknikutvecklingen och nya materielsystem ställde krav på bredare systemkunnande.
Detta gällde inte minst för de värnpliktiga tekniker och mekaniker som skulle svara för 

det huvudsakliga tekniska systemstödet och reparationstjänsten i krigsorganisationen.
Inom flera teknikområden startade utbildning av värnpliktiga tekniker. Denna typ av 

utbildning hade länge funnits i Luftvärnet och i Marinen. Eleverna var uttagna som plutons-
befäl och hade högre civil skolkompetens än kraven för mekanikerutbildning. 

I början av 1980-talet påbörjades en bredare teknikerutbildning anpassad för de system 
som anskaffats till armén. De gamla tekniska yrkesgrenarna, som i stort begränsats av kom-
petensområden som mekanik, elektricitetslära, teleteknik och elektronik, ersattes delvis av 
systemteknik.

En första kurs med värnpliktiga Systemtekniker Haubits 77 genomfördes i Östersund 
1985. 35 elever fick utbildning på hela pjässystemet, det vill säga vapen, motor, kalkylator, 
elsystem och hydraulik. Totalt utbildades cirka 200 värnpliktiga systemtekniker mellan åren 
1983 och 2003.

Systemteknikerutbildning Haubits 77.

Kursfoto SYSTE HAUBITS 77 1984/85.
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1990 genomfördes den första 
utbildningen av värnpliktiga sjuk-
hustekniker för försvarets fält-
sjukhus med 12 elever. Totalt ut-
bildades ca 130 elever mellan åren 
1990–2000.

I slutet av 1990-talet började 
man också att utbilda värnpliktiga 
systemtekniker på Stridsvagn 122, 
Stridsfordon 90 och Fältarbetsma-
teriel.

En gedigen mekanikerutbild-
ning av värnpliktiga bedrevs dess-
utom kontinuerligt under många 
år på en mängd olika materielslag.

Sjukhustekniker under 
tillämpad utbildning.

Utbildning vid fältarbetsavdelningen.

T v: Värnpliktiga mekaniker utbildades 
kontinuer ligt på en mängd olika  materielslag, 
här exemplifierat med vidstående kursfoto.
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Vidareutbildning i NBO 

I det nya befälsordningssystemet startades nya skolor för nivåhöjning mot befattningar i 
krigsorganisationen.

Alla arméofficerare fick sin första nivåhöjning till plutonsnivå vid en gemensam skola på 
Karlberg (Krigshögskolans allmänna kurs KHS-AK).

Tekniska yrkesofficerare vidareutbildades vid Krigshögskolan i ATS regi:
– specialistkurs (KHS SK) till löjtnant 
– högre kurs (KHS HK) till kapten
Ämnesfördjupning skedde på olika platser i landet, men huvuddelen av kurserna och exa-

men genomfördes i Östersund.
Den tidigare arméingenjörsutbildningen ersattes av Militärhögskolans allmänna kurs 

(MHS AK) som avslutades med truppslagskurs och examen vid ATS.
1991 examinerades de första tekniska officerarna som fått samma militära vidareutbild-

ning som de andra truppslagens officerare. Men det hade tagit hårt på tillgången av tekniska 
specialister.

Examenskort med KHS HK 90/91 framför klockstapeln vid Frösö kyrka.
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En omfattande kursverksamhet för personal från förband och verkstäder genomfördes 
årligen. Man kan få en god uppfattning om utvecklingen av skolans totala teknikutbidning 
 genom att studera vidstående foto av en  planeringstavla för Teknikavdelningen från 1986/87. 
Den kan jämföras med den kopia av kursutbudet 2005, som finns i Bilaga 3

Skolans resurser utnyttjades också för Mitthögskolan som i Östersund hade utbildning av 
Underhållsingenjörer.

Ovan: LEGO-plane-
ringstavla Teknik-
avdelningen.

T v: Mitthögskolan 
vid ATS.
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Ovan: Reveljen.  
 
T h: Special-
designad ridå 
i skolans aula.

Utsmyckning

7,5 miljoner kronor (1,4 procent av den totala 
byggkostnaden på cirka 540 miljoner kronor) av-
sattes till ”Konstnärlig utsmyckning av lokaler”. 
Ett av de många konstverken var ”Reveljen” som 
prydde den pampiga entréhallen i skolhuset. 

”Vågen slår över” fanns vid skolhusentrén.

Vågen slår över.
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AMC  1991–ATC 1997

Den 1 juli 1991 genomfördes en omorganisation av arméns ledningsfunktion. Alla armé-
stabens inspektioner slogs samman med respektive truppslagsskola. Personalkårsstaben för 
Arméns Tekniska Officerare, som tidigare funnits vid Försvarets Materielverk, flyttades till 
Östersund och samlokaliserades med ATS och bildade den nya myndigheten Arméns Materiel-
underhållscentrum (AMC). Överste 1 gr. Harry Johansson blev dess förste chef.

Den nya staben inriktade sin verksamhet mot begreppen ”Teknisk tjänst” och ”Tekniskt 
systemstöd”. Alla krigsförband från kompani och uppåt skulle ha sin tekniska chef. Den nya 
staben behovsplanerade all teknisk utbildning i armén.

Myndighetens namn ändrades senare till Arméns Tekniska Centrum (ATC) och chefen 
 kallades Inspektör för den tekniska tjänsten. Försvarsbeslutet 1996 innebar att samtliga 
truppslagscentra upphörde och istället ersattes av Arméns Taktiska Centrum i Enköping. 
ATS blev nu åter en fristående utbildningsenhet med behovsplanering styrd från Enköping.

Personalen vid ATC-stab 1996.

Sista chefsbytet vid Arméns Tekniska centrum den 
28 mars 1997. Avgående CATC öv 1 Gustaf Ankar-
crona överlämnar fanan till öv 1 Åke Jansson.

Arméns Tekniska 
centrum
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Signalmekanikerutbildning 
för den svenska armén

Stockholmsperioden

1929 påbörjades den första utbildningen av fyra elever på en elektroteknisk linje vid tygkom-
paniet, som upprättats vid Fälttelegrafkåren. Den teoretiska utbildningen bedrevs på Marie-
berg dit kåren var förlagd. Den praktiska utbildningen genomfördes vid radioverkstaden 
som tidigare inrättats på Frösunda. Eleverna var volontärer ur Fälttelegrafkåren.

Vid radiofabriken tillverkades i stort sett all radiomateriel som utvecklats för armén fram 
till 1939.

Radioverkstaden 
på Frösunda.
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I april 1939, då tillverkningen av den nya kortvågsradion 10W Br m/39 var långt framskri-
den, brann verkstaden ner, troligen till följd av sabotage. Branden satte stopp för en leverans 
av 200 radiostationer till den finska armén.

Branden innebar också att mekanikerutbildningen fick bedrivas i provisoriska lokaler  på 
Södermalm och på Frösunda.

Krigsutbrottet och ökningen av sambandsmateriel till alla beredskapsförband över hela 
landet, krävde att man startade utbildning av signalmekaniker också för övriga truppslag, 
utöver signaltrupperna. Utbildningen bedrevs som fjortondagarskurser för instruktörer, 
värnpliktiga såväl som stamanställda.

1941 var nybyggnaden av Signalverkstäderna i Sundbyberg (SiS) klar och den praktiska 
utbildningen av signalmekaniker flyttades dit.

1943 bildades Arméns Signalskola (SignS) med uppgift att organisera befälsutbildning i 
signaltjänst och värnpliktig mekanikerutbildning.

Skolan fanns den första tiden på Frösunda men flyttade 1945 till Marieberg där Kungliga 
Signalregementet S1 tidigare funnits. 

Den förödande radioverkstadsbranden i april 1939 orsakades troligen av ett sabotage.

Marieberg. Fotot är taget från ballong.
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SignS blev signaltruppernas truppslagsskola och signalskola för hela armén. Den gamla 
ammunitionsfabrikens laboratoriebyggnad, uppe på Mariaberget, blev utbildningsverkstad.

1945 startade årlig utbildning av värnpliktiga signalmekaniker (SMK).
Till utbildningen uttogs värnpliktiga med intresse för telemateriel med erfarenhet från 

 radiohandeln och amatörverksamhet. Grundkunskaperna byggdes på vid skolan. Detta på-
gick under hela 1940-talet.

Signalmekanikerutbildning 
på Marieberg.
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Beställningsmannaskolan
(BMS)

Det var inte bara tillgång på lokaler som 
var begränsande för utbildningen. Till-
gången till kvalificerad lärarpersonal var 
också begränsad. Vid sidan av den värn-
pliktiga mekanikerutbildningen pågick 
därför kontinuerligt utbildning av beställ-
ningsmän.

Fram till 1953 var eleverna volontärer 
som efter färdig utbildning kontraktsan-
ställdes.

Från 1954 rekryterades värnpliktiga 
befälselever till BMS utan kontraktsan-
ställning. Den nya teknikerskolan TS1 på-
börjades 1963 med grundläggande teknisk 
utbildning i tjugo månader, varvat med 
befäls utbildning. Eleverna fördelades där-
efter mellan de tre skolorna till TS2.

Efter cirka fyra års betald utbildning 
var eleven färdig att tjänstgöra som armé-
tekniker vid förband och skola, med över-
furirs tjänsteställning. 

FCU-elev under utbildning 1957 
(Sven Bertilsson).

StabSbS/MekS. .

Uppsala

1958 flyttades Signalskolan till Uppsala tillsammans med signalregementet S1 och slogs 
samman med Stabsassistentskolan till StabSbS/MekS.

Ny radiomateriel krävde större tillgång på mätutrustning och reservdelar. Krigsorganisa-
tionen tillfördes därför signalreparationskärror som placerades i brigadnivå och i verkstads-



39

förband. Mekanikerna för dessa förband fick fem månaders utbildning vid SignS.  Två kurser 
på våren och två på hösten om cirka 24 elever, genomfördes vart år. Alla signalmekaniker 
fick samma utbildning oavsett i vilken befattning de senare krigsplacerades. Armén tillför-
des på detta sätt hundratalet signalmekaniker per år.

Värnpliktig teknikerutbildning

Vid början av 1950-talet tillfördes försvaret stora mängder kvalificerad telemateriel. Signal-
trupperna fick radiolänk- och bärfrekvensmateriel. Det fanns också radiobussar (250W och 
800W). Försvarsledningen insåg att det behövdes teknisk personal med bättre grundutbild-
ning än tidigare mekanikerkategorier haft. Man införde värnpliktig teknikerutbildning.

Vid denna tid fanns det i landet elektroteknisk utbildning vid de tekniska högskolorna 
KTH och Chalmers. Tekniska gymnasier med treårig teleteknisk utbildning fanns i Örebro 
och Göteborg.

Elever med denna civila utbildning och som vid mönstringen lägst uttagits till plutons-
befäl, ryckte in till tjänstgöring i början av juni månad, till en tre månaders befälsskola. De 
som ej var helt klara med sin civila examen, fick rycka ut i augusti och återkomma nästa år. 
Övriga fortsatte i tio månader med sin teknikerskola. Signaltekniker vid SignS och radar- 

Signalreparationskärran var arbetsplats för brigadens signaltekniker och signalmekaniker. 
Kärran var utrustad med avancerade instrument och reparationsanordningar och reserv-
delar för all modern signalmateriel.
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och instrument tekniker vid RMS i Göteborg. Där utbildade man också värnpliktiga lvpjäs-
tekniker där eleverna hade elkraft-eller mekanisk utbildning vid gymnasium eller högskola. 

Efter genomförd godkänd utbildning blev eleverna furirer och efter första facktjänst-
göringen sergeanter. Många tekniker krigsplacerades efter en andra facktjänstgöring som 
ingenjörer i bataljonsstaben. Alla dessa befattningar var civilmilitära.

Erfarenheterna av den värnpliktiga teknikerutbildningen var mycket goda. 
Tekniker som sökte och fick anstånd från repetitionsövning ansågs dock delvis förlora sina 

fackkunskaper. Det rådde därför delade meningar om signaltruppernas behov av värnplik-
tiga tekniker. I en utredning i slutet av 1960-talet, fann utredaren att signaltrupperna inte 
hade behov av signaltekniker. Den kraftiga ökningen av telemateriel krävde i stället, enligt 
utredaren, tillgång till mekaniker längre fram i krigsorganisationen.

Behovet av kvalificerad personal för de nya gemensamma stabsplatserna (Gpl), förbisågs 
dock.

Först 1997 återinfördes befattningar för värnpliktiga tekniker i signaltrupperna, med ut-
bildning vid ATS i Östersund.

Utbildning av värnpliktiga tekniker i Uppsala.
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Ny mekanikerutbildning

På 1970-talet hade krigsorganisationen ett behov av cirka 1200 signalmekaniker. Med hän-
syn till förbandsomsättning och naturliga avgångar behövde man nyutbilda cirka 200 meka-
niker per år. Skolan hade endast resurser för att utbilda cirka 100 värnpliktiga mekaniker 
vid sidan av utbildningen av fast anställda.

Fakta om MekS år 1974/75
Antal elevdagar .......................................28 000 
Antal tekniklärare .........................................35
Lokalyta för teknisk utbildning ......... 4 000 m2

Den trängda utbildningssituationen löstes genom en kraftigt differentierad utbildning.
Mekaniker med krigsplacering långt fram i organisationen utbildades en kort tid vid 

skolan  för att kunna laga enklare fel.
Mekaniker med krigsplacering i reparationsförband, stabsbataljoner och i G-platser utbil-

dades vid signalmekanikerkurser (SMK) i 6 månader vid skolan.

Krigsplacering  Utbildningstid
SMK Brigstab  7 veckor 
SMK Pansar   5 veckor
SMK Art   6 veckor 
SMK Komp   3 veckor      
SMK Repkomp  6 månader
SMK Stabsbat  6 månader
SMK Gpl   6 månader

Praktikperiod för G-platsmekanikerna var ofta svår att genomföra, på grund av den sekre-
tess som rådde runt de gemensamma stabsplatserna. Många gånger kunde det ordnas först 
när någon av lärarna hade krigsuppgift i den aktuella stabsplatsen.

1982 tog man ytterligare ett steg för att avlasta MekS och lyfte ut utbildningen av signal-
mekaniker för kompani till förbandsbundna mekanikerskolor. På några ställen hölls denna 
utbildning ihop regionalt.

Luftvärnet lät RMS genomföra sin signalmekanikerutbildnig.
1983 flyttade Upplands regemente (S1) och StabSbS till Enköping. 
Kvar i Uppsala blev Mekanikerskolan, som 

då underställdes ATS i Barkarby med namnet 
ATS-U, intill flyttningen till Östersund 1985.
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Teleavdelningen i Östersund

Teleavdelningen vid ATS i Östersund organiserades för att utbilda de kvalificerade mekani-
ker som erfordrades vid brigader, fördelningsstaber och G-platser.

Vid Brig/Förd-detaljen utbildades under cirka 26 veckor varje år en mekanikerkategori 
anpassad för att verka med utrustning i signalreparationskärran. Linjen benämndes Sign-
mek Pansar/Träng. Denna detalj utbildade också FRA:s behov av mekaniker kallad Signmek 
S1/8komp.

Vid Fo/Milo-detaljen utbildades  mekaniker för de gemensamma stabsplatsernas behov 
vid två linjer: Gpl Radio och Gpl Station. Båda linjerna hade mycket ändamålsenliga lokaler. 

Gpl Radio hade en mottagaranläggning och ett sändarannex.
Gpl Station hade alla transmissionsutrustningar med kopplingar till vagnhallen där fält-

mässiga hytter kunde anslutas.
Tillhörande antenner var placerade runt ATS område.

Ovan: Utbildning 
på telefaxutrust-
ning.     
               
T h: Telelabora-
tion.
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Ovan: Motiv från vagnhallen. 

T v: Gpl Radio.   

Ovan. Telesystem 9000.
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Under 1990-talet infördes ny avancerad sambandsmateriel i de taktiska ledningsförban-
den (TS 9000). Detta ställde krav på fler och mer kvalificerad teknisk personal till såväl 
lednings- som reparationsförbanden. Signaltrupperna återskapade då den värnpliktiga sys-
temteknikern med högre civila skolkrav. 1997/98 utbildades 52 Syte 9000.

Telelab ansvarade för grundläggande teknikutbildning på teleavdelningen och fick senare 
stödja samtliga skolans avdelningar i första hand när det gällde förbindningsteknik.

Vid  avdelningen bedrevs också avancerade kurser i teleteknik, transmissionsteknik, 
 datakommunikation och kryptoutbildning

De sista åren i Östersund genomfördes vid avdelningen en mängd skräddarsydd utbild-
ning för utlandsstyrkan. Avdelningen kallades då ATS Ledningssystemavdelning.
Ytterligare information om signalmekanikerutbildning finns i Appendix bilaga 2.

Avslutningsårets 2005 totalt 31 värnpliktiga Syte 9000.

Sattellitkommunika-
tionsutrustning.
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Ovan: Lektionssal 
för radioteknik.      
      
T h: Förbindnings-
teknik.
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Arméns teknikhistoria 
i Göteborg

Arméns radar-, robot-, instrument- och lvpjästekniker utbildades i Göteborg från och med 
1954 till och med 1994.

Från Marieberg i Stockholm flyttade 1954 Arméns Radarskola till nybyggda lokaler på 
Kviberg. Anläggningen låg inom Göta Artilleriregementes (A2) kasernområde, där skolan 
också fick disponera en kasern för förläggning av elever.

Sedan 1949 fanns, i det gamla Utbylägret vid Kviberg, luftvärnets mekanikerskola (Lv-
MekS). Där utbildades instrument- och pjäsmekaniker.

1957 slogs de båda skolorna samman till

Arméns radar- och luftvärnsmekanikerskola (RMS)

1960 fick skolan disponera de nya verkstadslokaler som hade byggts i berget, under radar-
skolan och som inte behövde användas för sin tänkta uppgift som bakre verkstadsutrymme i 
krigsorganisationen. Utbildningen av instrument- och pjästekniker fick därigenom moderna 
utbildningslokaler.

RMS

Pjäsutbildnings-
lokal i berget.

Instrumentutbild-
ningslokal i berget.
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Lvbataljon m/48

På 50-talet påbörjades en kraftig uppbyggnad av luftvärn för armén och kustartilleriet. Eld-
enheter med två maskinriktade pjäser (40 mm lvakan m/48 eller 57 mm lvakan m/54) fjärrik-
tade av radarsikten, utvecklades. Analoga kalkylatorer beräknade skjutelement till pjäserna 
och data matades från instrumenten till pjäserna via en 30-polig kabel, som fick vara upp 
till 450 m lång. Tre eldenheter kunde målanvisas från en spaningsradar i varje kompani. 66 
lvkompanier av denna typ anskaffades för armén.

Med 47 fordon, 6 pjäser och 228 man fick man rörliga lvkompanier med kapacitet att fung-
era dygnet runt. Detta var komplexa eldenheter, som kunde verka med stor precision, men 
ofta med tekniska problem.

 

Eldenhet i lvbat m/48.
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För att erhålla hög funktionssäkerhet krävdes därför stor tillgång till teknisk personal. 
Detta innebar att det var ekonomiskt omöjligt att tillhandahålla fast anställda tekniker. 
Krigsorganisationen måste därför byggas med hjälp av värnpliktiga tekniker.

Varje bataljon var organiserad enligt ovanstående bild.
Av bilden framgår att:
 – varje pluton hade en pjäs-och en instrumenttekniker.
– varje stridsledningstropp hade två radartekniker.
– varje kompanirepgrupp hade en instrumenttekniker och en signalmekaniker.

Organisation för den tekniska tjänsten i lvbat48.
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Varje kompani hade alltså nio tekniker och en signalmekaniker.
Stabskompaniets reptropp hade:
– två instrumenttekniker
– två radartekniker
– en signaltekniker
– två pjästekniker och fyra pjäsmekaniker
– en motortekniker (ofta fast anställd) och sex motormekaniker.
I bataljonsstaben fanns fyra ingenjörer.
Hela bataljonen innehöll 39 tekniker (ingenjörer) och 13 mekaniker för den  tekniska 

tjänsten. 
Totalt erfordrade krigsorganisationen för lvbat m/48:
– 264 pjästekniker 
– 330 instrumenttekniker 
– 198 radartekniker               
– 44 motortekniker 
– 286 mekaniker.
För att dessutom tillgodose krigsreserv, förbandsomsättningar, och avgångar fick RMS ett 

stort utbildningsbehov att täcka. 
Mellan åren 1964–1975 utbildades för lvbataljonerna  236 värnpliktiga instrumenttekni-

ker på Cig 760 och PE-48/T. Dessutom utbildades mellan åren 1964/65 och 1977/78 93 fast 
anställda instrumenttekniker på Teknikerskola2 (TS 2) som förbandstekniker (lärare) till 
luftvärnsförbanden (Lv2–Lv7) och skolan.

Personalomsättningen bland instruktörer och lärare var mycket hög.

Repetitionsutbildning

Från 1969 till 1988 genomförde skolan 65 repetitionskurser för 388 av de enligt ovanstående 
redovisning grundutbildade instrumentteknikerna. Dessutom omskolades 55 äldre värnplik-
tiga instrumenttekniker till Cig 760. Tidigare instrumentutbildning hade genomförts på CI-
CS m/48(E-F) och radarstationer i serien PE-44/T –PE-453/T.

För att kunna erbjuda alla värnpliktiga tekniker en lämplig tidpunkt för sin repetitions-
utbildning, skapade RMS standardiserade 11-dagars utbildning dels på Cig 760 med radar 
PE-48/T, dels på spaningsradar PS-04/R. Utbildningspaketen framställdes vid skolans ITV- 
avdelning. 1979–1988 genomfördes en mängd kurser med fyra elever, två sikten och en in-
struktör. Även repetitionsutbildningen av pjästekniker genomfördes delvis med hjälp av ITV.

Cs m/48. RMS ITV-studio.
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 Bataljonsingenjörsutbildning

Befattningarna som pjäs-, radar och instrumentingenjörer i de 22 bataljonsstaberna, besat-
tes av vidareutbildade värnpliktiga tekniker. Efter väl genomförd krigsförbandsövning blev 
en tekniker uttagen att genomföra en månadslång bataljonsingenjörskurs vid skolan. God-
känd kurs innebar befordran till civilmilitär fänrik.

Först en bit in på 1980-talet, efter införandet av Ny befälsordning (NBO), ersattes dessa 
värnpliktiga ingenjörer av fast anställda tekniska sofficerare.

Till befattningen som motoringenjör genomfördes utbildningen vid TygS.

Teknikanpassning

Fram till slutet av 1990-talet genomfördes en stor mängd  materielmodifieringar. Pjäser, 
sikten och radarstationer genomgick stora förändringar.

All teknik var från början (1952) analog och alla signaler överfördes via tunga mångpoliga 
kablar. När förbanden avvecklades efter cirka 40 år, var nästan all elektronik utbytt och 
ersatt med halvledarteknik. Den var dessutom nästan helt digitaliserad. Signaler kunde 
överföras trådlöst  och radarstationerna hade god störresistens. Så gott som alla mekaniska 
funktioner, elverk, pjäsernas vapen och hydrauliska system, vridbord, släpringsöverföringar, 
antenner och optiska system hade däremot stått sig genom åren.

Men pjäsernas skottvidder och eldhastighet var i stort oförändrad. Trots nyutvecklad am-
munition var eldenhetens verkan ej tillräcklig mot den nya hotbilden.

1963 fick lvkompaniet en ny spaningsradar PS-04/R. Det var en i Sverige licensbygd fransk 
radar, som då var i teknikens framkant. Radarstationen genomgick en stor mängd modifie-
ringar och var, när den på 1980-talet ersattes av PS-90, ett verkligt elektronikmuseum.

Öppnade man lämplig lucka kunde man finna stora elektronrör, diskreta halvledarkompo-
nenter, integrerade kretsar och mikroprocessorer, i en salig blandning.

1988 modifierades  Cig-760. Den gamla analoga tekniken ersattes av digital halvledartek-
nik. Det blev mycket utrymme över i ”ciggen”, som döptes om till Cig-790.

Ovan: Spaningsradar 
PS-04/R.

T v: Utbildning på 
ursprunglig Cig 760 
med vibratorför-
stärkare.
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Robotsystem 70

I slutet av 1970-talet ersattes 12 tunga lvbataljoner med 10 lvbat Robot 70. 15 kompanier 
anskaffades också som brigadluftvärn. Till detta svenskutvecklade robotsystem påbörjades 
teknikerutbildningen 1978–79 med 12 elever på TS2.

Året efter startade den första systemteknikerutbildningen i armén av värnpliktiga tek-
niker. Som namnet anger utbildades desssa tekniker på all materiel i kompaniet, utom 
fordonsmateriel (handvapen, lätt pjäsmateriel, elverk, batteriladdare, fältsikte Rb70 med 
simulator och Radar PS-70). 24 elever utbildades varje år från 1980. Alla elever hade elek-
tronikutbildning som bakgrund.

För plutonens materiel, förutom robotsikte, det vill säga 20 mm lvakan m/40-70, elverk 
och laddningsutrustning med mera, utbildades en mekaniker. I kompaniets repgrupp fanns 
en signalmekaniker.

Av bilden ovan framgår att:
varje lvpluton hade en lvmekaniker
varje stridsledningstropp hade två systemtekniker
varje komprepgrupp hade en systemtekniker och en signalmekaniker
Stabskompaniets reppluton hade fyra systemtekniker, en fordonstekniker, två fordons-

mekaniker och två signalmekaniker.
I bataljonsstaben fanns en ingenjör.

Organisation för den tekniska tjänsten i Lvbat RB 70.
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Hela bataljonen innehöll 15 (39) tekniker (ingenjörer) och 16 (13) mekaniker för den  tek-
niska tjänsten (siffror inom parentes visar lvbat 48).

Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg mellan de två bataljonstyperna- eldrörsluftvärn 
respektive robotluftvärn. Övergång från analogiteknik med elektronrör, till halvledarteknik 
med digitalteknik, medförde ett avsevärt lägre behov av teknikspecialister för att upprätt-
hålla det tekniska stridsvärdet. Funktionssäkerheten ökade. Utbildningstrycket på skolan 
minskade.

Mellan åren 1979–1986 grundutbildades för Robotsystem 70:
– 89 Tekniska yrkesofficerare
– 142 värnpliktiga tekniker 
– 230 värnpliktiga mekaniker

Robotsystem 67 (77) (97) HAWK.

I början av 1960-talet anskaffades det amerikanska luftvärnssystemet HAWK. Systemet 
innehöll två typer av spaningsradar, belysningsradar och en speciell avståndsradar, elverk 
och startlavetter för tre robotar.

Teknikerutbildningen på RBS 67 startade 1963 med 12 elever på TS 2.
Fyra TS2 genomfördes fram till 1970/71.
Bataljonens  huvuddel av tekniker utbildades vid värnpliktskurser mellan 1964-1966 på 

tre linjer: spaning, instrument och robot.
Vid slutet av 1970-talet genomfördes en genomgripande modifiering av systemet. 

Fakta om RMS år 1974/75
Antal elevdagar .......................................44 500
Antal elever ..................................................535
Antal tekniklärare ....................................ca 70
Lokalyta  ............................................ 15 000 m2

Ovan: CW-spaningsradar PS-52/R. 

T v: Pulsspaningsradar PS-51/R. 
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TS2 övar klargöring 
av robot 67.

 Spaningsradarstationerna och stridsledningscontainern ersattes av den svensktillverkade 
spaningsradarn PS-707. Avståndsradar och belysningsradar ersattes av en nyutvecklad be-
lysningsradar PE-541.

Ny teknikerutbildning på Rbs77 startades vid skolan med officershögskolan OKT-Lv 1982–
84. 50 värnpliktiga tekniker utbildades 1983–87. 

När skolan lades ner avslutades teknikerutbildningen vid Lv 4 i Ystad och överfördes 
 senare till Luftvärnsregementet i Halmstad.

1985 påbörjades teknikerutbildning vid samtliga luftvärnsförband. Skolan ägnade sig där-
efter åt att utbilda yrkesofficerare och värnpliktiga tekniker på nyutvecklad luftvärnsmate-
riel och åt att framställa läromedel. Mekanikerutbildning på pjäsmateriel genomfördes också.

Belysningsradar 
PE-53(54)/R.
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Artilleriradarutbildning

1963 anskaffade armén radarstationer för granatkastarlokalisering. PE-49/T, en engelsk ra-
darstation, fick hög materieltillgänglihet genom att man anskaffade en lastbilsburen rep-
kontainer per två radarstationer. Systemet servades i krigsorganisationen av värnpliktiga 
tekniker.

I slutet av 1980-talet anskaffades PV-880 för att tillgodose artilleriets behov av väderdata. 
Verksamheten krävde tillgång till vätgas som därför fick genereras av en speciell utrustning 
i fält. De värnpliktiga radarteknikerna, som underhöll systemet i krigsorganisationen, fick 
därför också delges kompetens på vätgasgeneratorn.

Ovan: RTK övar 
med Radar 
PE-49/T.

T v: Vindvise-
ringsradar 
PV-880.

Luftvärnets
Officershögskola

och Tekniska Skola
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Stridsvagn 103

1967 anskaffade armén den tornlösa stridsvag-
nen Strv 103 konstruerad av AB Bofors. Vagnen 
manövrerades av ett för den tiden avancerat hy-
drauliskt reglersystem. Vid RMS fanns hydrau-
likkompetens från luftvärnspjäserna av Bofors 
konstruktion.

1969 började skolan utbilda servomekaniker 
åt pansartrupperna efter samma principer, som 
utvecklats för teknikerutbildning till luftvärnet. 
Någon repetitionsutbildning förekom dock aldrig 
vid skolan, eftersom servomekanikerna hade en 
annan befälsskattning, som ej medgav särskilda 
fackövningar (SFÖ).

När den nya mekanikerskolan i Skövde var 
klar överfördes utbildningen till P4 1983.Stridsvagnsverkstaden i berget.

Robot 90

Skolan började 1992 att utbilda teknisk personal på Robotsystem 90. Den sista tekniska 
 officerskursen 1992–94 i Göteborg, utbildades på båda systemen RBS 77 (97) och RBS 90.

Utbildning av värnpliktiga tekniker för RBS 90 påbörjades också 1993.
Systemets större yttäckning, jämfört med RBS 70, gjorde att man återgick till en tekni-

keruppdelning mellan eldenhet och underrättelseenhet. De värnpliktiga teknikerkurserna 
kallades UndE 90 och EE 90

Robot 90 Markutrustning.
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Radar PS-90.

Tillämpad övning PS-90.
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Luftvärnsutbildning till Östersund

1994 avslutades utbildningen vid Luftvärnets officershögskola och tekniska skola (LvOHS/
TS) i Göteborg. Avslutningsåret genomfördes i Göteborg en teknisk officerskurs på robotsys-
temen RBS 77 och RBS 90.

Skolans tekniska del (LvTS) anslöts till ATS (ATC) i Östersund. Endast ett fåtal lärare 
flyttade med skolan. Med stöd av den kompetens som redan fanns i Östersund lyckades man 
ändå genomföra två kurser av värnpliktiga tekniker 1994/95.

Fram till avslutningsåret 2003/04 genomfördes varje år, utom ett, UndE 90 och EE90 med 
10 elever per år.

Ytterligare information om utbildningen i Göteborg  framgår av Appendix bilaga 3.

MotorS

Försvarsmaktens Motorskola (FM MotorS)

Denna skola hade sitt ursprung från de tidiga krigsåren på 40-talet och var då 
lokaliserad i Stockholmsområdet.

Från 1948 förlades skolan vid P3 i Strängnäs, som hade god tillgång till bar-
marksterräng för övningskörning. 1991 flyttades skolan till Skövde och blev en 
del av Arméns Underhållscentrum.

MotorS huvuduppgift var att tillgodose Försvarsmaktens behov av kompetens 
inom motortjänsten. Fast anställd militär personal utbildades som motorinstruk-
törer, specialinstruktörer, trafiklärare och trafikinspektörer.

1998 blev MotorS en del av ATS i Östersund, vilket gav goda utbildningsbetingel-
ser avseende lokaler och närliggande övningsterräng, såväl sommar som vinter.

När ATS upphörde 2005, flyttades MotorS tillbaks till Skövde.

MC-instruktörsutbildning.
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Vadning med bandvagn.

Övning i trafikkontroll.

Trafiklärarutbildning.

Stämningsbild från vinter-
utbildning vid MotorS.
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Avslutning i Östersund 
och nystart i Halmstad

Verksamheten vid ATS i Östersund 
avslutades den 30 september 2005. 
Sedan den 1 juli 2005 ingår ATS i 
Försvarsmaktens tekniska skola, 
FMTS, i Halmstad.

Ovan: Den sista styrkan 
som stängde.

T h: Flaggan halas.

Invigning av FMTS 
i Halmstad.
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Arméflyget

Artilleriflygmekaniker

Alltsedan flygets första dagar gjorde armén och så småningom också marinen, försök att an-
vända ballonger och flygplan, främst för att skapa goda spaningsmöjligheter. 1926 bildades 
flygvapnet som tog över och fortsatte flygutvecklingen.

Inom armén fanns dock idéer om ett särskilt arméflyg. I början av 1950-talet startade för-
sök inom artilleriet, att med eldledare i små obeväpnade flygplan, spana och leda artillerield 
långt bakom fiendens linjer. Flygplan, Piper Cub, hyrdes från AB Jordbruksflyg i Uppland. 
Civila flygförare mönstrades in.

För att kunna basera det lätta flyget arménära, ofta på dåliga gräsfält, krävdes god till-
gång till mekaniker. 1955 startades utbildning av värnpliktiga hjälpmekaniker vid AB Jord-
bruksflygs verkstad i Alunda, Uppland. Man förstod dock tidigt, att en fungerande krigs-
organisation krävde fullvärdigt utbildade mekaniker.

Utbildningen ändrades därför och på hösten 1955 examinerades 12 värnpliktiga, av Luft-
fartsverket certifierade artilleriflygmekaniker. 10 av dessa fick vid utryckningen anställning 
som flygmekaniker vid civila flygföretag,

Sju månader långa kurser för värnpliktiga flygmekaniker genomfördes också åren 1956–
1959. 1960 flyttades flygmekanikerutbildningen till Nyköping. 1963 bildades formellt Artil-
leriflygskolan (ArtflygS) med anslutning till Nyge Aero, med elevförläggning på F11.

Värnpliktiga elever vid den första artflygmekskolan 1955.
Arméflyget

Artilleriflygskolan

1980 ändrades skolans namn till Arméflyg-
skolan. 

1984 och 1985 flyttades skolan två gånger. 
Först till Skavstad och sedan till Malmslätt vid 
Linköping, där allt arméflyg en gång börjat.

Under hela denna tidsperiod pågick utbild-
ning av värnpliktiga mekaniker.

Vid flyttningen till Malmslätt blev skolan en 
del av Östgöta  arméflygbataljon (AF 2).
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Helikopterutbildning

Redan1955 påbörjades försök med helikopterverksamhet i försvaret. Arméns nya helikop-
terskola (HkpS) inrättades i Boden 1 november 1959.

Den tekniska personalen bestod av en arméingenjör, tre mästare och fem tekniker.
Verksamheten med helikoptrar ställde stora krav bl.a. på teknisk kompetens. De första 

teknikerna rekryterades från olika arméförband, men de första åren kännetecknades av en 
ständig brist på teknisk personal.

Hkps började därför  1962 rekrytera och utbilda armétekniker.  Teknikerskola 2 genomför-
des med gott resultat. Samtidigt utbildade man värnpliktiga hjälpmekaniker.

Ständiga försök med nya helikoptrar och nya verksamheter innebar att skolan utveckla-
des. Mellan åren 1959–1969 anskaffade armén fyra nya helikoptertyper (Hkp2, 3, 5 och 6).

1969 hade skolan vuxit så att den tekniska personalen bestod av 9 arméingenjörer, 13 
mästare/tyghantverkare, 22 armétekniker och ett stort antal värnpliktiga hjälpmekaniker. 

AF1

1980 blev HkpS Norrbottens arméflygbataljon AF1.
Rekrytering från arméns övriga teknikerlinjer fortsatte 

också i det nya befälsordningssystemet. HkpS genomför-
de officershögskola  och examinerade ”tekniska fänrikar” 
första gången vid OHS/OK Hkp 83/85. 

1985/86 utbildades två aing och sju teniker på Hpk 9. 
Under samma tid slutade 10 tekniker för civila arbeten.

Bodens flygplats med 
anslutning till Ing 3.
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Arméflygskolan började tidigt att göra försök med helikoptrar för att ersätta flygplanen i 
artilleriflygplutonen. 1982 prövades ny krigsorg med Hkp 5. Skolan skaffade teknisk kompe-
tens  genom omskolning av fem ”gamla” flygtekniker vid AF1 i Boden.

I juli 1985 bildades Östgöta arméflygbataljon med Arméflygskolan (AF 2) på Malmen. 
Uppgiften var att svara för all grundläggande flygutbildning i armén och bygga upp ett 
pansar värnshelikopterkompani.

1989/90 utbildade AF2 för första gången egna färdmekaniker.
Arméflyget har genom åren utbildat en stor mängd teknisk personal:
Värnpliktiga hjälpmekaniker, flygplanmekaniker, färdmekaniker, armétekniker hkp och 

yrkesofficerare i teknisk tjänst hkp.
Mellan 1959 och 1992 har 192 aktiva tilldelats flygarmärke för tekniker i flygtjänst, med 

godkänd utbildning och sex månaders praktisk tjänst på flygplantypen.                       
Den 1 juli 1998 upprättades Försvarsmaktens helikopterflottilj på Malmen.

Flygarmärke för tekniker 
i flygtjänst m/76.

Verkstadtjänst på T-bas, reptält över Hkp3

AF2
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Bilaga 1 

Elevminnen

Lite om min utbildning som beställningsman

Av SVEN AHLGREN

Definition av begreppet Beställningsman enligt Svenska Akademiens ordbok av 1888:
”b) mil. person af manskapet anställd vid tjänstegren som kräfver viss yrkesutbildning. 

Soldat som är beställningsman – sjukvårdssoldat, gevärshandtverkaresoldat, hofslagaresol-
dat, handtverkaresoldat – ... skall ... söka bibehålla de färdigheter, han uti beställningen 
förvärfvat.”

Utdrag ur tjänstereglemente för Beställningsmän vid intendenturcorpsen. SFS 1894:
”Beställningsmän uttagas bland det fast anställda manskapet för att utföra sådana 

tjänstens  delar, hvilka fordra en särskild utbildning, samt utgöras af sjukvårds- och gevärs-
handtverkaresoldater (-korpraler osv.), hofslagaresoldater (-korpraler osv.) och handtverks-
soldater m. fl.”

Jag anställdes den 1 oktober 1942 som volontär vid A 10 (Lv 2). Lönen var 50 kronor per må-
nad och allt fritt. Av de 50 kronorna satte man in 15 kronor på mitt sparkonto!

Volontärskolan varade från den 1 oktober 1942 till den 10 september 1943. I vår kasern 
hade vi på våningen ovanför oss, eleverna i en hantverksfurirskola, som utbildades vid Lv 2. 
Det var instrument- och pjäsmekaniker, totalt cirka 20 stycken.

Vår batterichef, löjtnant Stenhammar, utfärdade efter kort tid ett förbud för oss volontärer 
att över huvud taget besöka furirskolans våning. ”Det var inget umgänge för volontärer!” Det 
var alltså min första kontakt med det skrå, jag senare skulle tillhöra!

Hösten 1943 var det tid för konstapelskola, som pågick till våren 1944. Då kom det upprop 
att regementet behövde hantverkspersonal, som skulle utbildas vid TygS i Stockholm. Flera 
med mig hade upptäckt att det fanns andra funktioner än att vara trupputbildare. Den nya 
chefen vid Tygförvaltningsskolan majoren Schultz von Steinheil hade drivit igenom att bli-
vande TygS-elever skulle ha goda teoretiska betyg.

Majoren Schultz von Steinheil blev Tygförvaltningsskolans förste chef. Han tillträdde den 
1 oktober 1942. Han var född 20 augusti 1895 och blev officer 1916. År 1925 var han löjtnant 
vid Karlsborgs Artillerikår, A 10.

År 1938 kommenderades Schultz von Steinheil, tillsammans med en grupp officerare från 
Karlsborg, den 1 oktober till Linköping, för att sätta upp blivande A 10 (Lv 2). Han var av-
sedd att bli tygofficer vid A 10, men fick även ägna sig åt andra uppgifter. Han var chef för 
lv-batterier, grupperade vid Ljungbyhed, både i slutet av augusti 1939 och i april 1940.

Alltnog, jag blev uttagen till instrumentmekaniker, och fick med andra kamrater gå en 
förberedande utbildning vid Lv 2 tygverkstad under ca en månad.

Som jag minns det var vi följande antal på olika grenar:

•	Vapenmekaniker	 	 1	 	 •	Signalmekaniker	 1	
•	Pjäsmekaniker	 	 3	 	 •	Bilmekaniker	 3
•	Instrumentmekaniker	 3

Totalt alltså 11 elever och jag tror att alla klarade den kommande furirskolan.
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Den 1 juni 1944 startade vi en tremå-
naders förberedande hantverksfurirskola 
vid Tygförvaltningsskolan, Götgatan 66 i 
Stockholm. Signalmekanikern ryckte in 
till Marieberg och bilmekarna till Linné-
gatan.

Det här var andra året som mekeni-
kerutbildningen skedde på Götgatan 66.

Hantverksfurirskolan (instrument-
mekaniker lv) pågick mellan den 1 sep-
tember 1944 och den 31 augusti 1945 
vid TygS. Totalt var vår furirskola då 15 
månader. Utöver den allmänna teore-
tiska och praktiska utbildningen var det 
ju främst centralinstrument m/36 och 40 
(”Gamma”) som vi lärde oss. 

Den 1 oktober 1944 förordnades vi till 
konstaplar, liksom våra kamrater hemma 
på regementet och den 1 april 1945 till 
furirer. Vi fick då inte vara ”du” i tjänsten 
med våra instruktörer, även de furirer!

 Centralinstrument m/36 (GAMMA).

Sedan följde ”Fortsatt central beställningsmannautbildning” (det hette faktiskt så!) vid 
Stockholms Tygstation, Riddargatan 13 från den 5 oktober 1945 till den 31 augusti 1946). Vi 
var förlagda i ett logement på Lv 3, Linnégatan 89, Stockholm.

Om utbildningen kan man säga att den hade en minst varierande kvalitet. Som instru-
mentmekaniker lv hade jag en stor del av tiden på tygstationens instrumentverkstad. Den 
leddes och genomfördes mycket bra! Annat var så där och sämst var en allmän verkstad på 
Riddargatan. När vi kom dit släpade basen fram en stor trälåda med hänglås och en kartong 
med nycklar. Vår uppgift var att passa in nycklar i något lås och lägga dem i en annan låda!

Under tiden från den 1 september 1946 till den 31 mars 1948 tjänstgjorde jag vid Lv 2 som 
instrumentmekaniker. Vi genomförde bland annat i mars 1947 en vinterövning vid Romme-
hed i Dalarna. 

Utbildning av värnpliktiga instrumentmekaniker genomfördes vid Lv 2.
Den 1 juli 1947 förordnades jag till extra ordinarie armétekniker vid Tygstaten, som in-

strumentmekaniker med överfurirs grad. Lönen var 500 kronor per månad, inget fritt. Då 
fick man lämna furirrummet på Lv 2 och hyra egen bostad i Linköping.

Jag ville tillbaka till Stockholm. Hade träffat min blivande fru. Den 1 april 1948 blev jag 
på egen begäran omplacerad till Lv 3, vars tygverkstad låg invid Tekniska museet.

I augusti 1948 började jag ingenjörsutbildning vid Tekniska Institutet, Nybrogatan 8, 
kvällskurs, svagströmslinje (så hette telelinje då). Den utbildningen blev klar i december 
1952. Från början var utbildningen fyra kvällar per vecka, men den ökades successivt, så att 
vi sista terminen hade fem kvällar plus två timmar på lördag eftermiddag! Detta jämsides 
med full tid på Lv 3 verkstad.

Jag var tidigare tillfrågad om att gå Försvarets läroverk och Arméns underofficersskola 
(AUS) i Uppsala, men tackade nej, Jag såg inte vad tekniska underofficerare skulle ha för 
uppgifter, och det kunde  ingen förklara.

Lv 3 stod ju inför flyttningen till Norrtälje, och dit ville jag inte flytta. Jag blev i stället 
anställd som ingenjör vd Armétygförvaltningens verkstadsbyrå våren 1952.

Sven Ahlgren pensionerades 1990 som överste i Arméns Tekniska kår. Sven var då sedan 
många år chef för Materielinspektionen vid Försvarets Materielverk.
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Livet på Götgatan som teknikeraspirant 1959

Av RUNE LIDÖ

Jag gick Teknikerskola 1 (TS 1) på TygS 1959–60, vilket var den sista kursen, som förutom 
utbildning, även var inkvarterad på Götgatan 66. Ett av de sista uppdragen som TS 1 elev 
var att flytta logementinredningen till A1, där således efterföljande teknikeraspiranter blev 
förlagda.

Nedan har jag gjort några noteringar om hur jag som motormekanikerelev minns tiden på 
Götgatan 66 under TS 1 utbildningen. 

Förläggningen på Götgatan 66 upplevdes som mycket bra, väl tilltagna logement och dag-
rum som bidrog till en dräglig studiemiljö. Dessutom hade vi tillgång till skolans bibliotek. 
Läxläsningen kunde vi varva med fysisk aktivitet i motionslokalen uppe på vinden. De mest 
frekventa aktiviteterna var bordtennis, boxning, styrketräning och tyngdlyftning. Bland TS 
2 eleverna fanns några duktiga tyngdlyftare, vilka även fungerade som instruktörer och 
efter en tid erövrade många av oss tyngdlyftarmärken i olika valörer. Matsal och sjukstuga 
låg tvärs över gården. Genom skolans försorg organiserades viss hobby- och kursverksam-
het. Mest populär var nog busskortskursen under ledning av öfu Östlind. Kursen bestod till 
största delen av självstudier och fritt lån av bussar. Denna förmån medförde att vi var många 
som erövrade busskort. Götgatans centrala läge gjorde att vi, trots begränsad fritid, hade 
möjligheter att ta del av Stockholms begivenheter på smått och stort. På vardagskvällar 
kunde ett besök på närbelägna café Krönet (med pianomusik) på toppen av Götgatan, vara 
en trevlig träffpunkt.  Helgernas utsvävningar kanske sträckte sig till Skansen, Gröna Lund, 
någon dansrestaurang, teaterbesök, Berns salonger, eller vad man nu önskade sig. 

 
På gården fanns en vaktstuga som bemannades av en civil vakt vars uppgift bl a var att kon-
trollera att vi var reglementsenligt klädda vid utpassering. Att passera civilklädd var endast 
tillåtet efter tjänstens slut på lördag och fram till söndag kväll. Härvidlag var den för övrigt 
vänlige vakten mycket sträng.

Utbildningen, som då bedrevs i lokaler på Götgatan, var verkstads- och smidesarbete, 

Logement på Göt-
gatan 66. Repara-
tion av inventarie 
under överin-
seende av J S A 
Nilsson (höger). 
Nilsson gick även 
under namnet 
”Tummen” pga 
av skadad tumme 
i samband med 
boxningsträning 
mot sandsäck.
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skolämnen som matematik, elteknik, modersmål, geografi, historia, samhällslära, psykologi 
och pedagogik. I alla dessa ämnen var lärarna civila med hög kompetens. Viss teoretisk ut-
bildning i instruktörs-, tygmtr-, och reptjänst förekom också. 

Verkstadsutbildningen, som var omfattande, innehöll både bänk och maskinarbete. De 
alster vi skapade var verktyg av olika slag gjorda enligt strikta ritningar och med speciella 
krav. Allt kontrollerades minutiöst av yrkeslärarna och först efter deras godkännande var 
det dags att kröna verket genom att stansa in TygS-emblemet. Smide var också en del i verk-
stadsutbildningen. I källarplanet fanns smedjan där yrkeslärare Thomson var läromästare 
och såg till att vi lärde oss behärska både släggteknik och varmt stål. 

 
Teoretiska skolämnen utgjorde en stor del av undervisningen, och en del av tiden gick  åt 
till läxläsning. Bland de många trevliga lärarna kan nämnas den något omfångsrike magis-
ter Nilsson, som undervisade i modersmål, och gärna, som han själv uttryckte det, kastade 
invektiv på företeelser som han ogillade. Lärare i psykologi var amanuens Lars Ardelius, 
numera känd författare. En av matematiklärarna, kan ha varit ing. Bergqvist, var duktig 
orienterare som vid något tillfälle deltog iklädd kostym och lågskor men ändock kom i mål 
före de flesta vilt jagande teknikeraspiranterna. 

Svetsutbildningen, både gas och el, bedrevs i Järngraven, som låg under Slussens omfat-
tande trafikkaruseller, dit det var gångavstånd från Götgatan. Att miljön inte var den bästa, 
dundrande spårvagnar, intensiv biltrafik och vår egen svetsrök, kanske vi inte tänkte på då. 
Troligen beroende på att yrkeslärare Kadsell med sin mustiga jargong gjorde lektionerna 
trivsamma. 

På Solvalla, granne med travbanan, hade TygS stora lokalutrymmen för utbildning i bl a 
fordonslära och -reparation. I området fanns också matsal och omklädningsrum. Transpor-
ten till och från Solvalla skedde med TygS gamla lådliknande buss framförd av någon av 
eleverna. Tillrop från passagerarna kunde understundom hetsa chauffören till stordåd var-
för det ofta var en spännande resa. Inte minst när vi med millimeterpassning skulle genom 
porten på Götgatan. 

Körövning med olika fordon, marschformer och –disciplin mm praktiserades vid längre 

Verktyg egenhändigt tillver-
kade på TygS, Götgatan 66. 
Ämnena till flera av verkty-
gen har skapats i smedjan 
och därefter bearbetats. 
Kofoten däremot är i det när-
maste helt gjord i smedjan. 
Samtliga verktyg har genom 
åren kommit till stor nytta 
och har alltid prytt sin plats 
i ”snickarboa”.
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utflykter som t ex ned till Göteborg med studiebesök på Volvo, Penta i Skövde, Kvarntorp och 
Gevärsfaktoriet i Eskilstuna. Ett annat exempel var vinterövningarna i Rättvik. 

Vår avhållne avdelningschef, sergeant Johansson, var den som såg till att eleverna fick 
en tillräcklig dos fysisk träning i olika former. Ofta var vi i Forsgrenska hallen (Medborgar-
huset), som låg nästgårds, och hade gymnastik och simning. Orientering, terränglöpning 
och skidåkning var vanligen förlagd till Hellasgården med avslutande bastu och dopp i sjön 
(Källtorpssjön	tror	jag).	Inte	sällan	var	vi	på	Zinkensdamm	och	idkade	friidrott.	

 
I skjutning med handeldvapen hade vi förmånen att ha en duktig och erfaren skytt, styck-

junkare Fridh, som instruktör. Ja, ute på Järvafältet fick vi lära oss mycket nytt om teknik 
och andning mm som vi tidigare inte haft en aning om trots värnpliktsutbildning. De riktigt 
intresserade skyttarna fick också ansvaret att kvittera ut en pistol och lära sig den svåra 
konsten att hantera en sådan. 

Två spänstiga teknikeraspiran-
ter har just lämnat startblocken. 
H Y Johansson (vänster) och 
R G I Lidö. Johansson fick av 
serg Johansson namnet Höger-
Ytter Johansson för att kunna 
skilja Johanssönerna åt. 
– Har inte Johansson tjuvat?

Året som elev på Götgatan med förläggning, utbildning och fritid tror jag de flesta upp-
levde som mycket positiv. Visst, pressen kunde ibland kanske kännas hård eftersom det hela 
tiden gällde att prestera godkända betyg i alla discipliner. Om inte var det bara att packa sin 
ränsel och återvända till hemregementet. 

Efter genomgången utbildning (TS 1 och 2) hade vi en bra grund för en karriär för den som 
så önskade både inom armen och i det civila. 

Lärorikt var också den ”mångkulturella” gemenskapen med kamrater från norr till söder. 
När så TS 1 var avslutad var det dags att ”stå på egna ben”, vilket bl a innebar eget boende. 

Under TS 2 tiden bodde de flesta inneboende och ofta delade man rum med någon kamrat. 
Så även jag, men tyvärr fick vi ej tillgång till rummet förrän en vecka efter att vi lämnat TS 
1. Som tur var fanns det ju ”lediga logement” på Götgatan, visserligen helt tömda på möbler 
(TS 1 förläggning hade flyttat till A1). Med portvaktens goda minne kunde min kamrat och 
jag under en vecka logera där och med hjälp av nedtagna gardiner bädda och sova skönt på 
trägolvet. Vakten hade också vänligheten att väcka oss på morgnarna.

På nästa sida finns ett program som visar hur en utbildningsvecka kunde se ut. 
Därefter följer några bilder tagna år 2008. 
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C = lektionssal 
på Götgatan 66.
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Arméteknikerskolans 
lokal på Götgatan 66 
i Stockholm sedd från 
 gatan. Gröne Jägaren 
fanns även på den tiden 
(1959–60). Det kunde 
hända att vi någon gång 
slank in och åt den då 
nya och populära rätten 
korv och pommes frites 
med grönsaker. 
Bild från 2008. 

Skolan på Götgatan 
66 sedd från gården. 
 Gården ser nu år 2008 
helt annorlunda ut än 
1959 -60. Då var gården 
en asfalterad plan med 
plats för uppställning 
av både manskap och 
 fordon. Dock är hus-
kroppen fortfarande sig 
lik. Bild från 2008. 

Slussen, Stockholm. 
I Järngraven, under 
skramlande spårvagnar 
och övrig trafik, hade 
TygS sina lokaler för 
svetsutbildning. Från 
kajplatsen kunde vi 
under rasterna med stort 
intresse följa bärgningen 
av regalskeppet Vasa. 
I april 1961 bröt skeppet 
vattenytan. 
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Armétekniker – så här började det för mig

Av URBAN SUNDqVIST

 
Min far var anställd som banmästare vid Bodentravet och jag arbetade tävlingsdagarna vid 
totalisatorn för att dryga ut kassan. Boden är ju en militärstad och flera militärer arbetade 
som funktionärer under tävlingsdagarna. Bland annat spände man gummiband tvärs över 
banan och när huvudstartern sa ”kör” släpptes banden och loppet var igång.

Jag hade redan då, av någon outgrundlig anledning, bestämt mig för att bli armétekniker. 
Min far pratade då med en styckjunkare som var funktionär, tillika adjutant vid skolbat-
teriet på A8. Jag gick då realskolan, 17 år gammal (1960). Styckjunkaren ordnade så att jag 
fick mönstra, men ett problem återstod. Realskolan slutade en bit in juni. Då hade redan 
befälsskola I ryckt in. Nämnde styckjunkare ordnade då så att jag fick rycka in något senare 
tillsammans med befälsskola K (15 mån vpl). När jag några veckor senare, hjälpligt hade lärt 
mig ”gå och stå”, fick jag flytta över till BSI (Befälsskola instruktörer).

  Det var många förtidsinskrivna vid BSI. Man ansåg därför att det var behövligt med ett 
mellanmål på eftermiddagen. Vid 14.30-tiden knallade vi (=marscherade) till matsalen för 
att få mjölk och bulle.

Så småningom fick vi som ville bli tekniker göra ett första uttagningsprov hemma vid 
regementet. Det lyckades för två av oss. En kamrat, Bengt K från Tornedalen och jag fick 
då möjligheten att åka till Stockholm-A1-Solvalla för vidare ”gallring”. Bengt K hoppade så 
småningom av teknikerkarriären och blev områdeschef vid den då nystartade Bilprovningen.

Ingen av oss hade varit i Stockholm tidigare, så det var ett stort äventyr. Som tur var 
hade Bengt en släkting i huvudstaden. Vi satte oss på Nordpilen, förmodligen i uniform m/52 
(minnet sviker något) med destination Sthlm C. Där mötte släktingen upp och satte oss på 
rätt buss på Norra Bantorget. Vi inkvarterades på logement på A1. Därefter följde två dagars 
muntliga och skriftliga uttagningtester på TygS/Solvalla. Allt avslutades med ett ”förhör” 
inför flera ”prominenta” personer  (armedirektörer, psykolog med flera). Vi fick inte reda på 
resultatet vid detta tillfälle utan återvände till hemregementet.

Så småningom kom besked att vi var godkända så det var bara att ställa in sig på två år 
i Sundbyberg.

Inför inställelsen packades all utrustning i packlådor, till och med k-pisten skickades med 
(tydligen ville inte A1 utrusta oss på plats). Det visade sig sedermera att det vid A1 fanns en 
viss aversion mot TygS-elever. Bland annat gjorde kasernvakten allt för att göra livet surt 
för oss. 

Vi bodde första året under TS1, i skolkompaniets kasern och trots att vi då var anställda 
med månadslön var vi tvungna att underkasta oss allt som det innebar att vara förlagda på 
ett regemente, bland annat uniformsplikt. Vi som hade hemmet långt borta kunde bara åka 
hem två gånger per år, vid jul- och sommaruppehåll.

Vid ett tillfälle var jag och några kamrater på besök vid Stureplan. Vi släppte väl något på 
uniformsreglementet, någon tog av båtmössan, jag hade livremmen i axelklaffen. Då dök MP 
upp och tog in oss i en buss. Det blev stort rabalder vid skolkompaniet och vi fick någon form 
av bestraffning, förmodligen böter.

Ett litet andningsuppehåll i utbildningen var när vi bussades till Götgatan 66 för utbild-
ningen ”fila–smida–svetsa”. Lunchen intogs på Den Gröne Jägaren som fortfarande ligger i 
gathuset Götgatan 66. Om kassan tillät kunde man mot pristillägg byta upp sig från  ”dagens” 
till à la carte, vilken fest!
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Andra året TSII fick vi ordna bostad själva, i mitt fall delade jag ett rum, som inneboende 
i en lägenhet, med en kamrat.

Parallellt med vår kurs gick en annan kurs, TSII M. De eleverna gick en delad utbildning 
som innebar att de låg på ”stora traktamentet” i ett helt år. Vilken ”klasskillnad”, de köpte 
bilar och levde livets glada dagar. Vi, med en mycket mager månadslön, avundades dem. 
Trots detta lyckades jag hålla igång en bil under huvuddelen av kurstiden. Så här i efterhand 
kan jag knappt förstå hur det gick till. Ett visst tillskott från föräldrarna hjälpte dock till.

Efter utbildningen återgick vi till respektive hemförband.
Jag avslutade min tjänstgöring vid I12/Ing2 med pension 55+ 1998.
Därefter har jag varit taxiåkare och skolbusschaufför, men nu börjar det snart vara dags 

att trappa ner. Snart återstår bara biodlingen och hobbyverkstaden.
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Bilaga 2

Projektering av ATS 
i Östersund

Av P-O SVENSSON

1977 tillträdde jag som chef för T/UTB vid Tygförvaltningsskolan, TygS i Sundbyberg. Vid 
anmälan för skolchefen, öv Greger Lindberg, fick jag uppgiften: Planera för Arméns Tekniska 
Skola, ATS, i Östersund. En första övergripande planering hade tidigare genomförts och in-
kluderat luftvärnsutbildningen i Göteborg. Denna skulle nu inte ingå.

Tillsammans med Tygtekniska kårens expedition startades en arbetsgrupp med uppgift 
att beräkna krigsorganisationens årliga behov av tekniker och mekaniker. Detta arbete 
skulle  ligga till grund för skolans dimensionering. De olika utbildningarnas innehåll och 
längd analyserades också.

Försvaret hade börjat planera för att genomföra ”Ny befälsordning”. Detta var kanske den 
största nyordningen för den tekniska personalen. Ett intensivt och omfattande arbete under 
kårstabens ledning genomfördes med representanter för de tekniska skolorna.

Adir 1. Lars Bjärde ledde detta arbete, liksom den arbetsgrupp med avm Leo Christensson 
och undertecknad som skulle skapa rätt inriktning för ATS nya utbildning. Mycket arbete 
krävdes för att övertyga CA att den tekniska utbildningen behövde vara längre än mot-
svarande utbildning för övriga truppslag. Resultatet blev att den nya Officershögskolans 
tekniska kurser skulle överlappa varandra under ett halvår. Detta blev mycket styrande för 
dimensioneringen av lokalerna i Östersund.

När behovsunderlaget var framtaget startade två arbetsgrupper. En vid StabSbS/MekS i 
Uppsala under Adir1. Uno Eriksson, med Favm Börje Persson och Sven Bertilsson. En vid 
ATS-S, som TygS nu hette, med nedanstående deltagare och undertecknad som ansvarig:

Sammanhållande fordon  Favm Carl-Erik Berg
Sammanhållande pjäs Favm  Kjell Månsson
Hjulfordon Avm Stefan Hansson
Fältarbetsmaskiner Avm Rolf Bäckgren
Bromsteknik Ding Persson
Dieselteknik Ding  Per-Arne Öhman
Fordonsel Ding Börje Isén
Hydraulik Ding Lars Holmgren
Servoteknik Ding Nils Hagberg
Svetsteknik Favm Lars Larsson
Fordonskontroll Ding  Kent Johannesson
Motorlabb Aing 1 Gunnar Carlqvist
Pjäs/Handvapen Favm Kjell Månsson
Stridsfordonspjäs Fate Inbert Gustavsson
Fotolabb  Fotograf Kaljo Pill
Data/Planeringssystem Ding Per Lohman
Video Lt Åke Johansson
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Utbildningsytor för varje typ av objekt ritades upp och antalet elever per objekt bestäm-
des. I många fall byggdes utbildningsplatserna upp i modell. Så gjordes det exempelvis för 
svetsutbildningen och tekniklektionssalar. Då många funktionsscheman användes användes 
i utbildningen, kunde inte lektionssalarna byggas på traditionellt sätt. Hänsyn måste tas för 
att kunna se de stora bilderna.

Ett omfattande arbete genomfördes även med marknadsöversikt på lämpliga utbildnings-
hjälpmedel och tekniska installationer.

Dessa underlag genererade tillsammans med antal elever, samordning av ytor utifrån en 
årlig planeringscykel som tog hänsyn till lektionssalar, utbildningshallar, utbildningsanord-
ningar, lärare och materiel(fordon, pjäser etc.). Planeringen omfattade ca 2 000 elever per år 
fördelat på OHS, värnpliktiga  tekniker- och mekanikerutbildningar och ett stort antal korta 
materielkurser.

Innan underlaget diskuterades med arkitekten för Teknikhuset, Hans Jäderberg, ifråga-
sattes alla ytor, utrustningar mm i en omfattande dialog med övlt Henry Ehrling, FMV, som 
hade CA/FMV ansvar för byggnationen. Dialogen genomfördes av undertecknad, Favm Carl-
Erik Berg och Favm Kjell Månsson. Efter godkännande fördes sedan en dialog med arki-
tekten. En grundläggande inriktning var att speciallektionssalarna och utbildnings hallarna 
för de olika teknikområdena skulle ligga i anslutning till varandra. Slutresultatet blev en 
mycket bra anläggning.

Arbetet med planeringen av ATS i Östersund var mycket tidskrävande. Utbildningen 
skulle pågå fortlöpande. Arbetet blev inte mindre ansträngande av att vi, under samma tid,  
tvingades planera en ombyggnad av, och flytt till flygets anläggning i Barkarby. Kontraktet 
med Sundbybergs kommun gick ut och kommunen ville bygga bostäder i Rissne.

Men det är en annan historia.
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BILAGA 3

Kursutbud vid ATS 2004

Ämnesområde                                                                        Antal kurser

Allmän teknisk information ................................................................... 4

Artillerimateriel .....................................................................................14

Datateknik..............................................................................................21

Elkraft ......................................................................................................4

Fordonsteknik, hjulfordon .....................................................................26

Förbindningsteknik ................................................................................ 3

Grundläggande teknik, ellära, laserteknik ..........................................15 
optronik, hydraulik, styr-och reglerteknik  mm

Ingenjörmateriel, fältarbetsmaskiner, bärgningsfordon .....................33

Ledarskap, idrott och hälsa .................................................................... 4 

Ledning samband teori ........................................................................... 3

Luftvärnsmateriel, robotteknik ............................................................24

Materielunderhåll ....................................................................................7

Sjukvårdsmaterel .....................................................................................3

Stridsfordon ............................................................................................31

Svetsning, heta arbeten .........................................................................12

Telesystem ..............................................................................................23
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BILAGA 4

Hur gick utbildningen 
av signalmekaniker till?

Av SVEN BERTILSSON

Det första som hände vid den första verkstadslektionen var att varje elev fick ett verktygs-
fodral. I detta fanns tänger, skruvmejslar, trimverktyg, krokodilklämmor mm, i stort sett 
allt som behövdes under lektionerna i verkstadstjänst. Verkstadsutbildningen började sedan 
med lödutbildning. 

Hur den gick till under den första tiden vet jag inte, men 1955 då jag började på SignS 
fick varje elev ut ett platta försedd med lödstift, en bunt med trådar av olika slag, såsom en-
ledare, flerledare och litstråd. Smala lödstänger, ej lödtråd, och en flaska hartslösning som 
fluss-medel. En platta, som visade hur det färdiga arbetet skulle se ut, delades på flera elever. 
Litstråden, t ex, skulle först rengöras från sin linneisolering som brändes bort. Sedan skulle 
tråden doppas i sprit. Den slutliga kabeldragningen skulle sedan sys till en kabelstam. Det 
hela var en nyttig utbildning. Men varför fick vi inte använda lödtenn? Troligen var det en 
kvarleva från den äldsta signalmekanikerutbildningen då hartsfyllt lödtenn ännu ej fanns. 

Lödutbildningen moderniserades sedan vi flyttat till Uppsala . Detta skedde i takt med 
att materielen förändrades. Den stora 70 W lödkolven byttes ut mot lödpennor och lödtennet 
blev smalare. Detta blev aktuellt då Ra 145 och Ra 421 tillkom i början av 1960-talet. Då 
hade transistorn blivit allmän och denna tålde inte så hög värme vid lödningen. 

Under 1970-talet införde flygvapnet lödcertifikat, då följde armén efter med en begränsad 
certifikatutbildning för alla signalmekaniker och övrig teleteknisk personal. Senare tillkom 
också virning och lödning av IC-kretsar på kretskort. 

En annan utbildning som alla signalmekaniker skulle ha, förutom materielutbildning, var 
reläjustering, samt laborationer i sändar- och mottagarmätningar.

Den första materiel, som alla fick börja med var telefonapparaten. Den började med 
schema läsning. Materielkunskap med schemaläsning svarade underofficerare från Signal-
regementet för.  När eleverna sedan kom till verkstaden fick de börja med att ta isär telefo-
nen, lokalisera enheterna i denna och justera summern. Sedan gjorde instruktören lättare 
fel, som eleven med hjälp av schema och mätinstrument skulle lokalisera och reparera. 

Efter telefonapparaten följde Vx-cell, Ab-cell, Cl-cell och tfnvx 10 DL. Därefter var det 
dags för radio. Då jag började 1955 fanns fortfarande 10 W Br och 15 W Br kvar. Däremot 
hade 2 W Br och ½ W Br precis skrotats. Men vår första radio var Mt m/41 och Mt m/42, en 
tyskbyggd mottagare, där alla komponenter och anslutningspunkter var markerade enligt 
schemat, och på rören var Wehrmachts örn med hakkorset stämplat. Även 15 W Br m/39 
och Hellskrivaren var tyska, inköpta under kriget. Efter kriget köptes amerikansk surplus. 
Den främsta amerikanska radion var Ra 100, en förträfflig sändtagare. Lätt att reparera. 
Betydligt besvärligare var de svenskbyggda Ra 120, Ra 121 och Ra 122. De två sistnämnda 
ville gärna självsvänga. Det fixade man genom att flytta lite på trådarna i sändaren. Sedan 
stoppade man in radio i lådan, kontrollerade om självsvängningen var borta. För det mesta 
var den inte det. Då var det att börja om från början. 

Fordonsmonterade radiostationer var 25 W Bl, 25 W Sv och Ra 400. Samtidigt som skolan 
flyttade till Uppsala kom Ra 200.
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Samma procedur, som ovan nämnts för telefonapparaten gällde all materiel. 1964 då sig-
nalskolan blev StabSbS och skolverkstaden blev mekanikerskolavdelning, skulle endast tek-
nisk personal vara placerad på mekanikerskolan. Då fick också teknikerna ta över materi-
elkunskapen. Enligt 1960 års teknikerutredning skulle chefinstruktörerna vid skolan vara 
förste tygverkmästare och instruktörerna tyghantverkare. Det gjorde att det blev en kompe-
tenshöjning av instruktörerna efter genomförd tyghantverkarkurs. Det tog visserligen några 
år innan denna föresats var genomförd. Att överta materielkunskapen från under-officerar-
na var bara positivt. Därmed hade teknikerna hela ansvaret för den tekniska utbildningen. 

Organisationsmässigt hörde signalmekanikerna till 9. skolkompaniet, där truppinstruk-
törer svarade för deras militära utbildning. Kurschef var en förste tygverkmästare och som 
lärare i radioteknik tjänstgjorde någon arméingenjör. En kurs bestod av 24 man. Verkstads-
lektions-salen var så utformad att salen var indelad i sex bås med fyra elever i varje. För 
dessa svarade en instruktör, som hjälpte till med mätningar, trimning och felsökning. Han 
gjorde också fel på apparaten, som eleven skulle lokalisera och åtgärda.

Under 1960-talet hade den civila skolan byggts ut med verkstadsskolor och tekniskt gymna-
sium. De flesta signalmekaniker som togs ut till utbildning hade gått fyraårigt teletekniskt 
gymnasium, så det var inga svårigheter för dem att förstå och lära sig materielen, som ef-
terhand blev mer och mer komplicerad. Eleverna hade den senaste utbildningen med sig 
i bagaget. Det blev t o m så att dessa inte hade någon utbildning på radiorör utan endast 
transistorutbildning. Därför var det läraren i radioteknik, som fick utbilda på rörteknik. 
Eleverna var också väldigt intresserade av sin utbildning och var därför lätthanterliga. 

Efter hand som materielen blev mer komplicerad krävdes även mer avancerad mätutrust-
ning. Denna var den samma som fanns i signalreparationskärrorna. Det var signalgenerator 
FM/AM, modultionsmeter, uteffektmeter, tongenerator, oscilloskop, frekvenstidräknare och 
rörvoltmeter. Det var således en ansenlig mängd instrument. Varje man kunde inte utrustas 
med så mycket instrument utan de fick delas på två elever. Därför blev det också så att två 
elever fick dela på en radiostation som t ex Ra 422. Även inredningen i lektionssalarna kom 
att ändras, vilket framgår av bilden här intill.

För utbildning på stora mobila radiostationer, såsom Ra 620 och Mttgbil 937 fanns det spe-
ciallektionssalar, där materielen var monterad så som den var i respektive buss. Men även 
Ra 620 blev omodern och då tillkom Ra 630, som monterades i en annan sal. Nästa epok var 
gpl-utbildning. Då inreddes två lektionssalar som en gpl-kopia. Vid utbildningen på radio-
bussar fanns också sådana uppställda på kaserngården för lokalutbildning.

I utbildningen till signalmekaniker ingick också batteriladdning och elverksutbildning. 
Speciallektionssalar för detta 
fanns inrett i källaren. I stort sett 
kan man alltså säga att det var 
väl ställt med utbildningsmate-
riel. Lärarkadern var väl utbildat 
för sin uppgift och intresserad av 
verksamheten. Förhållandet mel-
lan lärare/befäl och de värnplik-
tiga var oftast gott. Under den 
jobbiga vänstervågen var det bara 
en värnpliktig som strulade och 
vapenvägrade.
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BILAGA 5

Chefer för TygS och ATS

Chefer för Tygförvaltningsskolan

Överstelöjtnant 
Herman Schultz-Steinheil

1/10 1942–30/9 1950

Överstelöjtnant 
Anders Westerberg

1/10 1950–31/3 1959

Överste  
Bengt Bernström

1/4  1959–30/9 1969

Överste  
Greger Lindberg

1/10 1969–30/6 1977
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Överste 
Greger Lindberg     

1/7 1977–30/9 1981

Chefer  för ATS

Överste 
Gunnar Barkerud     

1/10 1981–30/9 1988

Överste 
Harry Johansson     

1/10 1988–30/6 1991

Överste 
Ingemar Wahlberg     

1/7 1992–31/3 1994
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Chefer  för ATS

Överste 
Åke Jansson

1/4 1994–30/6 1995

Överstelöjtnant 
Jan-Erik Lövgren

1/7 1995–31/3 1998

Överste 
Jan Bergström

1/4 1998–30/9 2001

Överste 
Anders Edqvist     

1/10 2001–31/3 2004
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Överste 
Mats Klintäng

1/4 2004–31/8 2005

Chefer för ATS

Överstelöjtnant 
Sven Mattsson     

1/9 2005 till nedläggning
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Chefer  för AMC/ATC

Överste av 1. graden
Harry Johansson

1/7 1991–31/12 1991

Överste av 1. graden
Håkan Linde

1/1 1992–31/12 1994

Överste av 1. graden 
Gustaf Ankarcrona

1/1 1995–31/3 1997

Överste av 1. graden
Åke Jansson

1/4 1997–31/12 1997
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BILAGA 6

Vad blev det av eleverna?

Av HARRY JOHANSSON

 

Vilken betydelse hade den stora mängd teknisk utbildning som, under många år, genomför-
des i armén? Först och främst skapades, enligt målsättningen, krigsförband med hög teknisk 
tillgänglighet. Men de tekniska kunskaperna spreds också ut över landet inom många tek-
nikområden. Resultatet av denna effekt är svårmätbar.

Författaren till denna sammanställning fick för några år sedan ett enastående tillfälle till 
en enkel utvärdering. 1956/57 genomfördes den första utbildningen av värnpliktiga radar-
tekniker, med blandade elever från tekniskt gymnasium och teknisk högskola. 

18 av de 24 eleverna ryckte färdigutbildade ut från RMS i juni 1957. 50 år efteråt träffades 
flertalet av eleverna på sin gamla, nu nedlagda skola. En kort enkät om livet efter grundut-
bildningen resulterade i sammanställningen på nästa sida.

Lektionssalsfoto av RTK 56/57. 



85

50-årsträff med  RTK 56/57.

Sammanställning RTK 56/57        
(15 svar av 18 kontaktbara)

Elev Född Ålder vid Civil  Antal SÖB Sökte anstånd Krigsbef. Bedömt värde  Befattning vid

nr   milittj börj. skolunderbyggn  och SFÖ Ja  Nej antal år av mil. utb. pensionering.

1 1931 26  Realstud.Specmat.  4     0  0 16   5  Avdelningsdir  FMV

2 1935 21  HTL Örebro  4     2  0 20   4  Projektledare SSAB

3 1933 23  Tekn Gymn Gbg  5     0  0 30   5  Inspektör i armén

4 1934 22  TGG  7     0  0 mer än 25 4  Lektor vid TGG

5 1934 22  TGG  6     0  0 mer än 25 5  Dokumenting. Lärare

6 1934 22  HTLÖ  3     1  0 10   4  Driftansv. SAAB avgaslab.

7 1935 20  HTLÖ  2     3  1 20   4  Egen föret. Datorsystem

8 1935 20  HTLÖ  6     0  1 mer än 25 4  Prod.ing. Ericsson MS

9 1935 20  HTLÖ  4     0  1 25   5  Chef robotvst SAAB

10 1936 20  HTLÖ  3     1  0 18   3  Egen föret. Forskningsutr.

11 1936 20  TGG  5     0  0 mer än 25 5  Tekn.lic. Röntgenfysik SU

12 1936 20  HTLÖ  5     0  0 16   2  Professor Biostatistik

13 1936 19  HTLÖ  4     0  0 16   5  Egen föret. Datorsystem

14 1937 19  HTLÖ  5     0  0 mer än 20 3  Inköpschef elektronikföretag

15 1935 20  HTLÖ  x     x  x x   5  Egen föret. Elektronik

        mer än 65       

  5 = synnerligen betydelsefull           Medelvärde 4,2 

  1 = inte så betydelsefull 

*En kommentar:          

Värdet av den militära utbildningen var ytterst betydelsefull för mig bl a av följande tre anledningar:

a) I mitt yrkesliv kom jag att syssla med bl a med sikten, radarmålföljare/radarmottagare, robotar etc      

b) Det gav studievana då jag under fyra år mellan 1959 och 1963 läste Högre Tekniska Kurser på Saab samtidigt som jag jobbade.  

c) Radarskolan hade mycket hög status ute i arbetslivet, träffade många som gått denna utbildning eller hört talas om den.  

Lätt att få kontakt med dessa människor. 

  

Sammanställning av enkäter för RTK 56/57.. 
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Av sammanställningen kan man utläsa:
Alla som fortsatte med teknik, värderar sin militära utbildning (ett år) som Mycket (4), 

alt. Synnerligen (5) betydelsefull för sitt vidare yrkesliv. (Medelskattning 4,2 i skalan 1–5.)
10 av 18 genomförde Krigsförbandsövning (KFÖ) och Särskild Fackövning (SFÖ) fyra 

gånger eller mer (totalt 58 övningar).
Alla utom en hade krigsbefattning som tekniker (bataljonsingenjör) i mer än 16 år.
En fortsatte som lärare i armén till sin pensionering. 

1958/59 genomfördes den sista utbildningen av beställningsmän med en kurs för radartekni-
ker. Denna kurs hade också en 50-årsträff på Kviberg och fick en liknande enkät att besvara. 
Resultatet framgår på nästa sida.

BMS 58/59.
Inringat: 
kamrater 
som saknas – 
Göran Buller 
och Frank 
Antonsson.

BMS 58/59 
vid 50-års-
träff.
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Sammanställning BMS  58/59.

Alla som fortsatte med teknik värderar sin militära utbildning (fyra år) som Mycket (4), 
alt. Synnerligen (5) betydelsefull för sitt yrkesliv. (Medelskattning 4,5 i skalan 1–5.)

Tre av tolv genomförde krigsförbandsövning
Fem slutade i försvaret inom ett år                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Tre hade krigsbefattning mer än fem år
Nio hade aldrig krigsbefattning!
Tre arbetade i armén mer än 23 år (två till sin pensionering).

Mot ovanstående svarsresultat kan man fråga sig: Vilken nationalekonomisk betydelse har 
den militära utbildningen haft? Hur skall spin-off effekterna från den militära utbildningen 
alstras i framtiden, när utbildningen av värnpliktiga nu har upphört?

Sammanställning BMS 58/59

Elev nr Född Ålder vid Civil skol- Arbetade i  Repöv. I  Antal förbandsövn Krigsbef Bedöm värdet Befattning vid

  BMS.börj. underbygg försvaret egen bef. som instruktör antal år av mil. utb. pensionering

1 1937 19 Realskola 11 mån 0 0  0 5 Röntgeningenjör SU

2 1939 19 Grundsk. 6 mån 0 0  0 5 Egen företagare

3 1938 20 Realskola 23 år 0 1  0 5 Teknikinformatör EMS

4 1937 20 P Mellansk 33 år 1 mer än 25 5 5 Systing RBS70-90

5 1940 18 Realskola 2 år 11 mån 0 0  0 2 Ordf.Arbetsdomstolen

6/7 

8 1937 21 Realskola 10 mån 0 0  0 5 Operativ chef IBM

9 1940 18 Realskola 0 0 0  0 5 Kvalitetschef Electrolux

10 1939 19 Realskola 2 år 4 mån 0 0  6 4 Senior officer Telia Reserch

11 1938 19 P Realsk 2 år 0 0  0 5 Account manager Elema

12 1938 19 Reaskola 8 mån 0 0  0 4 

13 1938 19 Realskola 34 år 7 mer än 25 28 5 Stf  chef teknisk detalj

14 1938 19 Realskola 3 år 6 mån 0 0  0 5+ Teknikspecialist Volvo 

          Persv.AB

                                  Medelvärde 4,2

   1 = inte så betydelsefull  

   5 = synnerligen betydelsefull  
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BILAGA 7  

Specialteknik:
Förrådsförvaring 

och torrluftsteknik

Av HÅKAN SCHWEITS

Fram till slutet av 1990-talet förvarades huvuddelen av all materiel till den svenska armén 
i cirka 3 600 kallföråd, utspridda över hela landet. Förråden var enkla byggnader, ofta före 
detta stallar vid nedlagda jordbruk.

För att erhålla en tillfredsställande förrådsmiljö utvecklade försvaret, tillsammans med 
kylskåpets uppfinnare Carl Munters, principen för dynamisk avfuktning av materiel i förråd.

Speciellt skyddsvärd materiel som eldhandvapen, lätt pjäsmateriel, robotsikten och lik-
nande, förvarades i täta betongkasuner. Dessa avfuktades med så kallad statisk avfuktning. 
Kassetter med fuktupptagande kiselgel placerades i kasunerna. 

Materiel med täta volymer, till exempel robotsikten, krävde särskild behandling före för-
varing. Volymerna spolades med kvävgas före förådsställningen.

Åtgärder före förrådsförvaring var en omfattande verksamhet som utfördes av fast an-
ställda tekniker efter varje krigsförbandsövning.

Följande material visar principer för avfuktning.
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AVFUKTNING AV MATERIEL 

I mitten på 1950-talet, uppfann den världsberömde svenske uppfinnaren Carl Munter, en av grundarna av  
Elextrolux, den s.k. sorptionsavfuktaren. 

FMV – vid den tiden kallat Kungl. Arméförvaltningen – KATF, insåg tidigt att torrluft skulle vara en viktig 
teknikik modern förvaring. 
KATF blev Carl Munters första kund och medverkade i utvecklingen av avfuktare 

1960                                                                            1960 
Munter M75   75m³ torrluft /  h                                  Munter M600      600m³ torrluft / h 
Rotormaterial: Asbest                     Rotormaterial: Asbest 

                              

2010    2010 
Munter MG 90   90m³ torrluft /h  Munters MLT800    800m³ torrluft / h 
Rotormaterial: Komposit   Rotormaterial: Komposit 
    Inbyggd värmeväxlare för energibesparing

18

In g e-9 6

Våtluft

Torrluft

Reg.luft

Rotor
Fläkt

Fläkt Värme

Fuktig luft

Sorptionsavfuktarens funktion

Dynamisk Avfuktning

Försvarsmakten har använt avfuktningstekniken, i dagligt tal – torrluft, sedan 1958. 
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Fram till 1980-talet endast för långtidslagring av materiel.  
Tack vare de goda erfarenheterna av torrluft vid långtidslagring, började även avfuktning att användas för 
materiel i bruk.  

Det största miljöproblemet vid förvaring av materiel är hög luftfuktighet, som orsakar korrosion. 

Med avfuktaren sänker man den s.k. relativa , d.v.s. förhållandet mellan den mängd vatten- 
ånga, som finns i luften vid en viss temperatur och den mängd som maximalt kan finnas i luften. 

RF är högre än 80% under huvuddelen av dygnet. Det är bara mitt på dagen på sommaren som RF är lägre 
än 50%. 

Med torrluft kan materiel förvaras under lång tid utan att några underhållsåtgärder behöver utföras. 
Underhållsintervaller : 
Radiostationer                           4 år               Stridsfordon                           4år 
Radarstationer                           4 år                            Terrängfordon                        4år 
Optronik                                    4 år    Reservdelar, verktygssatser  8 år 
Robotar                                     4 år                             Handvapen                           12 år 
Haubitsar                                  4 år                      Uniformer, kängor                12år 

Under 1950- till 1990 talen hade försvaret ca 5000 förråd. I dessa avfuktades den viktigaste och mest känsliga 
materielen. 
Från avfuktaren gick rör till ett litet rum, där t.ex. radiostationer, kikare och reservdelar förvarades. 
Rören gick vidare till kapell, under det kunde finnas större vapen, elverk och stridsfordon. 

Oisolerad byggnad – ladugård – med avfuktning                                                      Avfuktad Luftvärnskanon 

Under ett antal år användes även s.k. statisk avfuktning. Man hade ett fuktupptagande materiel, i ett antal 
kassetter, som man t.ex. placerade i en vapenkassun för handvapen, eller i smärre förråd där man saknade 
elektricitet..
Numera avfuktas även vapenkassunerna med dynamisk avfuktning. 

Vapenkassun med statisk                           Dynamiskt avfuktade vapenkassuner 
avfuktning
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På 2000 talet började materielen förvaras i stora byggnader, idag finns ca 200 förråd, som är helavfuktade, 
samtidigt som viss materiel avfuktas invändigt. 
Ett centralförråd, FMCL, byggdes 2009, det har en yta på 48000m², varav en del är ett helautomatiskt 
höglager som är 18m högt. 
Hela förrådet är avfuktat. 

         
Oisolerat plåtförråd                                                        FMCL i Arboga 

Avfuktning används även för fartyg och flygplan 

                                     Stridsbåt 90                                              Flygplan 37 

198

Avfuktning inom Försvarsmakten

•Ingen korrosion på metaller
•Inga skador på optik, elektronik
•Livstidsförlänger gummi, plast och
textilier
•Inga skador och säkerhetsproblem
vid förvaring av ammunition

•Ökad tillgänglighet

•Mer tid för träning

Minskade underhållskostnader
Förrådsställd materiel – reducering 25%
Materiel I bruk – reducering 10%
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Teknisk utbildning 
i armén

Appendix

Mekanikerutbildning i Skövde 1942–2010
Av Ingvar Carlsson

Signalmekanikerutbildning
Av Sven Bertilsson

40 års teknisk utbildning och utveckling i Göteborg
Av Harry Johansson



FMLOG/Grafisk produktion Halmstad
2011-02-21



FÖRORD

Detta Appendix till TEKNISK UTBILDNING I ARMÉN innehåller, i bilageform, huvuddelen 
av det underlag som behandlar P4-mekS, signalmekanikerutbildning och arméns utbildning 
i Göteborg. Ingvar Carlsson, tillsammans med en grupp Skövdetekniker har skrivet om ut-
bildningen vid P4. Underlaget, som avser utbildning av signalmekaniker, är skrivet av Sven 
Bertilsson och Kaj Sandström. Avsnittet om utbildningen i Göteborg är ett något omarbetat 
manus, som undertecknad ursprungligen skrev till LVOHS/TS historia för cirka 20 år sedan.

I dessa bilagor finns berättelser skrivna av tidigare elever.
De tre bilagorna finns i traditionsrummen vid FMTS i pärmar som fördjupningsmaterial.

Harry Johansson
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Mekanikerutbildning i Skövde 

 

1945 – 2010 
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Förord 
 

Utbildning av värnpliktiga mekaniker har genomförts lokalt  

i Skövde inom olika teknikområden och till flera förband. 

 

Denna korta sammanfattning har som avsikt att beskriva  

lokaler, utrustning, utbildningsmetodik, fordonstyper och 

teknikområden som har utbildats på under perioden 1942 – 2010 

. 

Befattningsutbildningen för värnpliktiga mekaniker i nuvarande form, 

är en epok, som går i graven i och med utbildningsåret 2009-2010 

 

 

Information, bilder och upplevelser som har varit förutsättningen har lämnats av: 

 

Olle Bentzer, C utbildningsverkstaden P4 

 

Johnny Evaldsson, utbildare, specialist, rekryterare 

 

Lars Lindegårdh, C Mekanikerskolan P4 2008 

 

Thore Öberg, f d ATS Östersund (bilder) 

 

Reidar Bergelin, Hässleholms museum (bilder) 

 

Armémuseum (bilder) m fl. 

 
Skövde 20100201 

 
Ingvar Carlsson 

C Mekanikerskolan P4 1982
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Utbildning av värnpliktiga mekaniker i Skövde. 
 

Nedan beskrivs hur utbildningen vid Utbildningsverkstaden P4 och Mekanikerskolan i Skövde 

genomförts under olika perioder från 1942 till 2010. 

 

Mekanikerutbildningen för värnpliktiga tog fart under och efter andra världskriget i samband med 

att förbanden mekaniserades och särskilt för att stridsfordon tillfördes de nyetablerade 

pansarförbanden. Efter hand som stridsfordons- vapen- och sambandstekniken har utvecklats för 

stridsfordonen har den värnpliktige mekanikern utbildats i motsvarande omfattning för att säkerställa 

förbandets tillgänglighet och uthållighet för att kunna genomföra strid. Det har också varit samma 

förhållande för hjulfordonen. 

 

Uttagningen till mekaniker gjordes vid inmönstringen av de värnpliktiga och de som hade 

genomfört någon form av yrkesutbildning, främst inom fordonsområdet, erbjöds att få utbildning till 

mekaniker. Efter inryckning gavs möjlighet för övriga intresserade att genomföra test på 

utbildningsverkstaden i avsikt att komma ifråga för mekanikerutbildning inom olika specialiteter. 

 

Utbildningsmateriel till utbildningen utgjordes av egentillverkade skisser och ritningar. Där 

stridsvagnar användes blev den praktiska utbildningen på materielen autentisk. Motorer, växellådor, 

styrväxlar, bromsar, bandaggregat och vapen samt sambandsutrustning togs ur och skruvades isär till 

de delar som erfordrades för att förstå konstruktion och funktion men också för att genomföra de 

reparationer och justeringar som kunde komma att genomföras i fält i olika nivåer. 

 

Utrustning för reparationer utgjordes av verktygslåda för den enskilde mekanikern, verktygs- resp. 

reservdelssatser för resp. fordon- vapen- och sambandsslag samt fältreparationsutrustning. 

 

Kompaninivån hade till en början en standardbil (stridsvagnskompani plus verktygssläpkärra och 

lätt terrängbil) med anpassad utrustning till resp. förband (stridsvagnskompani, pansarskytte-

kompani) och bestod av både fordons-, vapen och signalmekaniker vilka hade till uppgift att 

konstatera fel, göra tillfällig reparation och vid behov bedöma var reparationen skulle genomföras 

samt om möjligt ange behov av reservdelar. 

 

Bataljonsnivån hade till en början standardlastbil med verktygskärra m/46 (TT 16 H), innehållande 

arbetsbänk, verktyg utöver handverktygslåda, gassvets- och skärutrustning, belysningsutrustning 

samt anpassade verktygs- och reservdelssatser för bataljonens förband samt större personalresurs. 

 

Brigadnivån (Pansarreparationskompani) var utrustad för att genomföra större reparationer och 

hade verkstadssläpkärra m/43 (TT16 A och B) som medförde generator för strömförsörjning av 

reparationsplatsen, kompressor för drivning av tryckluftsverktyg samt renblåsning och pumpning, 

anpassade verktygs- och reservdelssatser för brigadnivån med resurser för att hjälpa brigadens 

förband med reparationer och reservdelar. Utökade resurser för vapen- och signalreparationer samt 

batteriladdning. 

 

Bärgning av skadade stridsfordon fick till en början genomföras av stridsfordon. 

 

Krigsplacering av mekanikerna genomfördes efter genomförd grundutbildning grundad på den 

enskildes förmåga och lämplighet till kompani-, bataljons- eller brigadnivån efter förslag från 

utbildningsverkstadens personal. Efter genomförd repetitionsutbildning (repövning) var det vanligt 

att flyttas bakåt i organisationen. 
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De första stridsfordonen som på P4 utbildades värnpliktiga mekaniker till var:  

 

 

        
 

Strv m/37,     Strv m/40 K 

 

                                        
 

                                                   och Strv m/40 L. 

                             De senare var tillverkade i Karlstad resp. Landskrona.  

 

 

      
 

Strv m/41,                     Strv m/42  
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                                       Pvkv m/43  
 

Strv m/41, m/42 och Pvkv m/43 var de stridsfordon som utbildades på under slutet av 1940-talet och 

början på 1950-talet.  

 

 

 

 

Fältreparationsmateriel 
 

Utrustningen för att reparera i fält ingick i 

verktygskärra m/46 (Tt16 H för kompani- och bataljonsnivån) och  

verkstadskärror m/43 (Tt 16 A, B för brigadnivån),  

i verktygs- och reservdelssatser samt verkstadstält med stålstänger (brigadnivån) som lokal i fält.  

 

I Tt16 H fanns arbetsbänk, standardverktyg, gassvetsutrustning och kapell.  

 

I Tt 16 A och B fanns gas- och elsvets, batteriladdare för bly- och Nife ackumulatorer, fältässja, 

generator (bensinmotordriven), som levererade ström till belysning och eldrivna maskiner, samt 

arbetsbänkar. Kärrorna var täckta med tältduk som gick att fälla ut och ”sy in” medförd extra duk för 

att få ljustätt på sidorna samt att få större skyddad arbetsplats runt och utanför kärrorna. 

 

                                
 
                Verktygskärra m/46 (Tt 16 H). 
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  Tt16A med elverk, svarv laddningsaggregat          Tt16B med arbetsbänk, standardverktyg 

   kompressor, borr- och slipmaskin mm.                    fältässja, gassvets, sidolämmar som arbets- 

                                                                                     bänkar. 

 

   Båda kärrorna med tältduk att ”sy in” runt om för att få både ljus och vindskydd. 

 

   
 

Bensinmotordriven generator med elcentral samt svarv med bänk för svarvutrustning i kärra Tt 16A 
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Kärra Tt 16B med arbetsbänkar (sidolämmar) med monterade skruvstycken, maskiner, kamin för 

värme i kärrutrymmet, fältässja, gassvetsutrustning, arbetsbänk på kärran med handverktyg 

 

        
 

Kärra Tt 16 B med lådor o fack för utrustning. Öglorna i taket till för att snöra fast sidorna med. 
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Kärra Tt 16 B. Exempel på innehåll i arbetsbänk på kärran. 

 

 

Grundläggande fältreparationsutbildning 

 
Utbildningsomfattningen grundade sig på att de värnpliktiga hade teknisk grundutbildning, 

motsvarande, samt testades och befanns vara lämpade att utbildas till mekaniker.  

 

Huvuddelen utbildades till stridsfordonsmekaniker och en mindre del till vapenmekaniker. Efter 

hand som sambandssystemen utvecklades utbildades också signalmekaniker. 

Stridsfordonsmekanikerna utbildades också på förbandens hjulfordon. Till förband som endast hade 

hjulfordon och motorcyklar utbildades hjulfordonsmekaniker. 
 

För att mekanikerna skulle kunna byta reservdelar, göra tillfälliga reparationer i fält utbildades i 

svetsning, smide och svarvning samt hantering av den fältreparationsmateriel som fanns på resp. 

nivå.  

 

Grundläggande fältreparationsutbildning omfattade svarvning, resning av reparationstält, 

svetsning och smide dessutom hantering av de verktyg och utrustningar som fanns i verktygs-,  

resp. verkstadskärrorna. I utbildningen ingick också att på tid resa verkstadstält, göra verktygs- 

resp. verkstadskärrorna färdiga att med all utrustning vara klara att ta emot reparationsobjekt. 
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          Svarvning (Sture Lundberg Instruktör)                Resa verkstadstält, (Nils Strömberg Instruktör) 
    

        
 
          Svetsning (Ragnar Sundvall Instruktör)                              Smide (Lars Bertilsson Instruktör) 
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Befattningsutbildning 

           
 

strv m/74.  

 

Under 1950-talet ställdes större krav på eldkraft och rörlighet, flera av de äldre stridsvagnarna 

utgick, Strv m/42 byggdes om till Strv m/74. Den hade två parallellkopplade bensindrivna 

Scaniamotorer med insprutning i insugningsröret. Tornet var maskindrivet av en Wolksvagen  

motor placerad i bakre delen av tornet. Den gav också värme till stridsrummet. 

 

           
 

           Isär - ihop bränsletankpump                      Inställning kamaxlar motor Centurion (Instruktör 

          och insprutningspump Strv m/74.              Gunnar Franzén) Johnny Evaldsson till höger! 

          (Leif Knutsson och Ingvar Carlsson med på bilden) 

 

I mitten av 1950-talet importerades Centurion från England och fick beteckningen Strv m/81. 
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Tekniknivån på Centurionstridsvagnarna var mera omfattande, särskilt elsystemet, vilket ställde 

krav på att en stridsvagnselektriker samt pjäsmekaniker specialutbildades. Pjäsmekaniker-

utbildningen lokaliserades till Hässleholm och P2.  

 

     
 

                         Exempel på tidsplan, mekanikerutbildning 1956 - 1957 

 

Utbildningstiden 1956-57 omfattade för stridsvagnsmekaniker och stridsvagnelektriker c:a 600 tim. 

Befattningsutbildningen omfattade: svetsning, svarvning, smide, ellära, tygtjänst, Ltgb 912, Raptgb 

915, Strv 81 chassi/Strv 81 el, Pvkv m/43. Befattningsutbildningen pågick från 27/6 – 22/12. 

 

Strv m/81 (8,4 cm) utvecklades till Strv m/102 (10,5 cm) och Strv m/101 anskaffades.  

 

                    
 

Strv m/102 
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Reparationsgrupp stridsvagnskompani Strv m/74, (motsv för Strv m/81). 

Reparationsgruppchef: Armetekniker (Johnny Evaldsson). Stf repgrpch tar fotot (I. Carlsson) 

3 stridsvagnsmekaniker, 1 vapenmekaniker, 1 stridsvagnelektriker, 1 signalmekaniker. 

 

Ltgb 912, verktygskärra m/46 (Tt 16 H), lätt tgb (Willys jeep) 

Handverktygslådor, verktygssatser, reservdelssatser för kompaniets hjul- och stridsfordon. 

 

                                                                        

                                                                 

 

 

                                
                                                          Strv m/101 (10,5 cm) 

 

Strv m/101 som anskaffades var en utvecklad version av strv m/81. Den modifierades senare i 

Sverige med ny motor och växellåda, stabiliserad kanon, måldator samt laseravståndsmätare och fick 

beteckningen Strv m/104. Mekanikerutbildningen på Strv 104 genomfördes i Kristianstad, P6. 

 

Pansarskyttesoldaterna som tidigare hade transporterats i lastbil eller på traktorkärra behövde bättre 

skydd och därför byggdes strv m/41 om till pbv 301 (i tjänst 1962-70) för att få erfarenhet av att ha 

med pansarskyttesoldaterna splitterskyddade närmare stridslinjen. 
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Pbv 301 (20 mm akan  m/45) Pbv 302 (20 mm akan m/45) 

 

 Detta gav positivt resultat och resulterade i utveckling och framtagande av Pbv 302.  

 

Mekanikerutbildningen utökades att omfatta både stridsvagn och pansarbandvagn. Dessa båda 

bandgående fordon fanns på stridsvagnkompani och i pansarbataljon och både reparationsgruppen i 

stridsvagnskompaniet samt reparationsplutonen i pansarbataljonen utökades med resurser för 

samtliga fordon inom resp. förband.  

 

Flera fordonssystem, flera olika fordon ställde krav på flera mekaniker. Utvecklade system ställde 

också krav på bättre fältreparationsutrustning vilket resulterade i ny verktygskärra (609) för 

kompani och bataljonsnivån, nya verkstadskärror (1, verktyg, 2, kraft och 3, maskin) för 

brigadnivån, nytt verkstadstält (5x5x3m) som gick att bygga tillsammans (5x10x3) samt ett 

stridsvagnsreparationstält (9x8x4 m) och ett reparationsskydd (4x4 m) för kompani och 

bataljonsnivån, att resa över del av stridsvagnen. Verktygs- och reservdelssatser anpassades för 

resp fordonssystem och den nivå satserna skulle användas i. På brigadnivån tillfördes kärror för 

brigadreparationer av sambandsutrustning, gyrosystem mm. 

 

             
 

 Verkstadskärra 1-3,  Verktygskärra  609 (2 st) samt smörjkärra (användes vid återhämtning). 
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Verkstadskärra 1 med arbetsbänkar fasta och löstagbara, borr- och slipmaskin, handverktyg på plan 

under bänkskivorna, batteriladdare för innerbelysning från kärrans batterier, domkrafter, pallbockar 

och ljussluss. Fanns kraftkabel att ansluta mellan de olika kärrorna för att få elström inkopplad till 

befintliga maskiner. Sjukvårdslåda i resp kärra. Telefoner samt telekabel att koppla in på telenätet 

och/eller inom reparationsplatsen. 

 

 
 

Verkstadskärra 1, stänger på golvet för ljussluss. 
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Verkstadstält 5x10x3 med uttag för verkstadskärra och värmeaggregat
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Verkstadskärra 2 med Wolksvagen motor som drev generator för strömförsörjning av verkstads-

platsen. Fyrstegs kompressor som drevs av elmotor. 

 

 
 

Luftrening för de olika stegen i kompressorn (tillräckligt ren som dykarluft), samt fyllningsramp för 

tryckluftsflaskor. De togs med till arbetsplatsen och användes för att blåsa rent med eller pumpa.  

Laddningscentral för laddning av olika batterier (bly och Nife). 
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                              Verkstadskärra 2 elcentral samt pumputrustning gummidäck. 

 

         
                       

                           Verkstadskärra 3 med svarv, dieselprovutrustning samt  
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Hydraulisk press. 

 

                        Till samtliga kärror fanns ljussluss, som kunde anslutas till verkstadstälten, 

                        värmare samt fönsterluckor för att inte släppa ut ljus. 

 

 

                                 
 

Verktygs- och reservdelssatser för de fordon som ingick i förbandet hanterades av någon av 

mekanikerna. Varje fordonstyp hade sin egen sats med satslista (innehållsförteckning). 

 

Med flera fordonstyper, utökad tekniknivå på stridsfordonen ställdes större kunskapskrav vid 

uttagningen till värnpliktiga mekaniker vilket innebar att under 1960-talet var kravet för att bli 

antagen till utbildning som värnpliktig mekaniker att ha genomgått fordonsmekanikerutbildning eller 

motsvarande utbildning i allmänna skolan för att inom utbildningstiden hinna utbildas inom resp. 

mekanikerkategori. I motsvarande grad ökade kunskapskravet för övriga mekaniker. 

Genom att de uttagna mekanikerna hade bättre förkunskaper utbildades inte i svetsning, svarvning 

och smide och denna tid användes till de tillkommande fordonstyperna. 
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I slutet av 1960-talet hade Strv m/103 (10,5 cm) utvecklats med ett kvalificerat servosystem och 

elektronik inbyggt som stöd i vagnen. Teknikutvecklingen krävde ytterligare en mekanikertyp som 

fick benämningen servomekaniker som till en början utbildades vid RMS i Göteborg. För att få 

förståelse för funktionen användes till en början lärare från Chalmers tekniska högskola för att 

förklara teoretiskt hur servosystemen fungerade. Tekniker rekryterades från luftvärnet för att snabbt 

få teknikkunskapsöverföring till pansarsystemet och teknikerna. 

 

                         
 

                           Strv m/103B 

 

 
 

Utbildning strv 103 motorrum: Ove Bengtsson, Björn Niklasson m fl. 
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Byte motoraggregat Strv 103 med hjälp av Bgbv 82.                       Motoraggregat urlyft. 

Reparationsskydd rest bakom vagnen .   

            

           
             

        Reparation i bandaggregat                             Täthetskörning hydraulsystem i fält med     

                                                                                             Wolksvagen motor (motoraggregat urlyft). 

 

 

      
 

Strv103, Stig Johansson, Kenneth Levander utb MA.     IKV 91 montering av MA, Björn Niklasson 



                                     Mekanikerutbildning i Skövde 1945 - 2010  21 

 

För infanteribrigaden togs IKV 91 fram, tillverkades mellan 1975 och 1978. 

Mekanikerutbildningen för också detta bandfordon genomfördes i mekanikerskolan i Skövde.  

Infanterikanonvagnen har en 90 mm L/54 lågtryckskanon som huvudvapen. 

 

 

 

 

 

  

                                                                    Ikv m/91 

  

 

Utbildningen var under 1970 -1980-talen uppdelad på chassi resp torn/vapenmekaniker samt 

signalmekaniker för stridsfordonen. Samtliga mekaniker utbildades att kunna tjänstgöra på kompani- 

och bataljonsnivå. 

I utbildningen ingick systemutbildning (el, elektronik, bränsle, hydraulik), förutom 

befattningsutbildning på de stridsfordon och hjulfordon som ingick i förbandet samt också utbildning 

på den fältmateriel som verksamheten ställde krav på (verkstads- och verktygskärror med utrustning, 

elverk, kompressor, el- och gassvetsutrustning, värmare, reparationsskydd, reparationstält, verktygs- 

och reservdelssatser). 
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Lokaler: 
 

                   
 

Utbildningsverkstaden P4 1945-1982 (f. d. P4 Tygverkstad stridsfordon garageområdet P4) 

 

              
 

                                        Utbildningsverkstaden P4 sedd från söder 

 

               
Fördelen med denna lokal var att den hade resurser för både stridsfordon, hjulfordon, svetsning, 

smide, svarvning, elsystem, fältreparationer och reservdelshantering. 
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                                                  Stora lektionssalen Utbildningsverkstaden P4 

 

 

   
 

Verktygs och reservdelslager  Elprovbänk, svarv och elutbildningsplats 

  

 

 

Utbildningsverkstaden T2 (f.d.Tygverkstad hjulfordon garageområdet P4) 

Denna lokal var anpassad för främst hjulfordon, mc och bandvagnar samt fältreparationsutrustning 

för infanteri-, kavalleri- och underhållsförband. 

 

Värnpliktiga mekaniker till följande hjul- och terrängfordon har utbildats i Skövde:  

Ltgb 912, Pltgb 915, Ltgb 934, Ltgb 939, Tgb 30, Tgb 40, Tgb 11-13, Bv 202, Bv 206, Mc, samt 

varianter av dessa fordon.  

Dessutom har genomförts systemutbildning på hydraulik, el, elektronik, broms- och 

bränslesystem. 
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Gemensam mekanikerskola 

 
I slutet av 1970-talet ökade utbildningsbehovet av antalet mekaniker, det ställdes krav på modernare 

lokaler för att göra utbildningen effektivare samt att utbildningshjälpmedel anpassades till de allt 

mer komplicerade systemen som ingick i de nyare stridsfordonssystemen. 

Utbildningsverkstad hjulfordon utbildade sina hjulfordonsmekaniker (Ltgd 30/40) i hyrda lokaler för 

att de ordinarie hade för lågt till tak. 

Under ledning av C Ta Staffan Wyke genomfördes en omfattande studie av nybyggda utbildnings-

lokaler för mekaniker på andra platser i Sverige för att ha som underlag vid projekteringen av den 

nya mekanikerskolan. För att anpassa utbildningslokalerna till kommande behov byggdes det upp 

teorilektionssalar och praktiksalar i Utbildningverkstad hjulfordon. Utvärderingen av de försöken 

gav grunden för behoven i nya mekanikerskolan.  

I början av 1980-talet projekterades och byggdes ny mekanikerskola i Skövde där samtliga 

mekanikerkategorier kunde utbildas och antalet mekaniker kunde utökas för att totalt omfatta c:a 100 

värnpliktiga mekaniker/utbildningsår. Tekniska officerare (At off) från P4 och T2 var med under 

hela projekterings- och byggnadstiden. 

 

        
Mekanikerskolan 1982- vy åt öster 

 

             
-vy åt väster 

 

  
Första spadtaget Öv Norderup (C P4 mitten) A Persson, B Anderberg, L Ljung, K-Å Hell, M Gustavsson 

                                                                                 kontrollerar första spadtaget. 
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  Utbildningslokalen med travers i båda skeppen        Strv 103 med urlyft motoraggregat (Stig  

                                                                                       Johansson ”Häst-Johan” Instruktör) 

 

                                  
 

        Från invigningen 1982.                                                       Byggdata mekanikerskolan. 

C TE Alvar Lundqvist, C MekS Ingvar Carlsson 

 

      
 Containeranslutning tillbyggt på 2000-talet.                Lektionssal med dokumentation.  

 

Mekanikerskolan har nu anpassats till att även ansluta containersystem med verktyg, reservmateriel 

samt reparationsutrymmen (ersätter de tidigare verkstadssläpkärrorna). 

 

Lokalerna är moderna med alla de utbildningsanordningar som erfordras för utbildning av mekaniker 

och tekniker till pansar-, infanteri-, kavalleri- och underhållsförband.  

Separata teori- och speciallektionssalar för el, bränsle, servo, signal och reservdelshantering 

samt verkstadslokal anpassad för användning av tillkopplade containersystem. 
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Teorilektionssal för utbildningsgrupp.           Praktikutbildningsplats elektronik, lödning. 

 

             
    

Praktikutbildningsplats bränslesystem.                  Praktikutbildningsplats hydraulik. 

 

            
 

Praktikutbildningsplats svetsning.                        Praktikutbildningsplats isär – ihop komponenter. 

 

 

I lokalerna samsas de olika fordonstyperna från hjulfordon till stridsfordon av olika slag. 
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 Nuvarande bas- och underhållsutrustning (2008) innehåller bland annat: 
 

Containersystem 20 fot finns som funktions-, förråds- och transportcontainer. 

Nedan exempel på funktionscontainrar för olika teknisk tjänst områden: 

 

     
 

                       Verkstadscontainer.                 Vårdcontainer.         

                                       

      
 

      Funktionscontainer teknisk tjänst.  Maskinrum i funktionscontainer. 

 

                 
 

Svetsplats och borrmaskin i arbetsutrymme.               Låda i bänkhurts under arbetsbänk. 
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            Verktygscontainer teknisk tjänst.               Verktyg i bänkhurts. 

 

      
 

               Gummireparationscontainer.                 Däckcontainer med utrustning för däckmontering.  

 

                    
 

               Kylreparationscontainer.   Telerepcontainer. 
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        Ledningscontainer teknisk tjänst.       Hydraulreparationscontainer. 

 

       
 

Reservmaterielcontainer.                           Skrivhurts och elcentral. 

 

Dessutom finns container för elreparationer, flerfunktionsreparationer samt för grundtillsyn av 

fordon. Containrarna har värmesystem, anslutning för klimatanläggning, elcentraler samt 

anslutningar och utrustningar för specifika behov.
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Reparations- och reservmateriel  
finns som Bas- och T1 satser. Nedan exempel på satser: 

 

      
 

Reparationsmateriel Bas och                              Reparationsmateriel T1 för tillfälliga reparationer. 

 

     
 

Reservdelar varmluftsaggregat.                           Signalreservdelslåda.  

 

      
          Elektronikkomponenter.                                  Reputrustning bränsle, broms och kylsystem. 
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      Utr för rep av kablar och kontakter.                      Vkt och mtrl montera kontakter på fiberkabel. 

 

         
 

        Gummirep finns som Bas och T1 sats.                                Vårdmateriel Bas. 

 

Svetsutrustning  finns som 

 

     
MIG/MAG svetsaggregat.                     TIG svetsaggregat.                                Utr gassvets.  
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                Utr 101 gassvets.                           Gassvets Bas.                     Motorsvets 180A.  

 

Stödsystem teknisk tjänst finns som Resursledningsstöd (RSF) på: 

 

                     
 

                                 Bärbar dator.                            Handburen dator. 



                                     Mekanikerutbildning i Skövde 1945 - 2010  33 

 

Nedan exempel på hur fältutrustningen kan användas: 

 

 
 

Bärgningsbil med lyftkran, med kapacitet att lyfta ur motoraggregat, strv 122. 

 

   
 

Facken innehåller stroppar och lyfthjälpmedel för förekommande bärgnings och lyftbehov. 
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Motoraggregat strv122 urlyft och förberett för provkörning utanför vagnen. 

 

   
 

                      Motoraggregat strf 90                             Slutväxel strf 90 lyfts ut av bgbils kran
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Nuvarande utbildning från 2008. 

 
I Mekanikerskolan Skövde utbildas fortfarande på följande stridsfordon 

samt systemutbildning i hydraulik, elektronik, servoteknik, vapen och samband. 

 

 

                        
Strv 121,  

 

 
Strv 122 

 

 
Pbv 302, för utlandstjänsgöring 
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Strf 90  

 

 

Nedan bilder från nuvarande utbildning som visar att utbildningsomfattningen har ökat genom att 

systemen i de olika fordonen digitaliserats samt att det finns flera varianter inom samma familj (ex: 

strf 90 familjen). 

 

            
 

Hjulfordonen har utvecklats och har system som kräver kunskap i felsökning som motsvarar 

stridsfordonen. 
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                           Diagnosutrustning för felsökning i en lastbils system. 

För felsökning i både hjulfordons- och stridsfordonssystem erfordras diagnosutrustning vilket gör att 

teknikerna som skall utbilda mekaniker måste kunna de olika diagnossystemen samt ha kunskaper 

om resp. fordons system. 

 

 
 

                                                          Felsökning hjulfordon 

 

 



                                     Mekanikerutbildning i Skövde 1945 - 2010  38 

 
                     

                      Stridsfordon 90 mekanikerutbildning av varianterna Bgbv, Lvkv, 9040.  

 

 
 

                                        Torn- och chassi utbildning Strf 9040 
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                                Strv 122 chassi utbildning med urlyft motoraggregat. 

 

 

 
 

                                                 Strv 122 chassi- och tornutbildning  
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                                                 Bv 309 mekanikerutbildning 

 

 

 
 

                                                        Patgb 203 
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                 Verktygs och reservdelssatser för reservdelsmännen att hantera. 

 

Numera utbildas reservdelsmän så att de kan hantera de digitala reservdelskatalogerna samt  

anskaffa reservmateriel via sambandsnätet. 

 

 

Placering i krigsorganisationen efter utbildning 

 
Reparationsgrupper 

Utbildningen vid mekanikerskolan i Skövde har haft och har som mål att utbilda reparations-

grupper, -plutoner vid stridsvagns- och pansarskyttekompani, pansarbataljon samt 

pansarreparationskompani i pansarbrigad, dessutom utbildas enskilda mekaniker till förband inom 

underhållsbataljon mm. 

Resurser och utbildning har anpassats till teknikutvecklingen inom resp. fordonsslag, vapensystem 

samt den organisation mekanikerna skall verka i. 
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Rekrytering och uttagning till mekanikerutbildning. 

 
Under 1940 och 1950-talet togs mekaniker ut från lämpliga inryckta till vpl utbildning. De var 

praktiskt utbildade eller hade haft arbeten med praktisk teknisk inriktning. I slutet av 1950-talet och 

1960- och 1970-talet var det främst elever från olika typer av yrkesinriktade skolor som letades upp i 

resp kompani och intervjuades för att förmå dem att genomgå utbildning till mekaniker. 

Värnpliktsverket genomförde under mönstringen ett test för att ta ut lämpliga till 

mekanikerutbildning. Under slutet av 1980-talet och under 1990-talet fick de uttagna mekanikerna i 

militärområde väst under en dag besöka mekanikerskolan i Skövde, blev informerade om 

utbildningen, genomförde vissa teoretiska och praktiska prov samt ett personligt samtal för att få 

dem att ta ställning till om utbildningen passade eller inte.  Efter detta var det mycket små avhopp 

från utbildningen till mekaniker. Utbildningen är mycket meriterande för den värnpliktige. 

 

 

Vidareutbildning av tekniska officerare. 
Utbildning genomförs också av tekniska officerare på ovanstående stridsfordon. 

 

                                    
 

Vidareutbildning IKV 91: Göte Lundmark, Stig ”Häst-Johan” Johansson, Ingvar Silfver, Johnny 

Evaldsson, Bengt Abrant, Rolf Karlsson, Ove Bengtsson. 

 

Systemutbildningen av mekaniker och tekniker ställer stora krav på systemkunskap hos teknikerna 

för att kunna ge systemkunskap men framförallt för att kunna felsöka i de alltmer komplicerade 

systemen både hos hjulfordon och hos stridsfordon. 
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Utbildningstider och omfattning 

 
Utbildningstiden och -strukturen har varierat över tiden men anpassats till den organisation och de 

uppgifter som förbandet haft. 

 

Utbildningen till stridsvagnsmekaniker och stridsvagnelektriker 1957 omfattade: 

- 5 veckor utb i smide, svarvning, svetsning och tygtjänst (27/6 – 28/7) följt av en ”utevecka” där det 

tränades att praktiskt använda materielen i fält.  

- 3 veckors utb på trerränghjulfordon (ltgb 912 resp raptgb 915). Ellära för strvelektriker.  

- Stridsfordonsutbildningen omfattade 16 veckor (10/9 – 22/12).  

Se detaljerad plan sid 12. 

Mekanikerutbildningen var varvad med militärutbildning och fysisk träning (c:a 10 tim/vecka).  

Gruppchefseleverna hade några få pass för organisations- och ledarskapsutbildning. 

Från nyåret fram till utbildningsårets slut organiserades mekanikerna i reparationsgrupper och 

tjänstgjorde i befattning. 

 

Nuvarande utbildningstid 2009-2010 (v945-0109) för hjulfordons- och stridsfordonsmekaniker är 16 

veckor befattningsutbildning.  

Motsvarande för signalmekaniker är 14 veckor samt för reservdelsmän 10 veckor. 

Stridsfordonsutbildningen genomförs på 4 linjer med torn och chassimekaniker Strv 122 resp Strf 

90. 

Hjulfordonsutbildningen genomförs med 11 veckor grundutbildning samt 5 veckors 

tilläggsutbildning på förbandets fordon mm (Sc 124 (normbil) och Mercedes GW270/Sprinter, 

dragbil och påhängsvagn, Ptg 203, Bv 206/309, gummireparatör, elverk mm). 
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Utbildningsverkstäderna /Mekanikerskolorna 

 
I Utbildningsverkstäderna fanns en chef för resp. Utbildningsverkstad P4 resp. T2 samt tekniker som 

lärare för de olika stridsfordonen, systemen och hjulfordonen.  

 

I Mekanikerskolan från 1982 finns en chef samt avdelningar för stridsfordon chassi, vapen, servo, 

hjulfordon och signal.  

Mekanikerutbildningen har under flertal av år varit rekryteringsunderlag för utbildningen till tenisk 

officer. 

Mekanikerutbildningen i Skövde har för pansarförbanden utbildat mekaniker åt P4 och P5.  

Infanteriförbanden vid I15, I16, I17, underhållsförbanden vid T2, jägarbataljonerna vid K3 har fått 

sina hjulfordonsmekaniker och senare också infanteriförbanden sina mekaniker för 

infanterikanonvagnarna utbildade vid mekanikerskolan i Skövde. 

 

Under åren har det ställts krav på kvalificerade tekniker och ett tillräckligt antal för att kunna 

genomföra den omfattande utbildningen av värnpliktiga mekaniker enligt ovan. 

 

Det har också genomförts Arméingenjörskadettutbildning på stridfordon som en del i deras 

befattningsutbildning.  

Ett antal utbildningar och kurser för tekniska officerare på olika fordon och system genomförs 

årligen som vidareutbildning och omskolning till nytt fordonssystem. 

 

Utbildningen av mekaniker efter 2010 kommer att genomföras efter krav som kommer att ställas på 

de mekaniker som rekryteras till utlandsstyrkan och de ev. nya uppgifter som blir resultatet av att 

värnpliktssystemet läggs ner.  

 

Perioden 1942 – 2010 har varit både intressant och utvecklande för de tekniska officerare som 

tjänstgjort som lärare vid utbildningsverkstäderna/mekanikerskolan.  

Stora krav på tekniska officerarna har ställts på förmåga att lära ut stridsfordonens/ 

hjulfordonens/vapnens och sambandssystemens komplicerade teknik, förmåga att ge mekanikerna 

färdighet att felsöka/reparera främst i fält under svåra förhållanden med tilldelade resurser och att 

lära mekanikerna se möjligheter till tillfälliga reparationer med tillgängliga resurser för att resp. 

fordon och system skall ha högsta möjliga tillgänglighet i varje situation. 

Trots att det finns stora likheter mellan utbildningen på 1950-talet och nu präglas tiden på 

Mekanikerskolan av ständig översyn av utbildningens innehåll för att motsvara kraven på en modern 

utbildning med hög kvalitet på innehåll som möter insatsförbandets behov, icke minst i internationell 

miljö. Även kraven på rationalitet och modularitet har påverkat utbildningen. Kompetensutveckling 

av lärare för att möta och hänga med i teknikutvecklingen är en framgångsfaktor, det är ju alltid ont 

om tekniska officerare! 
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Signalmekanikerutbildning 
av Sven Bertilsson  

 

Enligt 1914 års härordning uppsattes vid dåvarande fälttelegrafkåren ett tygkompani vars 

uppgift var att bedriva hantverksutbildning och sätta upp verkstäder. Detta kompani blev 

alltså embryot till Mekanikerskolan vid Arméns Stabs- och Sambandsskola. Men från tyg-

kompaniet till mekanikerskolan var vägen lång. 

 

Den första mekanikerutbildningen vid tygkompaniet omfattade endast motorutbildning. Först 

1929 startade en elektroteknisk linje, som den då kallades. Första året med endast fyra elever. 

En av dessa, Oscar Nilsson, blev senare både tyghantverkare och tygverkmästare och chef för 

utbildningsverkstaden vid Arméns Signalskola på Marieberg då denna flyttades dit 1945, men 

först var han anställd vid radioverkstaden. 

  

 
 
I den stora byggnaden låg elektriska verkstaden samt i det vänstra  f d ballongförrådet elektriska laboratoriet. 

 

I radioverkstaden tillverkades också radiostationer såsom 1 W Br m/29, 5 W Br m/30 och 

30 W Kr m/29. Dessa radioapparater var avsedda för hela armén, men endast för utbild-

ningsbehov. 

 

Därmed hade också truppförbanden fått radiomateriel. Då uppstod också behov av 

signalmekaniker även vid dessa förband, varför några volontärer skickades till Stockholm för 

utbildning vid Kungl Signalregementet, som fälttelegrafkåren hette från 1937, men än så 

länge var det endast anställd militär och civil personal som utbildades. 
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                                 Radiostation 1 W Br m/29                                                        .Radiostation 5 W Br m/30 
   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalering med  10 W Br  m/39. I bakgrunden Ellab 

 

I april 1939, då tillverkningen av arméns nya kortvågsradio 10 W Br m/39 var långt 

framskriden, brann verkstaden ner, vilket troligen var sabotage. Vad som tillverkades just då 

var en serie på 200 radiostationer till den finska armén, men någon leverans till Finland blev 

det inte. Verkstadsbranden satte stopp för detta. Vid tillfället i fråga fanns 100 stationer 

färdigprovade och packade i transportlådor, 50 stationer undergick provning och resten var 

under montering då branden skedde och allt blev lågornas rov. En svår förlust för Finland, 

eftersom kriget mot Sovjet bröt ut den 30 november och Finland led stor brist på modern 

sambandsmateriel, liksom annan krigsmateriel. 
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                                Radiofabriken brinner                                             Ellab klarade sig bättre                        
 

Branden innebar att signalmekanikerutbildningen nu fick bedrivas i tillfälliga lokaler, dels vid 

Bjurholmsgatan på Södermalm i Stockholm, dels på Frösunda. 

Så kom andra världskriget 1939 med inkallade beredskapsförband. Som det står ovan 

tillverkades radiomateriel endast för utbildningsbehovet, men nu skickades beredskaps-

förbanden ut runt hela landets gränser. Ny materiel tillkom snabbt. All radioindustri i landet 

var med i tillverkningen, vilken dock leddes från KAFT och Ellab. Materielen fördes så 

snabbt som möjligt ut till krigsförbanden, men materielen var inte perfekt. Den gick sönder. 

Vpl vid dessa förband som hade någon form av radioteknisk utbildning blev antagna som 

signalmekaniker och skickades på utbildning till Stockholm. Men där hade radioverkstaden 

brunnit och provisoriska lokaler hade skaffats fram, men någon organisation för att klara all 

utbildning saknades. 

 

1941 stod de nya Signalverkstäderna i Sundbyberg (SiS) klara. Dit flyttades då den 

praktiska mekanikerutbildningen. 

 

1942 bildades Arméns signalskola (SignS), vilken till en början var förlagd till Frösunda. 

Där låg också huvuddelen av det 1937 bildade signalregementet (S 1). SignS kom ganska 

snart efter bildandet att ta hand om signalmekanikerutbildningen. Därmed startade en för hela 

armén sammanhållen signalmekanikerutbildning. Kurserna var till en början endast avsedda 

för stamunderbefäl s k beställningsmän och benämndes Furirskola, signalmekaniker – FSM. 

Senare benämningar var BestS och BMS, alltså beställningsmannaskola. 

1945 flyttade SignS till Marieberg, där nu Dagens Nyheter/Expressen och Svenska 

Dagbladets skyskrapor reser sig. Där, högst uppe på berget med utsikt över Riddarfjärden, 

inreddes skolverkstaden. 

 

Marieberg på Kungsholmen i Stockholm hade varit fälttelegrafkårens, sedermera 

signalregementets förläggningsplats fram till 1939. Dit lokaliserades den nya skolan 1945, 

som skulle vara signaltruppernas truppslagsskola men även hela arméns signalskola. 

Lokaliteterna var gamla och slitna, men det fick gå som ett provisorium några år. Ett 

provisorium som gällde fram till 1958. 

På Marieberg hade funnits en porslinsfabrik, ammunitionsfabrik, teknisk högskola och 

förläggning för Svea trängkår. Ammunitionsfabrikens laboratorium hade legat uppe på själva 

Mariaberget, den fick bli utbildningsverkstad. Från Bodens tygstation omplacerades tvm 2.kl 

Oskar Nilsson för att organisera utbildningen. Han blev där verkstadschef. Vid signalskolan 

fanns fr o m 1948 också en signalingenjör, aing 1.gr Gunnar Lundén. Jag har inte kunnat finna 
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en enda tyghantverkare i rullorna, som var placerad vid signalskolan. Några armétekniker 

fanns inte förrän 1948, vilka som var lärare och instruktörer är därmed en gåta. Det måste ha 

skett genom kommenderingar av beställningsmannafurirer från truppförbanden. 

 

Så småningom tillkom både tyghantverkare som chefinstruktörer och armétekniker och furírer 

som instruktörer. Lärare i grundläggande ellära och radioteknik var förvaltarna Curt Andrén 

och Torsten Englund. Lärare i materielkunskap var fanjunkare S O Karlsson samt 

sergeanterna Wolmar Elveling och Odd Wahlberg. Dessa var tillika kurschefer för 

signalmekanikerkurserna. Skolchef för beställningsmannaskolan var förvaltare Englund. 

Beställningsmannaskolan (BMS) omfattade sju kvartal. Det första kvartalet var en 

förberedande beställningsmannaskola (FÖB). De flesta eleverna hade ingen grundläggande 

teleteknisk utbildning, utan den bedrevs parallellt med civila ämnen och reparationsut-

bildning. 

Grundläggande verkstadsutbildning i filning, svarvning och smide skedde de första åren vid 

Stockholm stads yrkesskolor, men fr o m 1955 vid Tygförvaltningsskolan på Götgatan. Elever 

som gick ut utbildningen med betyget MBG (Med beröm godkänd) fick bygga på utbild-

ningen med ett år kallad fortsatt central beställningsmannautbildning (FCU). Meningen 

med den utbildningen var troligen att de skulle förberedas för fortsatt utbildning till 

tyghantverkare. 

 

1945 började också reguljära signalmekanikerkurser för värnpliktiga – SMK. 

Till värnpliktiga signalmekanikerna uttogs sådana som civilt jobbade i radioaffärer eller dylikt 

och själva skaffat sig den grundläggande utbildningen. Även dessa elever fick sina 

grundkunskaper påbyggda vid skolan. Så fungerade det under hela 1940-talet. Arméns 

radiostationer var inte mer komplicerade än att detta var tillfyllest. Signalmaterielen 

konstruerades så att det skulle vara så få rörtyper som möjligt, samt i övrigt standardreserv-

delar, allt för att underlätta signalunderhållstjänsten. Reservrör t ex medföljde varje 

radiostation. Med den målsättningen skulle varje signalmekaniker kunna reparera 

radiostationen ”sittande på en stubbe skogen”. 

 

Signalmekanikerkurserna (SMK) var delade på två höst- och två vårkurser, med 24 elever i 

samtliga. Detta gjorde 96 elever per år från samtliga truppslag. Någon indelning i olika 

materielkurser för de olika truppslagen gjordes ej. Alla fick samma utbildning. Då 

repetitionsförband var inkallade kom de krigsplacerade signalmekanikerna till skolan för en 

kortare repetitionsutbildning. Denna kunde vara ganska kaotisk, för då skulle mekanikerna 

utbildas enbart på den materiel, som ingick i förbandet, och det var inte säkert att de tidigare 

grundutbildats på denna materiel eftersom ny materiel ständigt tillkom. En del krigsplacerade 

signalmekaniker hade inte heller tidigare utbildats vid signalskolan, en del hade ingen 

teleteknisk utbildning över huvud taget. Krigsplaceringsmyndigheten hade placerat någon på 

befattningen för att fylla ut förbandet. 

Under 1950-talet kom en ny generation radiostationer – Ra 100, Ra 130, Ra 12-serien  

(Ra 120, Ra 121 och Ra 122) och Ra 200. Dessa var betydligt mer komplicerade och krävde 

bättre mätutrustningar och reservdelar. Det tillkom då signalreparationskärror för 

brigadreparationsplatser och etappverkstadsförband. Dessa utrustades med aktuella 

reservdelssatser och mätinstrument. Utbildningstiden var cirka fem månader. 
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Foto över Marieberg taget från ballong. 

T h uppe på berget låg ammunitionsfabrikens laboratorium. Den blev sedan signalutbildningsverkstad. 

T v om kaserngården syns kasernbyggnaden. Norr om kaserngården låg stall, ridhus och exercishus. 

Längst ned syns på bilden ammunitionsfabriken. Efter en brand flyttades verksamheten till Zachrisdal utanför 

Karlstad och fabriken byggdes om till lektionssalar och skolexpedition. T h därom låg matsalen, officersmäss 

och bostäder. 

 

I början av 1950-talet tillkom en ny mekanikerkategori kallade signaltekniker (STK). 

Anledningen var att signaltrupperna fått mer komplicerad materiel. Detta var framförallt 

bärfrekvens- och radiolänkmateriel samt radiobussar benämnda 250 W och 800 W. Därför 

insåg arméledningen att en bättre grundutbildad mekanikerkategori behövdes vid dessa 

krigsförband. Det fanns en del tekniska läroverk, som utbildade elektroingenjörer, som blev 

ett mellanting mot ingenjörer utbildade vid Kungl tekniska högskolan och Chalmers och 

tekniska institut. Man talade vid den tiden om institutingenjörer, läroverksingenjörer och 

civilingenjörer. Det var de två senare kategorierna man var ute efter. Institutingenjörerna blev 

oftast signalmekaniker. 

 

Vid tiden för värnpliktstjänstgöringen var dock inga värnpliktiga färdiga civilingenjörer. De 

kunde ha gått ett eller två år vid teknisk högskola. Denna nya kategori signaltekniker var 

underofficersuttagna värnpliktiga. De gjorde 12 månaders utbildning, varav 10 månader vid 

Arméns signalskola. De blev då furirer. Ovanpå denna tjänstgöring skulle de sedan göra tre 

facktjänstgöringar och tre repetitionsutbildningar (KFÖ). Efter en facktjänstgöring och en 

repetitionsutbildning blev de vpl civilmilitära sergeanter. Vid facktjänstgöringarna var en del 

av signalteknikerna färdiga civilingenjörer. De krigsplacerades då som signalingenjörer och 

fick fänriks tjänsteklass. Ett krux med dessa signaltekniker/signalingenjörer var att dessa ofta 

hade viktiga civila befattningar, vilket gjorde att de ofta frikallades vid KFÖ. Befattningen var 

ofta vakant. En signaltekniker var t ex chef för LM Ericsson Telefon AB. 
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Som ovan nämnts var lokalerna vid Marieberg gamla och slitna. Det var också olämpligt att 

ha en militär skola mitt i centrala Stockholm. Övningsområdet var Järvafältet och dit var det 

långt med bussresor genom den täta Stockholmstrafiken. Nya lokaler var nödvändiga, men 

var? Även signalregementet hade samma problem. Stockholm stad ville bli av med de militära 

förbanden för att frilägga mark för bostäder. Valet föll på Uppsala, där Upplands regemente 

skulle läggas ned av samma skäl. Uppsala behövde mark för att expandera och ett 

signalregemente behövde inte så stora övningsområden som ett infanteriregemente. 

1957 flyttade S 1 till Uppsala och 1958 SignS. Signalskolan behövde lite annorlunda lokaler, 

varför en kasern helrenoverades och anpassades för framförallt mekanikerutbildning. I 

Stockholm hade det varit nästan omöjligt att få en bostad, men vid flyttningen till Uppsala 

fick alla medflyttande en lägenhet. Detta gjorde att nästan allt befäl vid skolan flyttade med. 

Det var alltså raka motsatsen till flyttningen till Östersund 25 år senare. 

Under de första åren var organisationen samma som i Stockholm, med en förste 

tygverkmästare som verkstadschef, men Oskar Nilsson flyttade ej med. 1965 sammanslogs 

signalskolan med stabsbiträdesskolan och tolkskolan, varvid skolans namn ändrades till 

Arméns stabs- och sambandsskola, StabSbS. Då skedde också en omorganisation av skolan 

så att den tekniska utbildningen sammanslogs till en mekanikerskolavdelning under en 

arméíngenjör. Chef blev Uno Eriksson, som så småningom blev armédirektör av 1.gr.  

1960 års mekanikerutredning innebar en stor förbättring med tjänster för den tekniska 

personalen. Chefinstruktörena blev förste tygverkmästare och flertalet lärare skulle vara 

tyghantverkare. 

 

Under 1960-talet kom nästa generation radiostationer – Ra 145/146 och Ra 421/422 samt 

kringutrustningar till dessa, såsom omformare, fjärrbetjäningsenheter, effektsteg och 

högantenner. Det var inte bara radio utan också eldledningsmateriel som 

navigeringsutrustningar och Vo-mätutrustningar. Ny materiel tillkom ständigt. I början av 

1970-talet fick vi också nya radiolänk- och bärfrekvensutrustningar. Med den nya materielen 

ökade även tätheten med signalmateriel i truppförbanden. Dessa ställde då krav på fler 

signalmekaniker på kompaninivå, men dessa hade små möjligheter att kunna utföra mer 

komplicerade reparationer. Man kunde inte utrusta alla mekaniker med avancerade 

mätinstrument och reservdelar, men utbildningen av mekaniker fortsatte som tidigare. Dessa 

räckte dock inte till för krigsförbanden, eftersom omsättningen var ganska hög. 

På grund av atombombshotet hade för de högre staberna byggts fortifikatoriska gemensamma 

stabsplatser – Gpl. En del inreddes i redan befintliga bergsanläggningar, men några 

anläggningar var helt nya. I en del fall byggdes ovanjordanläggningar av kostnadsskäl. I alla 

dessa anläggningar ingick utrustningar för samband med högre myndighet liksom med 

underställda förband. Gemensam i det här sammanhanget betydde att till anläggningen var 

också det civila försvaret knutet. Sambandet fördes dels på tråd, dels med radio. I början av 

1970-talet försågs dessa anläggningar med nya utrustningar såsom den nya stab-stab radion, 

radiolänk för anslutning till det fasta radiolänksystemet och fjärrskriftsutrustningar som ingick 

i krigsfjärrskriftsnätet. 

Det var en stor mängd elektronisk materiel i dessa anläggningar, som kunde bestå av ett flertal 

i terrängen utspridda byggnader, både underjordiska och ovan jord. Dessa var mycket hemliga 

och de enda som hade tillträde dit var i stort sett endast teknisk personal, i första hand 

tygverkmästare och tyghantverkare. Med den upprustning som skedde skulle också värn-

pliktiga signalmekaniker utbildas för att krigsplaceras i anläggningarna. För den 

utbildningen skulle de ovan nämnda signalteknikerna passa om inte i det sammanhanget 

riksdagen beslutade att den kategorin skulle upphöra. 

Det civila skolsystemet hade då utvecklats med yrkesskolor, 2-åriga teletekniska fackskolor 
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och 4-årigt tekniskt gymnasium. Det var från dessa som signalmekanikerna rekryterades. 

Det fick alltså bli signalmekaniker som fick bli de nya gpl-mekanikerna. Eftersom de flesta 

signalmekanikerna hade genomgått 4-årigt tekniskt gymnasium var det inga problem. 

Här krävdes en radikal omläggning av utbildningen, eftersom varken de värnpliktigas 

utbildningstid, lärare och lokaler vid skolan räckte till. Författaren till denna skrift fick 

uppdraget att försöka hitta en lösning. Den blev som följande. 

De signalmekaniker som tjänstgjorde längst fram i krigsorganisationen, vilka inte hade 

tillgång till mer än en signalreparationsväska och reservdelslåda skulle få en betydligt kortare 

utbildning. De flesta fel som uppstod var av arten handhavandefel, trasiga handmikro-

telefoner, brutna antenner mm. Där behövdes inga kunskaper i att reparera materielen. Det 

skulle då räcka med betydligt kortare utbildning vid skolan. Resten av utbildningen skulle ske 

vid förbandets tekniska detalj. Med avseende på förbandets materiel indelades dessa i följande 

fyra utbildningslinjer. 

 

SMK Brigstab för signalmekaniker i brigad- och bataljonsstaber inom infanteri-, Norrlands 

och pansarbrigader. Kurstid 7 veckor. De fick då en liten inblick i hur materielen var 

uppbyggd, främst med blockchemakunskap och handhavande. De fick också utbildning på 

stabs- och sambandshytter. 

SMK Pansar för placering som signalmekaniker i pansarbataljonen. Utbildningstid 5 veckor. 

Samma typ av utbildning som ovan, men med inriktning på radioinstallationer i stridsfordon. 

SMK Art för haubitsbataljonens signalmekaniker i 6 veckor. Där fick de också utbildning på 

navigeringsutrustningarna i eldledningsfordonen. Eleverna från Norrlandsförband fick en 

vecka på A 4 i Östersund för utbildning på eldledningsbandvagnen. Elever från södra Sverige 

fick en motsvarande utbildning på eldledningspansarbandvagnen på P 1 i Enköping. 

SMK Komp för i stort sett alla övriga signalmekaniker på kompaninivå. 3 veckor. Med den 

korta utbildningstiden kunde fyra kurser genomföras under höstterminen. 

 

För signalmekaniker, som har tillgång till signalreparationskärrans instrument och 

reservdelssatser, eller som krigsplaceras på annan plats med tillgång till mätinstrument, 

genomgick en fullständig utbildning enligt äldre modell. Dessa kurser kallades 

SMK Repkomp för signalmekaniker i brigadernas och etappbataljonernas reparations- och 

verkstadskompanier. Kurstid 6 månader. 

SMK Stabsbat avsedd för signalmekaniker i de högre staber och sambandsförband, som sattes 

upp av signaltrupperna. I dessa förband ingick ett stort antal av speciellt kvalificerad materiel 

såsom radiobussar, Ra 620/630, radiolänk, bärfrekvens- och fjärrskriftsutrustningar samt 

stabs- och sambandshytter. Tid 6 månader. 

SMK Gpl. Den mängd av materiel som fanns i en gpl-anläggning gjorde att ytterligare en 

uppdelning krävdes. Dessa benämndes gplradio, mux-länk och gplstn. 

Gpl-radio lärde sig all materiel, som ingick i radiorummet och radioutpunkten. Det var ARQ, 

CT 1000 och CR 1000 samt antennväljare och antennsystem. 

Mux-länk hade en del av utbildningen vid F 18 i Tullinge där då flygvapnets strilskola låg. De 

fick också utbildning på förbindningsteknik med lärare från FTS i Halmstad. Dessutom  

Rl 721 och TM 131, arméns tunga radiolänk med gruppmodulator för anslutning till 

försvarets telenät. 

Gplstn lärde sig gpl-växeln med KK och telenätets uppkoppling i gpl mot telefonutpunkter, 

som anslöts till televerkets nät. Fjärrskrivare omfattade ett flertal fjärr- och blankettskrivare 

samt remsskrivare och remsläsare. 
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Om möjligt avslutades utbildningen med två veckors praktik vid aktuell gpl, där eleverna 

sedan skulle krigsplaceras. Detta var inte alltid så lätt att genomföra p g a sekretess.  

Tid 6 månader. 

 

Förutom dessa signalmekanikerkurser utbildades också Teknikerskola 1 och Teknikerskola 2, 

för utbildning till armétekniker. Fortbildningskurser på ny materiel anordnades årligen för 

teknisk personal vid staber, förband och verkstäder. 

 

I mitten av 1970-talet slog åskan ner. Mekanikerkolan skulle slås ihop med Tygförvaltnings-

skolan i Sundbyberg och förläggas i Östersund samt benämnas Arméns tekniska skola.  

Nu började personalen se sig om efter andra jobb och omplaceringar. Undertecknad fick en 

tjänst vid Kårstaben i Stockholm. Lärarkadern tunnades ut mer och mer ju närmare 

flyttningen kom, vilket skedde 1986. Det var ganska få av den kunniga och erfarna lärarkåren 

i Uppsala som flyttade med till Östersund.  

 

Redan 1983 flyttade S 1/Fo 47/48 och StabSbS till Enköping. Kvar blev MekS, som då 

underställdes Arméns tekniska skola i Barkarby och fick namnet ATS-U intill flyttningen till 

Östersund 1986. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Författaren som lärare på CT 450 
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Hur gick signalmekanikerutbildningen till 

 

Det första som hände vid den första verkstadslektionen var att varje elev fick ett 

verktygsfodral. I detta fanns tänger, skruvmejslar, trimverktyg, krokodilklämmor mm, i stort 

sett allt som behövdes under lektionerna i verkstadstjänst. Verkstadsutbildningen började 

sedan med lödutbildning.  

Hur den gick till under den första tiden vet jag inte, men 1955 då jag började på SignS fick 

varje elev ut ett platta försedd med lödstift, en bunt med trådar av olika slag, såsom enledare, 

flerledare och litstråd. Smala lödstänger, ej lödtråd, och en flaska hartslösning som fluss-

medel. En platta, som visade hur det färdiga arbetet skulle se ut, delades på flera elever. 

Litstråden, t ex, skulle först rengöras från sin linneisolering som brändes bort. Sedan skulle 

tråden doppas i sprit. Den slutliga kabeldragningen skulle sedan sys till en kabelstam. Det 

hela var en nyttig utbildning. Men varför fick vi inte använda lödtenn? Troligen var det en 

kvarleva från den äldsta signalmekanikerutbildningen då hartsfyllt lödtenn ännu ej fanns.  

Lödutbildningen moderniserades sedan vi flyttat till Uppsala. Detta skedde i takt med att 

materielen förändrades. Den stora 70 W lödkolven byttes ut mot lödpennor och lödtennet blev 

smalare. Detta blev aktuellt då Ra 145 och Ra 421 tillkom i början av 1960-talet. Då hade 

transistorn blivit allmän och denna tålde inte så hög värme vid lödningen.  

Under 1970-talet införde flygvapnet lödcertifikat, då följde armén efter med en begränsad 

certifikatutbildning för alla signalmekaniker och övrig teleteknisk personal. Senare tillkom 

också virning och lödning av IC-kretsar på kretskort.  

En annan utbildning som alla signalmekaniker skulle ha, förutom materielutbildning, var 

reläjustering, samt laborationer i sändar- och mottagarmätningar. 

Den första materiel, som alla fick börja med var telefonapparaten. Den började med 

schemaläsning. Materielkunskap med schemaläsning svarade underofficerare från 

Signalregementet för.  När eleverna sedan kom till verkstaden fick de börja med att ta isär 

telefonen, lokalisera enheterna i denna och justera summern. Sedan gjorde instruktören lättare 

fel, som eleven med hjälp av schema och mätinstrument skulle lokalisera och reparera.  

Efter telefonapparaten följde Vx-cell, Ab-cell, Cl-cell och tfnvx 10 DL. Därefter var det dags 

för radio. Då jag började 1955 fanns fortfarande 10 W Br och 15 W Br kvar. Däremot hade    

2 W Br och ½ W Br precis skrotats. Men vår första radio var Mt m/41 och Mt m/42, en 

tyskbyggd mottagare, där alla komponenter och anslutningspunkter var markerade enligt 

schemat, och på rören var Wehrmachts örn med hakkorset stämplat. Även 15 W Br m/39 och 

Hellskrivaren var tyska, inköpta under kriget. Efter kriget köptes amerikansk surplus. Den 

främsta amerikanska radion var Ra 100, en förträfflig sändtagare. Lätt att reparera. Betydligt 

besvärligare var de svenskbyggda Ra 120, Ra 121 och Ra 122. De två sistnämnda ville gärna 

självsvänga. Det fixade man genom att flytta lite på trådarna i sändaren. Sedan stoppade man 
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in radion i lådan, samt kontrollerade om självsvängningen var borta. För det mesta var den 

inte det. Då var det att börja om från början.  

Fordonsmonterade radiostationer var 25 W Bl, 25 W Sv och Ra 400. Samtidigt som skolan 

flyttade till Uppsala kom Ra 200. 

Samma procedur, som ovan nämnts för telefonapparaten gällde all materiel. 1964 då 

signalskolan blev StabSbS och skolverkstaden blev mekanikerskolavdelning, skulle endast 

teknisk personal vara placerad på mekanikerskolan. Då fick också teknikerna ta över 

materielkunskapen. Enligt 1960 års teknikerutredning skulle chefinstruktörerna vid skolan 

vara förste tygverkmästare och instruktörerna tyghantverkare. Det gjorde att det blev en 

kompetenshöjning av instruktörerna efter genomförd tyghantverkarkurs. Det tog visserligen 

några år innan denna föresats var genomförd. Att överta materielkunskapen från under-

officerarna var bara positivt. Därmed hade teknikerna hela ansvaret för den tekniska 

utbildningen.  

Organisationsmässigt hörde signalmekanikerna till 9. skolkompaniet, där truppinstruktörer 

svarade för deras militära utbildning. Kurschef var en förste tygverkmästare och som lärare i 

radioteknik tjänstgjorde någon arméingenjör. En kurs bestod av 24 man. Verkstadslektions-

salen var så utformad att salen var indelad i sex bås med fyra elever i varje. För dessa svarade 

en instruktör, som hjälpte till med mätningar, trimning och felsökning. Han gjorde också fel 

på apparaten, som eleven skulle lokalisera och åtgärda. 

Under 1960-talet hade den civila skolan byggts ut med verkstadsskolor och tekniskt 

gymnasium. De flesta signalmekaniker som togs ut till utbildning hade gått fyraårigt 

teletekniskt gymnasium, så det var inga svårigheter för dem att förstå och lära sig materielen, 

som efterhand blev mer och mer komplicerad. Eleverna hade den senaste utbildningen med 

sig i bagaget. Det blev t o m så att dessa inte hade någon utbildning på radiorör utan endast 

transistorutbildning. Därför var det läraren i radioteknik, som fick utbilda på rörteknik. 

Eleverna var också väldigt intresserade av sin utbildning och var därför lätthanterliga.  

Efter hand som materielen blev mer komplicerad krävdes även mer avancerad mätutrustning. 

Denna var den samma som fanns i signalreparationskärrorna. Det var signalgenerator 

FM/AM, modulationsmeter, uteffektmeter, tongenerator, oscilloskop, frekvenstidräknare och 

rörvoltmeter. Det var således en ansenlig mängd instrument. Varje man kunde inte utrustas 

med så mycket instrument utan de fick delas på två elever. Därför blev det också så att två 

elever fick dela på en radiostation som t ex Ra 422. Även inredningen i lektionssalarna kom 

att ändras, vilket framgår av bild. 
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                               Signalreparationssal vid StabSbS/MekS i Uppsala 

 

För utbildning på stora mobila radiostationer, såsom Ra 620 och Mttgbil 937 fanns det 

speciallektionssalar, där materielen var monterad så som den var i respektive buss. Men även 

Ra 620 blev omodern och då tillkom Ra 630, som monterades i en annan sal. Nästa epok var 

gpl-utbildning. Då inreddes två lektionssalar som en gpl-kopia. Vid utbildningen på radio-

bussar fanns också sådana uppställda på kaserngården för lokalutbildning. 

En utbildningskategori som tidigare ej nämnts var gyromekaniker. Då armén i slutet av 1950-

talet inköpte stridsvagn Centurion, vars kanon var gyrostabiliserad, uppkom behov av 

särskilda gyromekaniker. Dessa gick först vanlig signalmekanikerutbildning varefter de 

fortsatte sin utbildning vid P 2 i Hässleholm på stridsvagnens gyroutrustning. 

I utbildningen till signalmekaniker ingick också batteriladdning och elverksutbildning. 

Speciallektionssalar för detta fanns inrett i källaren. I stort sett kan man alltså säga att det var 

väl ställt med utbildningsmateriel. Lärarkadern var väl utbildad för sin uppgift och intresserad 

av verksamheten. Förhållandet mellan lärare/befäl och de värnpliktiga var oftast gott. Under 

den jobbiga vänstervågen var det bara en värnpliktig som strulade och vapenvägrade. 

Jag har här skrivit om tiden vid Marieberg och Uppsala. Jag slutade vid StabSbS 1979 för att 

tjänstgöra vid, som det då hette TygK stab, sedermera ATK stab. Eftersom jag därefter har 

ringa kunskap om utbildningen vid ATS i Östersund, har jag bett mj Kaj Sandström skriva om 

den tiden. 

Detta arbete följer nedan. 
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Principskiss över en mindre gpl, typ fo-anläggning 

Anläggningen bestod av en huvudanläggning, en sändaranläggning. I huvudanläggningen 

fanns tjänsterum för länstyrelsens och fo-stabens personal. Där fanns också en telefonväxel, 

fjärrskriftrum, korskopplingsrum och radiomottagarrum. De signalmekaniker som utbildades 

att underhålla denna teletekniska utrustning kallades Signmek gpl-stn. Till anläggningen 

hörde också en civil servicefunktion för mat och dylikt samt andra funktioner såsom VVS, 

fläktsystem och elförsörjning. 

I närheten av anläggningen låg antennparken för radiomottagning. Dessa var inte bara för det 

militära försvaret utan också för civilförsvaret och andra samhällsfunktioner. Som regel 

innehöll inte anläggningen övernattningsrum utom för jourhavande befäl. Övernattning var i 

stället ordnad i förläggningar i närområdet. 

I sändaranläggningen, som låg 6 – 10 km utanför anläggningen var radiosändarna placerade. 

Dessa var utlokaliserade från huvudanläggningen av sekretesskäl (pejling). Där fanns också 

sändarantennerna. Därifrån kunde också anslutning till försvarets fasta radiolänksystem 

(FFRL) finnas.  

De signalmekaniker som utbildades för denna anläggning var Signmek gpl-ra. Dessa 

mekaniker hade också ansvaret för radiomottagarna i huvudanläggningen. Fanns det 

anslutning till FFRL svarade en Signmek mux-länk för denna utrustning. Alla 

signalmekanikerna ingick i en reparationstropp, för vilken en ATK-kapten var chef. Denne 

benämndes allmänt för fogpl-verkmästare och var i fred placerad på fo-regementets tekniska 

detalj. 
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Telefonväxeln var ansluten till en av televerkets växelstationer, ibland med eget riktnummer. 

För service och kabeln till utpunkten, svarade reparationstroppen och Signmek gpl-stn. 

I  Fälttelegrafisten nr 2/1997, organ för signaltruppernas kamratförening i Stockholm, 

hittade jag en artikel skriven av f d signalmekaniker Sven Bergström. Jag har saxat en 

del intressanta delar av hans artikel. Han gjorde sin värnplikt vid S 1 B 1945/46. 

Jag hade blivit uttagen till radiosignalist och vi satt och övade morsetelegrafi i en varm 

kurslokal längst upp i kasern Jag kom upp i ca 60-takt under korpral Idenstedts ledning. Vi 

lärdes att använda skrivstil med små bokstäver, vilket var bra eftersom jag i mina korrespon-

densstudier skrivit mycket för hand. Emellanåt övade vi med radiostationer, främst 15-

wattaren (bärbar med svårighet). Den bestod av tre tunga enheter, som man bar i sele på 

ryggen, drog i släpkärra efter tandemcykel eller i pulka. 

Det ordnades med uttagning till signalmekanikerkurs för alla garnisonens regementen och jag 

anmälde mig. Jag fick högsta poäng och slog till och med en gymnasieingenjör från Sollefteå.  

Han tog det så hårt att han fick tas om hand med specialplacering på signalverkstaden. 

Signalmekanikerkursen hölls på Arméns Signalskola i Stockholm och började i september. 

Jag utrustades med signalmekanikerlåda på S1B och färdbiljett till Stockholm. Lådan, cykel 

och personlig utrustning fick jag själv frakta till Boden C genom att ta ut häst och lastvagn 

från kompanistallet och köra godset tvärs genom stan till järnvägen. 

Signalskolan hade just förlagts till Marieberg (där Expressen och DN nu finns) i en gammal 

kasern som användes för finska krigsflyktingar. I väntan på att den skulle utrymmas (kriget 

var ju slut) fick vi i ett par veckor ligga i gymnastiksalen, där vi hade var sin järnsäng. Vi var 

över 30 elever så ”kamratandan” blev påtaglig. Vi fick hålla varmt genom att elda i stora 

plåtkaminer. Sömnen avbröts ibland av att eldvakten slängde vedträn efter stora råttor som 

sökt sig in. En av grabbarna blev biten i handen han höll ovanpå täcket. 

När vi fick flytta in i den gamla slitna kasernen, blev det betydligt trevligare med rum för 6-8 

man och bättre uppvärmning med kakelugnar, som vi själva fick elda och sköta och som gav 

mysiga kvällar och helger för oss som hade långt hem. 

Kursens ledare var fanjunkare Andrén, som lade stor möda bl a på att få oss att inse vikten av 

att med ”dippen” i slutstegets anodström stämma av stationerna. Civilingenjörerna Westbeck 

och Anjou (och jag tror även Werthén) försökte lära oss teorin kring el och radio. Sergeant 

Åkerström ledde på ett humant sätt exercis och friluftsövningar. Tygverkmästare Nilsson 

”saboterade” apparaterna inför de praktiska övningarna i verkstan, som var belägen i den f d 

ammunitionsfabriken uppe på höjden med fin utsikt över Mälaren. När vi en gång 

experimenterade med en av radiostationerna ställde vi visst till förtret för Bromma flygplats.  

Kursen avslutades med prov och jag lyckades bra. Foto togs av hela kursen. Efter jul- och 

nyårspermis hemma i Öjebyn återvände jag till S1B, där jag fick tjänstgöra på signalförråds-

verkstaden, huvudsakligen med att renovera gamla telefonapparater.  
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Muck var den 6 juni 1946. 

 

Sammanfattningsvis gav värnplikten en hel del positivt för mitt fortsatta yrkesliv, som kom att 

bli inom Televerket. Även för min hobby som radioamatör gav den en grund som satt kvar, 

när jag 30 år senare fick tid att ”damma” av morsenyckeln och avlägga prov för ham-licensen.  

 

                                    Några bilder från signalmekanikerutbildning på Marieberg. 
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           Instruktören är Bertil Ahreback                                           

Utbildning på sändare 250 W 

 

 

 

 

 

 

Signalmekanikerutbildning vid ATS 1984 -2005 

Arméns tekniska skola i Östersund invigdes samtidigt med Försvarets förvaltningsskola   

1984-09-28. 

Invigningsförrättningen genomfördes av Konung Carl XVI Gustaf och en hel del av det 

militära etablissemanget med ÖB och Arméchefen i spetsen. 

Till skolan flyttade f d TygS som 1977 ändrade namn till ATS och skolans plats var då 

lokaliserad till Barkarby. MekS som tillhörde StabSbS var lokaliserad i Uppsala och utbildade 

teknisk personal inom ledning och sambandsområdet. Tekniska skolan (fd RMS) vid 

LvOHS/TS i Göteborg flyttade med alla sina delar till ATS i Östersund 1993. 

Skolans organisation var inledningsvis skolchef, stabsavdelning, utbildningsavdelning, 

utvecklingsavdelning, kursavdelning 1, med ansvar för befattningsutbildningar till högre 

utbildning med taktik och ledarskap mm. Kursavdelning 3, indelad i fordon, vapen och tele,  

ansvarade för den tekniska utbildningen av vpl och officerare i grundläggande teknik och 

materielsystem. 

Teleavdelningen var organiserad i chef teleavdelningen, chef teknisk utbildningsdetalj          

(C Tud), OHS tele, gpl- radio, gpl-station och telelab. 

Sommaren 1984 marscherade de första eleverna in på ATS. De första eleverna var 19 till 

antalet och tillhörde officershögskolans officerskurs 83/85 med teleinriktning (OHS OK tele 

83/85). Det var alltså dåvarande ATS telelinjen, sedermera efter några namnbyten ATS 

ledningssystemsavdelning, som både startade och avslutade ATS teknikutbildnings-

verksamhet i Östersund. 

Utbildning signalmekaniker/systemtekniker till brigad och fördelningsförband  
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Brigadernas och fördelningarnas behov av utbildad teknisk personal på materiel och 

materielsystem genomfördes av Brig/Förd-detaljen. Även enskilda materielkurser på materiel, 

som ingick i dessa förband genomfördes av Brig/Förd-detaljen. 

Utbildningen för signalmekaniker som skulle verka i reparationskompanier i underhålls-

bataljon hade en 26 veckor lång utbildning på materiel och utrustning i signalreparations-

kärran. Utbildningslinjen benämndes Signmek Pansar/Träng. Ämnen som lästes utbildnings-

året 94/95 var förbindningsteknik, Tfnvx 24 DL, radioteknik, mätteknik, elverk, Ra 135,      

Ra 145/146, Ra 421/422, Ra 180/480, Ra 195/DART, Fk 21, datakommunikation, miltex, 

milfax, radiobandvagn, stabsterrängbil 1313, brigadhytter och reparationstjänst. 

Ett annat behov som denna detalj ansvarade för var FRA behov av signalmekaniker. Dessa 

hade en 10 veckors utbildning vid ATS och benämndes Signmek S1/8 komp. 

 

                              

                                      Utbildning i MILTEX  vid Brig / Förddetaljen  1985 

Under mitten av 80-talet genomfördes organisations-, metod- och materielförsök på vad som 

då kallades Telesystem 8000. Telesystem 8000 (TS 8000) var det nya digitala telesystem som 

skulle ersätta det gamla analoga radiolänk 340-systemet. Försöken bedrevs på S 1 och 

dåvarande S 3 inom ramen för fördelningsstabsbataljon, Fördelningschefens (jfr 

divisionschef) betjäningsförband för ledningsplats och samband. Att upprätthålla 

tillgängligheten i det nya, tekniskt komplexa systemet utgjorde en stor utmaning för den 

tekniska underhållsorganisationen. Att utöka den tekniska personalens andel i förbanden i och 

med ett införande av TS 8000 framstod som helt nödvändigt. I förbandet infördes därför en ny 

värnpliktig teknikerkategori, systemtekniker TS 8000. 

Från början av 1950-talet till 1973 hade en bättre civilt utbildad signalteknikerutbildning 

funnits i armén. Dessa elever hade gymnasieingenjörs- eller påbörjad civilingenjörsutbildning. 
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Denna kategori togs bort eftersom det ansågs att det räckte med signalmekaniker, eftersom 

dessa oftast hade gymnasieingenjörskompetens. Med TS 8000 uppstod samma behov av 

bättre utbildade signalmekaniker, som var lämpliga för kompanibefälsutbildning, detta för att 

det krävdes en längre utbildningstid på den nya komplicerade materielen. Det 4-åriga tekniska 

gymnasiet hade upphört och ersatts av en naturvetenskaplig linje.  

Systemteknikerkategorin hade tidigare införts med gott resultat i artilleriförband med Haubits 

77 och luftvärnsförband. I ledningsförbandens tidigare organisationer var den tekniska 

personalen organiserad med fokus på avhjälpande underhåll. På alla resursnivåer placerades 

därför den tekniska personalen centralt i förbandets underhållsdelar. På kompaninivå, i stab- 

och trosspluton och på bataljonsnivå i reparationspluton. Principen var att teknikerna skulle 

tillkallas för att laga felaktig materiel eller att denna materiel skulle transporteras till bakre 

reparationsinstans för att repareras där. Det nya med införandet av systemtekniker, var att de 

skulle placeras utspritt i organisationen, på de platser där den kvalificerade materielen 

brukades och med sin kompetens stödja brukarna på plats nära materielen.  

Systemteknikerns huvuduppgift är driftstöd, inte avhjälpande underhåll. Under TS 8000-

försöken placerades systemtekniker på knutpunkter och i bataljonsstabskompaniets 

reparationspluton. Anskaffningen och införandet av Telesystem 8000 genomfördes dock 

aldrig. Av ekonomiska skäl sköts anskaffningen av nytt telesystem på framtiden. 

Parallellt med TS 8000-försöken under 80-talet, tillfördes ny sambandsmateriel till 

milosambandsbataljonerna. Systemteknikerkategorin infördes även här och under hela 90-

talet utbildade ATS bl a systemtekniker MiloSb till milosambandsbataljonerna. 

Systemtekniker MiloSb gjorde sig raskt kända för att vara välutbildade, driftiga och 

kompetenta. Systemteknikern ansågs allmänt utgöra en förutsättning för att få materielen i 

förbandet att fungera över tiden. 

I början av 90-talet återupptogs telesystemförsöken, denna gång på brigadnivå och nu under 

namnet Telesystem 9000 (TS 9000). Brigadförsöken bedrevs 1990-1991 på dåvarande I 21 i 

Sollefteå. Försöken var enbart organisations- och metodförsök. Den telesystemmateriel som 

användes under försöken var den gamla TS 8000-materielen. Införandet av TS 9000 var 

planerad till att startas utbildningsåret 1997/98.  

Som ett resultat av det organisationsarbete som bedrevs under 90-talet m a a TS 9000 

införande, utökades den tekniska personalen, både värnpliktiga och yrkesofficerare, i 

fördelningsledningsbataljoner och brigadledningskompanier. Systemtekniker TS 9000 (Syte 

TS 9000) skulle ingå i samtliga tekniskt komplexa systemenheter såsom systemlednings-

enheter (SLE), knutpunkter (KP), ledningsplatsenheter och anslutningsplats nät (APN). 

Dessutom skulle Syte TS 9000 ingå i reparationspluton i fördelningsledningsbataljon och 

reparationstropp i brigadledningskompani. 

Den stora mängden Syte TS 9000 som organisatoriskt ingick i de taktiska ledningsförbanden, 

medförde att det årliga utbildningsbehovet av värnpliktiga systemtekniker TS 9000 blev 

mycket stort. Under införandeåret 1997/1998 utbildades 52 Syte TS 9000 på ATS i Östersund. 
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Den volymen hade, trots alla förbandsnedläggningar inte minskat utan tvärtom ökade behovet. 

Det var en stor utmaning för ATS, att årligen, tillgodose det stora behovet av värnpliktiga 

systemtekniker. 

Officerskurserna liksom krigshögskolans elever hade också att välja detta som en grundutbild-

ning på materielsystem. 

Systemtekniker TS 9000 visade sig redan från start, vara nästintill oumbärliga för TS- och IS-

materielens tillgänglighet. Inför utbildningsår 2005/2006, före försvarsbeslut 2004 (FB 04), 

var den ursprungliga planen, att ATS skulle ta emot 80 blivande Syte TS 9000 fördelade på 5 

utbildningstäter med 16 elever i varje tät. ATS nedläggning i samband med FB 04 omöjlig-

gjorde att ATS skulle kunna genomföra någon utbildning efter den 1/9 2005. Att utbilda så 

många Syte TS 9000 elever som möjligt under 2005, före uppsägningsdatum av lärare och 

instruktörer, var ett högt prioriterat krav. 

 Parallellt med slutförandet av planerade materielkurser, teknikutbildning för FB 6-elever 

samt rotationsutbildning för utlandsstyrkan under våren 2005, kunde 32 systemtekniker TS 

9000 rycka in på ATS i slutet av april. Utbildningen pågick ända fram till uppsägningsdatum 

den 1/9 2005. 

Regionala signalmekanikerutbildningar  

Vpl-utredningen 1994  genomfördes från kårstaben och för telelinjens behov lämnades 

underlag på signalmekaniker som skulle utbildas regionalt vid mekskolor ute i landet . Några 

orter med större mekanikerskolor fick i uppdrag att vara sammanhållande för den egna 

regionen. Utbildningsbehovet för förbanden koncentrerades till dessa orter för en så effektiv 

utbildning som möjligt. Kursplanerna utvecklades i samverkan med ATS och berörda 

regionala skolor och ATS stod som ansvarig för innehållet i utbildningen. 

Utbildning signalmekaniker: Exempel på målbeskrivning för regionalt utbildade mekaniker 

Övergripande mål 

Efter genomförd utbildning vid regional mekanikerskola skall den värnpliktige 

signalmekanikern ha grundlagd duglighet (D1) i teknisk tjänst, och befäst duglighet (D2), för 

att kunna krigsplaceras som signalmekaniker/grpch på stridsfältsnivå vid kompani eller 

bataljon. 

Delmål : 

Mekanikern skall efter utbildning ha: 

- kännedom om grundläggande sambandstjänst, telehot och telemotmedel (K1)      

- kännedom om radiolära och transmissionsteknik (K1) 

- kännedom om egna, bakre och sidoordnade reparationsorgan (K1) 
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- kännedom om begrepp inom funktionen teknisk tjänst samt "nyckelpersonal" inom 

sambandstjänst. (K1) 

- kunskaper hur reservmaterielförsörjningen fungerar (K2) 

 - färdighet att  utföra förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll av telemateriel på    

stridsfältsnivån (F2) 

- färdighet att handha och underhålla egen fältutrustning (F2) 

- färdighet att utföra lödningar/förbindningar i kringutrustningar och installationer (F2) 

 

(D=Duglighetsmål, K=Kunskapsmål, F= Färdighetsmål) 

(1,2 = Nivåerna i modellen för målbeskrivningen) 

Utbildningsinnehåll Regional Signalmekanikerutbildning 

Befattningstyper: NG 805, 808, 809, 812, 912, 917, 918. 

 Ämne:                                                                             

Antal timmar inom parentes  

Teknisk tjänst (begrepp, uhorg, tekn tjänst i brig.) (4), Sbtjänst,(sbnät, sbpersonal, ori övrig 

sbmtrl, telehot) (8), felklassning (2), krigsreparationer (2), allmän radiolära, antennteknik, 

mätteknik (8), egen fältutrustning (2), förbindningsteknik (lödning/klämning) (20), 

batterihantering/laddning, batteriladdare 246/847 (4), telefonmateriel (fälttelefoner, tfn 390) 

(6), växel 24 DL (6), Ra 145/146 (med kraftaggregat), Ra 421/422, Ra 180/480 dart (20), Ra 

195 (6), radioterrängbil 1112 (8), fjärrbetjäningsenheter (3), elverk 1800/4000 W (4), 

elsäkerhet (2), systemövning (12), prov (5), avslutning (4)  

Totalt: 150 timmar 

Utbildning av signalmekaniker till internationella insatser  

Behovet av utbildning av signalmekaniker till internationella förband blev mer och mer 

påtagligt efter missionerna i Bosnien och dessa kurser skräddarsyddes från en mission till en 

annan. Det fanns dock en stomme med praktiska och teoretiska delar och ofta fick det läggas 

in specialutbildning på kopiatorer, som inga andra i förbanden kunde serva. Andra inslag var  

t ex bärbara satellitkommunikationsutrustningar och i båda fallen krävdes lärare med 

specialkompetens. Kurserna var mycket komprimerade och hade hög prioritet att genomföras. 

Utbildning av systemtekniker till Fo/Milo Gpl, milosbbat, milostabsbat  
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Fo/Milo detaljen utbildade mekaniker och systemtekniker för respektive försvarsområdes 

gemensamma stabsplatser (Gpl Fo), milostabsplatser, (milostabsbataljon) och för rörliga 

förband som milosambandsbataljon och miloförstärkningsbataljon. 

Två linjer fanns inledningsvis på denna detalj Gpl Radio (Gpl Ra) och Gpl station (Gpl Stn). 

Båda utbildningslinjerna hade mycket ändamålsenliga lokaler där Gpl Ra var lokaliserade i en 

mottagaranläggning och ett sändarannex med ett mellanliggande utrymme för materiel, 

mätutrustning mm. Man brukade skämtsamt säga när man gått från den ena lokalen till den 

andra att nu har ni avverkat en mil vilket ofta var fallet i den verkliga terrängen mellan dessa 

funktioner. Tillhörande antenner (dipoler och troposfärantenner) var placerade på tak och runt 

ATS område. Antennerna utnyttjades också vid materielkurser i mätteknik för mätning av 

stående våg, isolatonsmätningar och pulsekometermätningar mm.  

Gpl Stn som mest bestod av transmissionsutrustningar hade också kopplingar till vagnhallen 

vilket medgav koppling mellan utrustningar i fältmässiga hytter mm. Även Gpl Ra hade 

förbindelse med vagnhallen. 

Senare utbildades systemtekniker stab och systemtekniker miloförstärkning /fältstn. 

En senare utbildning var systemtekniker operativt samband vilket gav 17 högskolepoäng 

sedan FHS hade fått ansvar för akademiseringen av kurser vid skolan. 

Grundläggande teknikutbildningar 

Telelab ansvarade för grundläggande teknikutbildning och stödde alltså alla andra detaljer, 

officerskurser samt även övriga avdelningar (Fordon, Stridsfordon, Art, Lv mm). 

Omfånget på ämnen inom denna detalj var stort och spände från förbindningsteknik (som var 

svårt för många att klara godkänt med de praktiska prov som skulle göras) till avancerade 

kurser i datakommunikation och kryptoutbildningar. Detaljen växte med tiden och där fanns 

flera civila lärare. Detaljen hade också ett bra samarbete med Mitthögskolan inom olika 

teknikområden bl a datakommunikation. 

 Basteknologibegreppet infördes efter att flera avdelningar ville ha en gemensam avdelning 

för grundläggande teknikutbildning. Vid teleavdelningen fanns redan en organiserad 

telelabfunktion och detaljen fick stödja andra avdelningar i elektronik, teleteknik, 

digitalteknik, mikrodatorteknik, datakommunikation, förbindningsteknik mm 
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Lektionssal för radioteknik och telelabo-                       Lektionssal för förbindningsteknik    

rationer 

Utveckling av telereparationscontainer  

Utveckling av underhållsresurser i form av fältmässiga utrymmen för reparationsarbeten och 

moderna underhållsutrustningar för signalmekaniker hade inte genomförts på lång tid och på 

initiativ från FMV:Auh kom nedanstående till stånd.  

1988 genomfördes  Studie av signalreparationstjänsten (Ag Sasit) av FMV:Auh. Mj Per-Erik 

Thunström AuhTE var handläggare vid FMV och i arbetsgruppen ingick övlt Sverre Nygren 

Ast/Sign, mj Kaj Sandström ATS, Kn Per Nordlander FMV, Kn Gunnar Telander ATS och 

avddir Arne Nordlund FMV. Arbetsgruppen lämnade slutrapport 1989-04-24 FMV bet. AUH 

A51:7058/89. 

De sammanfattande förslagen från arbetsgruppen var att föreslå en utökad 

signalreparationsresurs inom brigad. Brigadens signalreparationsgrupp föreslogs öka från tre 

mekaniker till nio. Vidare föreslogs att signalreparationskärra 201 B ersätts och att modernare 

mätutrustning tillförs. För framåtriktat underhåll föreslogs också att det skapades en lättrörlig 

del inom gruppen. 

För ledning av gruppen föreslogs tillförandet av en systemtekniker tele RL 6 (yoff lt) och en 

vpl systemtekniker tele nivå 7 (serg). Kostnaden för genomförandet av den materiella 

förnyelsen beräknades till 2,5 MSEK per brigad. 1989-06-05 fick ATS och FMV:A uppdrag 

från Ast/Träng Grundläggande försök med signalreparationshytt monterad på lastbil, CA 

skrivelse bet  CA 503:62184. Sammanfattande uppdragstext löd: Klarlägg om ett lastbilsburet, 

lätt demonterbart signalreparationsutrymme kan ersätta nuvarande signrepkärra inom ramen 

för "Brig ny" avseende 

- rörlighet 

- arbetsutrymmen 

- inredning och utrustning 

- trafiksäkerhet 
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Uppdraget gäller även att upprätta förslag till TTEM. 

Grundläggande försök med signalreparationscontainer var en skrivelse från Ast/Träng 1990-

12-20  CA bet: 503:64745 som innehöll grundskrivelsen och en skrivelse från Ast/Utr med 

Utkast till Taktisk-Teknisk-Ekonomisk-Målsättning (UTTEM) för signalreparationshytt, CA 

1989-11-20 Utr 503:64186. Handläggare vid FMV:Auh var då Kn Per-Erik Persson. Ett 

slutligt TTEM togs fram och en "mockup" byggdes upp vid ATS för att prova olika 

inredningsalternativ mm. Många som utbildades vid ATS fick tillfälle att se och lägga 

synpunkter på hur telerepcontainern borde inredas och vilka instrument som den borde 

utrustas med. En prototyp anskaffades och denna fick cirkulera på olika förband med 

åtföljande försöksfrågor att beakta. 

Innan serieanskaffning av containrarna påbörjades skickades prototypen på internationellt 

uppdrag till Bosnien. 

En serie av 28 st containrar togs fram och dessa placerades på respektive 

miloreparationskompani. Dessa förband var lättrörliga reparationsförband (förband som ATS 

var typ- och funktionsansvariga för och som arbetades fram av funktionsenheten vid staben). 

Dessa förband uppträdde tillsammans med brigaderna och följde med som bakre reparations-

resurs. 

Den gamla signrepkärran genomgick en STUM undersökning (StaTusUndersökning Materiel) 

och den skrotades p g a redan kända brister i trafiksäkerhetssynpunkt, elsäkerhet  samt i övrigt 

nedslitna utrymmen. Viss mätutrustning som var användbar togs tillvara och merutnyttjades i 

de nya containrarna. 

                                                                 

Signalrepkärra 201 B          Telerepcontainer                         Telerepcontainer Interiör 

Den nya telerepcontainern innebar ett lyft för signalreparationstjänsten i fält och innebar 

också att utbildning på containern och den nya underhållsutrustningen fick läggas in i 

utbildningen av signalmekanikerna. 
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ATS fick genom sin delaktighet i denna process värdefull insikt i anskaffningsprocessen och 

även värdefulla kontakter både inom FMV, arméstab och industrin. Att så många fick tillfälle 

att lägga synpunkter bidrog också till att den fick ett mycket positivt gensvar vid införandet. 

Systemtekniker televapen 

Utbildningen till systemtekniker på televapen har Kaj Sandström inte tagit med. Denna 

utbildning gick i ATS regi, men huvuddelen av utbildningen genomfördes vid S 1 i Enköping. 

En del kursavsnitt bedrevs vid Ericsson Radio Systems i Kista. Kursen hade 10 vpl elever. 

Kursen var mycket omfattande.  Efter kursens slut gjordes en utvärdering. Man kom då fram 

till att materielen som ingick i televapenkompaniet var så omfattande att det inte var tillfyllest 

med värnpliktiga tekniker. Det behövdes yrkesofficerare i teknisk tjänst, som ständigt 

arbetade med materielen, eller i alla fall var uppdaterade och åtminstone någon tid om året 

underhöll materielen. Behovet var tre officerare per kompani. Vid varje kompani ingick en 

telerepcontainer. Denna var så välutrustad med mätinstrument och reservdelar att den var 

helförsörjande vad gällde underhåll och reparationer, eftersom det inte fanns någon bakre 

nivå. 

 

Sista kursen vid ATS  

Den 31 augusti 2005 avslutade årets kull av värnpliktiga systemtekniker TS 9000 sin 

systemövning (slutövning). Därmed genomförde de allra sista eleverna på ATS i Östersund 

sin sista teknikutbildningsdag. 
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Sista eleverna på ATS, 31 systemtekniker TS 9000 med några av deras lärare i förgrunden, 

från vänster till höger: Lt Johan Nilsson, Kn Martin Dahm, Kn Henrik Sandström, Fk Anders 

Henriksson, Lt Mats Strömberg. 

 

De 31 vpl eleverna på 2005 års systemtekniker TS 9000-kurs blev alltså det sista ordinarie 

utbildningsuppdraget som genomfördes på ATS i Östersund. Därefter återstår enbart 

avveckling av lokaler och materiel. Utbildningsmaterielen har överförts till den nybildade 

Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS i Halmstad. 

Kaj Sandström med hjälp av Ingvar Utterström och Lars Hedström (svartvita foton) 

  ---XXX--- 

Min tid som signalmekaniker vid Arméns Signalskola 1950 på 

Marieberg.. 

(Artikel ur Arménytt nr 6: 1950) 

Av vpl signalmekaniker Harry Karlsson S1 B, Boden 

Redan efter några veckors rekryttjänstgöring vid förbanden ble vi underrättade om, att de som 

var intresserade av och ville komma ifråga för utbildning till signalmekaniker vid Arméns 

Signalskola, hade möjlighet att få genomgå ett kunskapsprov. Med ledning av dessa prov, 

vilka rättades centralt vid signalskolan, skulle elever till årets kurs utväljas. Det var omkring 

80 man som skulle utbildas. 

Så kom så småningom den dag, då vi per spårvagn anlände till signalskolans lokaler på 

Kungsholmen i Stockholm. Det var elever från samtliga arméförband i hela landet. Alla 

dialekter talades.  

Genom kamrater som tidigare genomgått signalmekanikerkurs vid signalskolan hade vi fått 

veta vad som väntade oss, och att den som arbetade och visade intresse hade nytta därav för 

sin civila verksamhet. Det var endast goda erfarenheter som framkom. Luftslottet, som man 

byggt upp rämnade högst betydligt, då man passerade signalskolans kaserngård för första 

gången. 

Hade man kommit rätt? Var det verkligen i denna gamla fallfärdiga kasernbyggnad som man 

blev utbildad till signalmekaniker? Kunde radioteknikens problem klaras ut för en vetgirig 

värnpliktig inom dessa murar? Ofrånkomligt blev man lite deprimerad. 

Men allt eftersom dagarna gick kom man underfund med, att här doldes mycket i dessa gamla 

ruckel. Det gällde att arbeta från början. Halkade man efter i utbildningen, var det förenat med 

mycket arbete att komma ifatt. 

Ingen för gammal för att lära. 
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Genom de kunskapsprov, som vi fått genomgå på hemförbanden hade eleverna valst ut. Vi 

var inga noviser på området, och mången undrade kanske till en början, vad som återstod att 

lära. Kunde jag inte min sak tidigare? Jag som tagit examen vid den eller den skolan? Jag som 

arbetat så och så många år på den firman och alltid skött mitt arbete till belåtenhet? Men den 

gamla satsen, att ingen är för gammal att lära, gjorde sig gällande ganska snart. 

Teoretisk utbildning. 

Det första ämnet var matematik.. Förkunskaperna bland eleverna motsvarade i stort sett 

realexamen. Det var mest trigonometri, potenser och kvadratrötter, som gnuggades för att vi 

skulle klara av växelströmsteorin. 

Så läste vi elektricitetslära, där vi först fick en repetition på likströmsläran och grundlig 

genomgång på växelströmsläran. Det var krångligt i början, men så småningom klarnade det 

och man fick ett ganska klart begrepp om problemen. Därefter följde den kanske något 

intressantare radiotekniken. Detta ämne, som är ganska krångligt för den, som har begränsade 

matematiska kunskaper, underlättades högst avsevärt genom skolans tillgång på lämplig 

undervisningsmateriel. Alla problem, som vi träffade på, demonstrerades i form av försök 

eller laboration av läraren, och härigenom fick man snabbt en klar bild av det elektriska 

händelseförloppet. Många problem, som man i sin yrkesutövning funderat på mer än en gång, 

klarades snabbt ut.  

Eftr en viss tid började det för reparationstjänsten grundläggande ämnet materielkunskap. 

Ämnet materielkundkap omfattade genomgång i detalj av arméns signalmateriels uppbyggnad 

och arbetssätt. Dessutom utvidgades kunskaperna i teleteknik ytterligare. Förmågan att läsa ett 

elektriskt kopplingsschema uppövades, och då en radiostation var genomgången, hade man 

stora förutsättningar att klara av servicetjänsten på stationen ifråga. Det var många olika typer 

av radiostationer och så gott som samtliga skulle lära oss. Kurstiden var nog i kortaste laget, 

och det medförde att några dödperioder inte förekom. 

I verkstaden. 

Då vi lrt oss ett antal stationstyper, hamnade vi på skolans utbildningsverkstad. Den låg på 

toppen av berget vid Västerbrons norra fäste, med en hänförande utsikt över Stockholms alla 

stadsdelar och inloppet till Mälaren. Uppe på skolverkstaden fick vi arbeta i grupper om fyra 

man och under överinseende av en instruktör. Detta att vi fick i det närmaste individuell 

undervisning, var mycket gynnsamt med avseende på utbildningsresultatet. 

Här fick vi lära oss att hantera de vanligast förekommande instrumenten och hjälpmedlen för 

en rationellt arbetande serviceman. Vi fick lära oss felsökningens metodik. Avhjälpa av 

instruktörerna arrangerade fel och ytterligare tränga in i konstruktionen och funktion. Här fick 

vi lära oss att logiken är ett av servicemannens största och tillförlitligaste hjälpmedel. Ett 

riktigt resonemang grundat på gjorda iakttagelser ledde ganska snabbt till resultat. Detta är ju 

av avgörande betydelse för en mekaniker, som arbetar under fältförhållanden. 

Även signalmekanikern måste vara soldat. 
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Jämsides med alla dessa tekniska utbildningsgrenar ägde rent militära övningsgrenar rum. Det 

fordrar ju inte enbart tekniska kunskaper för den i fält arbetande signalmekanikern, utan han 

måste även vara utbildad till soldat. De militära utbildningsgrenarna var en angenäm motvikt 

till studierna i skolokalerna och verkstäderna. Tyvärr är terrängen kring Mariebergsområdet 

ogynnsam för denna utbildning och det blev mest gamla ”Pampas” vid Karlberg, som blev vår 

övningsplats. 

Även fritiden gick åt till studier. 

Den genom kurstidens längd nödvändiga forceringen gjorde att mycket fritid fick släppas till 

för att klara alla kunskapsproven. Tyvärr fanns på skolan inga lämpliga studielokaler för detta 

ändamål, men jag hoppas denna fråga löses med det snaraste. 

De elever som samlats på signalskolan för denna utbildning, representerar i stort sett fyra 

olika kategorier. Det var elever med mycket goda förkunskaper, elever med mångårig praktik 

inom radioyrket, elever med till detta område närbesläktade kunskaper och elever, vilka 

endast i ringa omfattning sysslat med denna teknik.  

Efter kursens slut var vi alla överens om att alla kategorier hade haft mycket god nytta av 

utbildningen och att den var väl anpassad. Teoretikerna hade fått sina kunskaper 

kompletterade med praktisk erfarenhet, yrkesmännen ett värdefullt teoretiskt underlag för sin 

yrkesutövning och övriga hade fått en utbildning, som möjliggjort övergång till nytt 

verksamhetsområde i det civila. 

Passa på! 

Till de rekryter, som i sommar påbörjar sin militärtjänst skulle jag vilja ge det rådet att passa 

på, när det anordnas prov för uttagning av signalmekaniker till Arméns signalskola. Ni 

kommer aldrig att behöva ångra en sådan utbildning. 

Så småningom kom den dagen, så vi passerade Mariebergs portvakt för sista gången  för att 

återvända till våra hemförband. Tacksamma för den utbildning vi fått, kommer våra tankar att 

återvända till Marieberg med glädje. Att målarfärgen flagnade av och föll oss i ögonen på 

logementet har vi glömt, och kvar lever minnet av ett gott kamratskap mellan eleverna och det 

goda samarbetet med lärarpersonalen. Måtte signalskolans lokalfråga lösas på ett gynnsamt 

sätt till fromma för utbildningsresultatet och trivseln på skolan. 

Harry Karlsson 

Vpl 199 Karlsson S 1 B Boden. 

PS 

Efter sin värnpliktstjänstgöring fick Harry tjänst som civil tygarbetare på signalverkstaden vid 

Bodens tygstation. Som kvalificerad tygarbetare fick han gå tyghantverkarutbildning och få 

civilmilitär tjänst. Han avancerade i yrket och var vid sin pension kapten i Arméns tekniska 

kår. Harry kom många gånger på kurs till StabSbS i Uppsala, då jag hade tillfälle att lära 
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känna honom och hans alltid glada humör. Han berättade gärna historier och anekdoter från 

Boden, så vi nästan låg dubbla av skratt.  Han var också en framstående orienterare. Vi 

kallade honom Boden-Kalle till skillnad från Gotlands-Kalle, också han en god historie-

berättare. Jag hade dem båda som elever på en kurs CTR 1000. Det var roligt. 

”Regementchefen vid S 1 ringde till tekniska detaljen och undrade om någon kunde åka hem 

till honom, för hans TV var sönder. Willy Carlsson åtog sig arbetet. Då han kom dit sa 

”överstinnan” att det var så trevligt att få hjälp med teven. Då vi bodde i Boden kom alltid 

Harry Karlsson och lagade teven och han var så trevlig, så jag nästan längtade ibland att teven 

skulle gå sönder.” 

 Till historien hör att även Willy Carlsson var en glad och trevlig kapten, som också underhöll 

”överstinnan” vid kaffet då teven var klar.  

Sven Bertilsson 

                               ---xxx--- 

Minnen från värnplikten som signalmekaniker  av Roland Plan 

Efter realexamen gick jag 3-årig verkstadsskola på Tele-Radarlinjen i Uppsala och kom därigenom, 

som praktikant på S1 signalverkstad, tidigt i kontakt med regementet S1.  

Vid mönstringen var det därför självklart att försöka göra ”lumpen” som signalmekaniker och 

därmed få ytterligare en utbildning i radioteknik. 

Jag hade förmånen att bli uttagen till signalmekaniker vid Armens signalskola där jag började 17/8 

1964. Den allmänna soldatutbildningen var då avklarad då jag under våren 1964 ryckte in på S1 och 

gjorde ”gröntjänsten”. 

Signalmekanikerkursen, under ledning av förste tygverkmästare Harry Brohage, var en bred 

utbildning från lödteknik till avancerad radioteknik. Under kurstiden hade vi flera skickliga lärare, 

en av huvudlärarna var dåvarande tyghantverkaren Sven Bertilsson 

Utbildningen omfattade teori i allmän radioteknik med laborationer, matematik, 

handhavande/reparationstjänst på dåtidens telefonväxlar och radiostationer, samt viss trupptjänst. 

Trupptjänsten fanns vid kursen men var lågt prioriterad och vi blev aldrig några ”elitsoldater”, hela 

tyngdpunkten låg på teknisk utbildning. 

Stående veckoprogram framgår av bilaga 1. Deltagarförteckning på kursen framgår av bilaga 2. 

Kursen omfattade utbildning på  

- Telefon och telefonväxelmateriel 

- Ra 120, Ra 130, Ra 200, Ra 42-systemet 

- Batteriteknik 

- Allmän radioteknik 

- Allmän teleteknik 
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- Matematik 

 

Upplägget på utbildningen i materieltjänst var först teori på den enskilda apparaten varefter följde 

reparationstjänst/felsökning på utrustningen. Fel producerades av lärarna på löpande band. 

Reparationstjänsten gav oss en mycket god fördjupad kunskap i radiostationernas funktion som det 

senare skulle visa sig att vi hade stor nytta av då vi kom ut i fält. 

Det hela avslutades med teoretiskt prov samt felavhjälpningsprov på varje materielslag. 

Utbildningen bedrevs i StabSbS kasern där vi även var förlagda på den översta våningen. 

Vi hade således merparten av tiden i kasern. Men trots inomhustjänst hade vi varje morgon 

avlämning på kaserngården, i regn och rusk, till kompanichefen Kn Almqvist. Detta var vårt 

kompani ensamma om på S1 som jag minns som en liten kuriositet. 

 

Kursen avslutades med en slutövning under en vecka där vi bedrev reparationstjänst i fält. Arbetet 

genomfördes i signalrep-kärror. Övning genomfördes under mycket realistiska former i Rosersberg 

där vi reparerade radiostationer på löpande band dygnet runt. Under övningen blev vi utsatta för 

störningar i form av bl a flyganfall (på riktigt med två Vampire) med tårgasutsläpp i området samt 

eldöverfall på reparationsplatsen. Vid eldöverfallet blev vi tagna på sängen då vi prioriterade 

reparationstjänsten, det här med yttre bevakning var vi dåliga på och skulle nog med facit i hand 

inte överlevt. 

Slutövningen betygsattes på grundval av hur många fel/apparater som varje deltagare hade avverkat 

rätt. Jag minns att fram på nattkröken, när tröttheten tog ut sin rätt, kunde flera elever köra fast på 

de mest elementära felen. 

Efter kursen fördelades eleverna ut på förband. Jag gjorde min ”praktik” på S1 både som 

signalmekaniker ute på bataljonsövningar samt på S1 signalverkstad. Som signalmekaniker ute på 

bataljonsövning tillfördes man ett förband där man, med sin signalmekanikerväska, var helt ensam i 

organisationen att utföra erforderliga reparationer på all signalmateriel, även på materiel som inte 

omfattades av utbildningen, men det gick bra det också. 

Praktiken på signalverkstaden var mycket värdefull. Att få arbeta med läromästare som dåvarande 

armétekniker Allan Olsson S1 har bidragit till min utveckling som tekniker, vilket jag har haft nytta 

av under hela min yrkesverksamma tid. 

Sammanfattningsvis så var utbildningen vid StabSbS, med sin mycket väl upplagda varvning av 

teori, praktik och laborationer, mycket värdefull och lade grunden för mitt fortsatta yrkesliv både 

civilt och sedermera som handläggare för radiolänksystem vid FMV. 

Efter kursavslut fick vi ett avgångsbetyg som var värdefullt då man efter ”muck” skulle ut på 

arbetsmarknaden och söka jobb, se bilaga 3. 
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I mitt fall fick jag arbete direkt efter muck på Televerket Radio, Radiotekniska tjänsten på Arlanda. 

En stor del i detta var slutbetyget från Arméns Signalskola varför jag minns min värnplikt som 

signalmekaniker med glädje. 

Roland Plan 

Signalmekaniker 1964 
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40 års teknisk utbildning 
och utveckling i Göteborg 

Av HArry JoHAnsson

Pjäsmekanikerskolan  1949–1952

Den första tekniska utbildningen på Kviberg startade 1949 när Lv 6 fick i uppdrag att ge-
nomföra centraliserad utbildning av pjäsmekaniker. Dittills hade utbildning av mekaniker 
skett på olika ställen i landet, bland annat vid Tygförvaltningsskolan (Tygs) i stockholm, vid 
ett antal tygstationer och i Bofors. De nya lokalerna för Lv 6 på Högsbo var emellertid inte 
dimensionerade för denna utbildning.

söder om Kvibergsvägen, i det gamla Utbylägret, som tillhörde Göta artilleriregemente, 
A 2, och tidigare varit förläggningsplats för Göteborgs luftvärnsdivision (A 9G) 1939–1944, 
fanns förråds- och garagelokaler. Dessa stod tomma sedan Lv 6 bildats och flyttat till Högsbo. 

Byggnader söder om Kvibergsvägen.

Tekniker i pjäsverkstaden samlade runt modell av 10,5 cm  lvpjäs. Fotot 
är från 1952 och visar från vänster: Arne Hallesjö, Sven-Erik (Farsan) 
Svensson, batterichefen Åke M Hallin, Ericsson, Håkansson, Björklund, 
Johansson, Kurt Ahlström, Lars Björk, Johansson, Hagart, Gunnar Ahl, 
Eriksson och Herbert Lindström och på pallen Svärm. Modellen är till-
verkad av tvm Pettersson, även kallad ”Grammofon-Pelle”. Sex av perso-
nerna på bilden tjänstgjorde vid skolan till pension och har, var och en 
med sina specialkunskaper, bidragit till att pjäsutbildningen genom alla 
år har genomförts med en erkänt hög kvalitet.

Lokalerna passade bra för mekaniker-
utbildning även om det var för lågt i 
tak för 10,5 cm lvkan m/42. Moderna 
sanitetsutrymmen saknades, lik-
som rastutrymmen men torrklosetter 
fanns. Eleverna fick ju också tillgång 
till sanitetsutrymmen i sin förläggning 
i A 2 stora kasern, dit 8. batteriet för-
lades

Pjäsmekanikerskolans förste chef 
var kn Tage Annerling.

redan utbildningsåret 1950–51 ut-
bildades ett 100-tal elever, värnplik-
tiga, tygarbetare och fast anställd 
militär personal. Utbildningen omfat-
tade: svets, smide, verkstadsvagnarna 
T 16A och T 16B och pjäsmaterielen 20 
mm lvakan m/39, m/40 och m/41, 40 
mm lvakan m/36, 7,5 cm lvkan m/37 
och på Högsbo 10,5 cm lvkan m/42.
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Luftvärnets Mekanikerskola  1952–1957

Teknisk utbildningen på eldledningsmateriel till 7,5 cm lvkan (ci m/40 A–C) genomfördes till 
och med utbildningsåret 1951–52 vid 4. batt Lv 2 i Linköping. Denna utbildning samordna-
des med pjäsutbildningen vid Lv 6 och från och med 1952 ingick även denna i 8. batt med 
förläggning i den andra garagebyggnaden ”söder om landsvägen” på Kviberg.

Ansvarig för den tekniska utbildningen var thv rune svensson.
Under året tillfördes organisationen en befattning som verkstadsingenjör som inlednings-

vis upprätthölls av Lv 6 regementsingenjör – Ulf Tengelin – och därefter av aing Tore Tid-
holm.

namnet Luftvärnets Mekanikerskola (LvMeks) arbetades successivt in som benämning 
på skolan och från och med 1953 ingick skolan organisatoriskt i Lv 6 som 2. division.

Fackutbildning av värnpliktiga instrumenttekniker på ci m/40 A–C genomfördes första 
gången på Kviberg 1953. 1953–54 utbildades också en kurs med instrumentingenjörer för 
7,5 cm lvbat.

när Göta Artilleriregemente (A 2) motoriserades behövdes inte ridhuset. Detta byggdes 
därför snabbt om till pjäshall med bland annat sju servicegropar.

1953–54 började luftvärnet att tillföras 40 mm lvakan m/48. Pjäsen var maskinriktad med 
hydrauliska riktsystem för både sid- och höjdvinkel. Till pjäsen hade Bofors tagit fram ett 
riktstativ med fördelarlåda och omformare. Parallaxkorrektören byggdes in i pjäsen, som 
fick modellbeteckningen m/48r.

Den teknik, som hade utvecklats, var genomgripande annorlunda än i den gamla materi-
elen. Elektriska omformare, elektroniska förstärkare, hydraulpumpar, styrventiler, hydraul-
motorer och elektrisk avfyring ställde krav på ny kompetens.

Utbildning av värnpliktiga tekniker och omskolning av anställda inleddes. Man fick inte 
plats söder om landsvägen och eftersom ombyggnaden av A 2 ridhus inte var klar, lånades 
den nybyggda hallen på berget, som senare skulle bli utbildningshall för radarskolan. In-
genjörer som fått utbildning i Bofors, bland annat aing Bjarne Dahlstedt tjänstgjorde som 
lärare.

De värnpliktiga som utbildades detta år på pjäs och riktstativ var uttagna som instru-
menttekniker. Tanken var alltså från början att utbilda en tekniker för troppens materiel. 
Det bedömdes emellertid inte som möjligt från underhållssynpunkt då. Först i början av 
1980-talet kunde denna tanke med systemtekniker fullföljas.

Utbildning på 40 
mm lvakan m/48 
i bergverkstaden.
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Den första årskursen av värnpliktiga avslutades innan pjäshallen var klar. Bland annat 
återstod elinstallationer, varför pjäserna måste strömförsörjas av elverk 50 kVA, som stod 
uppställda runt hallen.

Den första kursen med 12 värnpliktiga pjästekniker genomfördes 1955–56 i det gamla 
ridhuset, nu ombyggt till en funktionell utbildningshall. Både civil- och gymnasieingenjörer 
var elever vid denna PTK.

Utvecklingen av stridsflyget och de nya pjäserna krävde bättre sikten och framförpunkts-
beräkning. Centralsikte och centralinstrument m/48 med eldledningsradar anskaffades suc-
cessivt under en ganska lång period och med en mängd varianter av framförallt radarstatio-
ner. Varje steg innebar en teknisk utveckling, som krävde utbildning av personal, men mer 
därom senare.

Ci m/48 och  Cs m/48
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Den första utbildningen på cs och ci m/48 genomfördes 1954–55. Eftersom materiel och 
utvecklingskompetensen fanns i stockholm, förlades den till Tygs. Lärarna var speciellt ut-
bildade teletekniker, som kom från flottan, flygvapnet och den civila industrin. De fick sin 
huvudsakliga utbildning vid nordiska Instrument Contraves(nIC) i stockholm. Dessa in-
struktörer anställdes efter sin utbildning i Tygtekniska Kåren.

Utbildningen (även omskolningen av fast anställda) berörde endast sikte och instrument, 
ej den avståndsmätande radarstationen PE-44/T, som i ett sent skede (1955–56), montera-
des över avståndskikaren på siktet. Den tillhörde radarteknikernas kompetensområde. Från 
underhållsteknisk synpunkt lade man alltså en kompetensgräns mitt i centralsiktet och tog 
därmed ytterligare ett steg från systemtänkandet.

De instrumenttekniker, med finmekanisk bakgrund, som ansvarat för all instrumentut-
bildning före riktstativ och centralsikte m/48, skolades om på den nya materielen. Utbild-
ningen genomfördes under 10 månader 1954–55 vid Tygs. Den innehöll bl a matematik, 
fysik samt grundläggande tekniska ämnen, materieltjänst och tekniskt underhåll. Kursen 
avslutades med en fjortondagars skjutkurs vid Lvss med lvteori, gruppering, inmätning och 
kontrollskjutning

Kurser på eldledningsradarn genomfördes för denna personal först 1959 och då vid rMs. 
1956–57 genomfördes utbildning på centralinstrumentering m/48E (cs och ci). Kurserna 

ITK A (civilingenjörer) och ITK B (gymnasieingenjörer) omfattade båda ca 20 elever.

Arméns Radarskola  1954–1957

skolan flyttade till Göteborg från Marieberg i stockholm 1954. Lokalerna var nybyggda och 
anpassade för ändamålet. Dåtidens syn på placering av radarstationer hade lett till att man 
hade byggt skolhuset i princip så högt det gick. Placeringen i Göteborg hade två orsaker. Dels 
kom man så långt det gick från Östersjön med risker för signalspaning och störning från öst-
sidan, dels hade Chalmers Tekniska Högskola påbörjat en intensiv forskning och utveckling 
inom elektronikområdet, speciellt mikrovågsteknik. Man räk¬nade med att kunna dra nytta 
av detta när det gällde att förse skolan med både elever och lärare.

Det nya skolhuset, radarhallen och stridsledningsbyggnaden inreddes för att skapa goda 
förutsättningar för utbildning. skolhusets tak dimensionerades för att bära antenner och 
vridbord. Från taket hade man en enastående utsikt över hela Göteborg och en radarsikt 
nästan hela varvet runt. Genom åren har de flesta modeller av arméns spaningsradarstatio-
ner varit fast monterade i skolbyggnaden. Under ett antal år fanns också en funktionsduglig 
PE-07/r med antenn i en av lektionssalarna.

På översta våningen fanns en speciellt inredd stridsled¬ningssal. Den innehöll ett centralt 
monterat stridsledningsbord med PPI och sambandsutrustning. En stor laborationssal fanns 
på vardera våning två och tre och på andra våningen fanns dessutom två mindre salar för 

Arméns Radarskola 
i Göteborg.
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mikrovågslaborationer med möjlighet till fullständig elektronisk avskärmning i väggar, dör-
rar och fönster. 

så gott som alla radarstationer strömförsörjdes på den tiden av Elverkskärra(vagn) 25 
kVA. Detta elverk hade en mycket speciell spänningsregulator av transduktortyp som då 
upplevdes som komplicerad. För att underlätta utbildningen på elverket hade skolhuset fått 
ett utrymme för elverksutbildning i bottenplanet med ett speciellt fläktsystem för avgasut-
sug och också ett speciellt kablage i väggarna för anslutning av en spänningsregulator uppe 
i en av lektionssalarna. Efterhand som elverksutbildningen kom att genomföras på ett mer 
materielanknutet sätt, blev elverkslokalen ett lämpligt garage för skolchefens bil.

Idégivare och ”primus motor” för utformningen av byggnader och lokaler var kn Georg 
Dahlgren. Det var också hans idé att på radarhöjden uppföra en stridsledningsbyggnad –
glasverandan – varifrån övningar med målflyg kunde ledas.

Göteborgs Frivilliga radioorganisation hade i många år sin fjärrstyrda radioutrustning i 
glasverandan.

skolan fick också disponera en av A 2 nybyggd kasern för förläggning av de värnpliktiga 
eleverna och med befälsrum och därmed bildades 10. batteriet.

Morgon, middag och ofta vid kvällstjänst fick eleverna bestiga berget via de 130 trapp-
stegen. Många värnpliktiga hann genom åren att utveckla en mästerlig teknik att i hög fart 
glida på klackarna utför den långa trappan.

skolan flyttade under pågående utbildning och man kan därför säga att den första kursen 
radartekniker på Kviberg avslutades 1954. Året efter genomfördes kurser för radarmekani-
ker och radartekniker. Teknikerna, som var befälsuttagna lärde sig Ps-23/r och PE-07/r. 
Mekanikerna, som inte hade samma befälsskattning och därmed inte lika många tjänst-
göringsdagar, fick lära sig en radarstation. De sista radarmekanikerna utbildades 1956.

Utsikt från radar-
skolans tak mot 
Göteborgs centrum.

10 batteriet på 
Göta artillerirege-
mente på Kviberg.
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1956–57 genomfördes på försök en radarteknikerkurs (rTK) med både civil- och gymnasie-
ingenjörer. slutövningen genomfördes i anslutning till F 7 i såtenäs. Kursen, med 20 elever, 
släpade i två transportomgångar med öppna lastterrängbilar m/46 (GMC) tio radarstationer, 
åtta elverk och övrig utrustning mellan Göte¬borg och såtenäs. En av gymnasieingenjörerna 
placerade sig som kursetta – före civilingenjörerna. Därmed var isen bruten och efter detta 
blandades elever med olika skolbakgrund i värnpliktskurserna.

1955–56 och 56–57 genomförde Arméns radarskola utbildning av några värnpliktiga tek-
niker åt Kustartilleriet. Marinen hade anskaffat PE-07/r och använde som spaningsradar 
en modifierad Ps-23. Det gick naturligt¬vis alldeles utmärkt att utbilda marinens tekniker 
i armén.

1959–61 startade flygvapnet sin utbildning av flygingenjörer med en månads utbildning 
på rMs. De fick inleda sin stridsledningsutbildning med att på rMs-vis lära sig PPI-802.

Dessa exempel på samordning av teknisk utbildning mellan försvarsgrenarna är de enda 
exemplen hittills. Utredningar, som senare genomförts för att analysera möjligheterna till 
samordnad teknisk utbildning mellan försvarsgrenarna, har dock inte bedömt detta möjlig.

1958 bildades radarskolornas samarbetskommitté (rAsK). Den bestod ursprungligen 
av skolcheferna vid Arméns-, Flottans- och Kustartilleriets radarskolor och chefen för Flyg-
vapnets Teletekniska skolor. Kommittén sammanträdde varje år vid någon av skolorna. Ett 
konkret resultat av detta blev ett nytt kompendium i radarteknik. I mitten på 60- talet ut-
vidgades rAsK så att andra tekniska skolor inom försvaret, och representanter för staber, 
kom att ingå. Kommittén blev därigenom för stor. Eftersom inga konkreta samarbetsprojekt 
kunde skapas, avtog intresset och det sista mötet hölls 1981.

Arméns Radar- och Luftvärnsmekanikerskola 1957–1981

Den 1 juli 1957 bildades Arméns radar- och Luftvärnsmekanikerskola (rMs) och radarsko-
lans chef övlt Carl silfverstolpe blev chef för den nya skolan. Mj Tage Annerling blev utbild-
ningsofficer och aing Tore Tidholm verkstadschef.

Den 1 oktober tillträdde mj Tore stavström som skolchef. Han införde bland annat en för 
skolan gemensam planeringsvecka då skolledning och kurschefer tillsammans gjorde utbild-
ningsplaner för samtliga kurser. Ett av resultaten av denna samordning blev att en gemen-
sam slutövning för hela skolan genomfördes.

Denna första gemensamma övning förlades 1958 till Gamla Köpstad, söder om Varberg, 
där Lv 6 haft en tillfällig skjutplats. skjutning mot luftmål med 40 ak48 och den för första 
gången i PTK utbildning ingående 57ak54 prioriterades. Båda pjästyperna styrdes ju av 

Lvrepkärra med försöksmodell av reptält.

Arméns Radar- och 
Luftvärnsmekaniker-

skola
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centralsikte m/48E som för första gången ingick i de värnpliktiga instrumentteknikernas 
utbildning. 

rTK med sina spaningsradarstationer Ps-17/r och Ps-171/r levde dock ett liv för sig även 
på denna övning. Många ifrågasatte vad man skulle ha radarstationerna till. Med målangi-
varens hjälp klarade man ju ändå av att fånga målflyget. radarteknikerna fick ändå delvis 
delta i övningarna med troppens materiel, eftersom den nya avståndsradarn på centralsiktet 
ingick i deras kompetensområde.

För första gången övades de resurser, som så småningom skulle ingå i lvbataljonernas 
reporganisation.

Huvuddelen av skolans personal deltog och en utflyttad skolexpedition fanns på ett hotell 
i Varberg. Lärarna var fördelade på två grupper och bostäder var ordnade så att endast en 
grupp hade tillgång till sängar vartannat dygn. Eleverna skulle ju drivas dygnet runt och 
få uppleva hur de betedde sig när de var uttröttade. Från och med 1959 genomfördes slut-
övningarna i ringenäs. 

Under de sista tre åren av 1950- talet byggde försvaret en krigsverkstad inne i berget 
under radarhallen och skolbyggnaden. när anläggningen var färdig, hade militärområdets 
ledning börjat ifrågasätta, om det var rätt att placera en bakre underhållsresurs så nära 
västerhavet. Den verkstad som fanns på A 2 ansågs inte ha behov av så stora lokaler. Därför 
lyckades övlt stawström dels få disponera bergrummet för skolans utbildning, dels skaffa de 
pengar som behövdes för att anpassa lokalerna till skolans behov.

Det saknades lektionssalar i berget, men de utrymmen som var avsedda för instrument-
verkstad, telereparationsverkstad, galvaniseringsverkstad och virkestork, gjordes snabbt 
om till lektionssalar (BV 1–BV 4).

Bergverkstaden (BV) hade i många avseenden utomordentligt bra lokaler för teknisk ut-
bildning. Två hallar med traverser, avgasutsug i golvet och servicegropar. Mellan dessa fanns 
stora utrymmen för smide, plåtbearbetning och svetsning, maskinverkstad, verkstadsförråd 
och träbearbetning.

 En "trevåningsbyggnad" innehöll i undre planet omklädningsrum, i mittre planet kon-
torslokaler och högst upp ett kök och serveringslokal. Vid sidan av ena långskeppet fanns en 
femtio meter lång tunnel för kontrollskjutning av finkalibriga vapen.

I september 1960 etablerades rMs centralinstrument- och pjäsverkstad i berget. Verk-
stadschefen tog samtidigt plats i sitt nya tjänsterum med fönster ut mot pjässkeppet.

Instrumentteknikerna fick nu moderna och avsevärt större utrymmen än tidigare. Många 
av pjästeknikerna upplevde flyttningen till det gamla ridhuset, några år tidigare, som myck-
et positiv. Flera av dessa tog därför flyttningen till berget som ett steg till det sämre. Fastän 
lokalerna var nya och målade i ljusa klara färger var de fönsterlösa och solen letade sig aldrig 

Pjäsverkstaden i berget.
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in. För vissa verkade detta inte spela någon roll, de fungerade bra i den jämna temperaturen 
och artificiella belysningen. Andra däremot mådde bevisligen dåligt av att vistas i berget. 
ytterligheten i det fallet var en värnpliktig mekaniker, som redan första dagen av sin tjänst-
göring fick ledas ut ur berget. Han led av svår klaustrofobi.

Utbildningen vid skolan under 1960- talet, karaktäriseras av den uppbyggnad som på-
gick inom armén, speciellt luftvärnet. De nyuppsatta luftvärnsbataljonerna var under stän-
dig utveckling och materielmodifieringar genomfördes ofta. Pjäserna 40ak48 blev D-pjäser. 
Central instrumentering m/48 levererades under hand med olika varianter av radarstatio-
ner och slutligen med PE-453/T – den radar som gav allväderskapacitet åt siktet. Tekniskt 
 underhåll av denna radarstation var instrumentteknikerns ansvar. För att genomföra er-
forderlig utbildning flyttade thv sixten Holmqvist och de unga arméteknikerna Åboge och 
Lundgren från radarverkstaden till fthv nööjds domäner i berget för att vara lärare.

samtidigt ersattes tidigare spaningsradarstationer med Ps-04/r som bland annat hade 
digital överföring av invisningsdata till siktet.

Robotsystem 67

1961 beslöts att anskaffa robotsystem Hawk från UsA. Öv stawström lyckades få anställa 
fem civila ingenjörer ur pågående kurser för värnpliktiga radar- och instrumenttekniker. 
Tillsammans med aing Per Bäck  fick dessa under ett års tid utbildning på all materiel, i vad 
som på svenska blev luftvärnsbataljon robot 67. Under 1962 sändes ytterligare tre civila 
 ingenjörer och personal ur Tygtekniska kåren för utbildning på delar av systemet. samtidigt 
utbildades officerare ur luftvärnet delvis tillsammans med teknikerna vid ordnance Guided 
Missile school i Alabama, och i Fort Bliss.

Ovan: Kontrollskott 
med robot 67 i Vidsel.

T v: Svenska elever 
vid OGMS.
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Väl hemkommen från UsA fick personalen, i avvaktan på mate¬rielleveranser, ett år till 
sitt förfogande, för att förbereda utbildningen av den första kursen med blivande armétek-
niker. Tiden utnyttjades till att översätta beskriv¬ningar och att skriva reglementen.

systemet, arméns eldkraftigaste vapensystem, var i många avseenden mycket komplext 
och krävde nya kunskaper, bland annat i radarteknik. särskilda krav på sekretess för ma-
terielen gjorde att det var synnerligen lämpligt att genomföra utbildningen i berget. Tyvärr 
lade sekretessen också hinder i vägen för samarbete med övriga delar av skolan. Eftersom 
förbandsutbildningen genomfördes på Lv 4 i Malmö, även den i avskilda lokaler, kom det 
under åren att skapas ett fint samarbete på robotsidan mellan rMs och Lv 4.

Utbildningen av värnpliktiga tekniker genomfördes till och med 1966, fast anställda utbil-
dades fram till och med 1971.

Ovan: Utbildning på 
ursprung lig Cig 760.

T h: Instrument-
verkstaden i berget.

Cig 760

1964 påbörjades utbildning på centralinstrumentering 760. siktet hade utvecklats i sve-
rige, parallellt med de sista årens utveckling av ci/cs m48/F och det fanns på Kungliga 
Armétygförvaltningen (KATF) starka krafter som ville utveckla en svensk instrumentering 
till huvuddelen av luftvärnsbataljon 48. Arenco, som byggt centralinstrumentering m/36 (på 
 licens) och m/50, fick i uppgift att utveckla en prototyp. Företaget saknade erfarenhet av 
elektronikkonstruktioner, men hade mycket stor erfarenhet av mekaniska konstruktioner. 
Eldlednings- radar- och fordonssektionerna på KATF svarade därför, med hjälp av andra 
företag, för utveckling av in¬strument- optik- radar- respektive fordonsdelar.

LM Ericsson fick överta licensavtal från CsF i Paris och utveckla radar, AGA utvecklade 
op¬tiskt periskop och norsk Våpenfabrikk i Kongsberg utvecklade instrumentdelen. Arenco 
blev huvudleverantör. Den mycket komplexa produkt, som på detta sätt anskaffades till 
luftvärnet har un¬der hela sin livstid varit föremål för förbättringar. Först efter många år 
hade den utvecklats så att skjutresultaten regelmässigt var i klass med de resultat som 
erhölls med ci/cs m/48.

Mellan 1964–1975 utbildades omkring 240 värnpliktiga och 90 fast anställda tekniker på 
cig 760. Utbildningen av tekniker på ci/cs m/48 avslutades 1976.
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Stridsvagn 103

1967 beslöt armén att anskaffa strids-
vagn 103. Denna var mycket tekniskt 
avancerad och det ställdes krav på kom-
petens inom reglerteknik och hydraulik, 
som dittills saknats i stridsvagnsförban-
den. Eftersom den teknik som utnytt-
jades i mycket överensstämde med den 
som fanns i luftvärnets pjäsmateriel, fick 
rMs pansarinspektören som uppdrags-
givare. Det fanns plats för sex stridsvag-
nar i västra pjässkeppet, där robot 67-ut-
bildningen tidigare genomförts. skolan 
föreslog att bakåtföraren skulle få repa-
rationsutbildning på stridsvagnen, efter 

Stridsvagnsverkstaden.

samma principer som luftvärnets tekniker. Förslaget godkändes inte av arméöverdirektören, 
utan i september 1969 påbörjades utbildning av värnpliktiga mekaniker. Tidigare samma 
år hade utbildning av Teknikerskola 2 med fyra elever startat. Kompetensen byggdes upp 
genom att fyra lärare från skolan fick delta i utbildning vid Bofors.

Ftvm stig Åberg som föreståndare och Kurt Ahlström som chefsinstruktör bidrog starkt 
till att skolan fick ett gott renommé i pansartrupperna.

Utbildningen lades ner 1983 då den nya mekanikerskolan i skövde var klar och tillräckligt 
med instruktörer på strids¬vagn 103 fanns där.

PS-04/R

Ps-04/r modifierades under åren i flera steg, främst för att möta det ökade telehotet och 
fick tex Dicke-Fix-mottagare, mottagarcoherent MTI (Moving Target Indicator) och ny sam-
bandsutrustning. På detta sätt kunde ”04-an” hänga med som spaningsradar i 48-bataljo-
nerna även under 1980-talet. Ett stort antal tekniker sko¬lades om och vidareutbildades 
genom åren, bland annat efter en hängiven arbetsinsats av ftvm Alvar nyberg, som ägnade 
huvuddelen av sitt yrkes¬verksamma liv mellan 1963–83, åt utbildningen på Ps-04/r.

Ovan: Mästare i radarhallen.

T h: Fyra skolchefer vid sko-
lans jubileum 1967.
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Robotsystem 70

I slutet av 60-talet studerades ingående vidareutveckling av arméns luftvärn. Luftförsvars-
utredningen, LFU 67, rekommenderade anskaffning av ett lätt robotsystem och ÖB gav 1970 
uppdrag att utveckla robotsystem 70. skolan var representerad i den särskilda arbetsgrupp 
– Ag Lvbat – som arbetade med det omfattande  underlag som erfordrades. 

Vid denna tid rådde delade meningar bland luftvärnare, inte minst på skolan om effekten 
av robotluftvärn kontra eldrörsluftvärn. Det gällde inte minst bland den tekniska persona-
len.

robotsystem 70 utvecklades och anskaffades men efterhand som utbildningen på syste-
mets olika delar genomfördes stod det klart att Försvarets materielverk (FMV) hade plane-
rat för en underhållsfilosofi som utgick från teorin att mycket få fel skulle inträffa. när fel 
inträffade var materielen så komplex att centraliserat underhåll vid Telub i Växjö var det 
enda möjliga. Därför skapades en liten buffert av utbytesenheter som luftvärnsförbanden 
skulle använda under utbildningen och avancerade reparationsresurser inköptes till Telub.

För krigsorganisationen krävdes dock att man hade möjlighet att reparera robotmaterie-
len i fält. Värnpliktiga tekniker skulle, till största delen, svara för underhållet även i rBs 
70-förbanden. Materielen måste vid särtagning särskilt skyddas från föroreningar. Därför 
byggdes ett ”rent rum” i tidigare instrumentverkstaden i berget.

Men det behövdes också ”rent rum” i fält då ett robotsikte öppnades för tillsyn eller repara-
tion. Den verkstadskärra som avsattes för robotunderhåll skulle därför betraktas som ”rent 
rum” och försågs med dammsugare. Personalen fick kompletteringsutrustning till fältunifor-
men med skyddsrock och plastöverdrag till skor och hår.

De tekniska beskrivningarna var från början anpassade till den underhållsnivå som ur-
sprungligen var tänkt. skolans lärare och förbandens tekniker hade svårt att anpassa sig 
till denna. steget från den äldre materielen, där man hade detaljinformation till den nya 

Utbildning 
i RB 70 
verkstaden.

Utbildning 
av luftvärns-
mekaniker 
på 20ak 
40/70.
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systeminformationsnivån, var för många svårt att acceptera. Den svarade inte mot deras 
ambitionsnivå och kompetens för att hålla utbildningsförbanden med fungerande materiel. 
Detta resulterade så småningom i att skolans lärare tillsammans med Telub deltog i fram-
tagning av  utförligare beskrivningar.

Ett annat resultat var att fredsförbandens tekniker fick eller skaffade sig resurser så att 
de kunde använda sina kunskaper utan att behöva anlita Telub vid minsta fel.

För att lämna plats för den nya robotutbildningen vid skolan flyttades även instrumentut-
bildningen till radarhallen, som efter detta fick benämningen rIV (radar- och instrument-
verkstad), med favm Arnold nööjd som föreståndare.

1977–78 genomfördes den första Teknikerskola 2 på rBs 70 i den nya robotverkstaden 
under favm Gunnar nybergs ledning. Året efter började utbildningen även av värnpliktiga 
tekniker på detta system. Det var bestämt att teknikerna skulle utbildas på all materiel som 
ingick i hela kompaniet, de skulle bli systemtekniker.

FMV hade anskaffat fyra siktessimulatorer och två fältsikten för utbildning. Övrig ut-
bildningsmateriel fick skolan tigga sig till bland annat sex radarstationer Ps-70. Fler talet 
saknade sändarrör. I försöksmodellen ingående elverk, som också kunde användas som 400 
Hz-generator, visade sig inte vara tillräckligt driftsäkert. För att spänningsmata radarsta-
tionerna krävdes därför installation av 400 Hz-spänning i robotverkstaden.

Med frejdigt mod planerades utbildningen med ambitionen att endast använda de 
repre¬surser som FMV tilldelat.

Den första robotteknikerkursen delades med 12 elever i var del. Den ena halvan började 
med elektronikutbildning och Ps-70 och den andra började med eldhandvapen och 20ak40/70. 
resultatet blev inte särskilt bra. Därför genomfördes utbildningen året därpå med alla 24 
eleverna på rBTK på en tät och följaktligen med mer materiel men med bra utbildnings-
resultat. Under åren 1978–86 utbildades, med systemkompetens på robotsystem 70 knappt 
90 yrkesofficerare i teknisk tjänst och drygt 140 värnpliktiga systemtekniker. I dessa ingår 
också de tekniker som utbildats för pansarlvkomp rb 70.

robotsystemet innehöll även 20 mm lvakan m/40-70. För tekniskt underhåll av pjäsen, 
ksp m/58, elverk och för batteriladdning ut¬bildades en luftvärnsmekaniker för varje pluton 
och repgrupp.

RBS 77

1976 beslöts att utveckla rBs 67 till en svensk version av Improved Hawk, som bland annat 
innebar modifiering av be¬lysningsradarstationerna och anskaffning av ny spaningsradar.

Kompetens på det modifierade robotsystemet byggdes upp kring skolans ”gamla” robot 
67-lärare och några av skolans yngre ingenjörer. Med stöd av lärare från raytheon Co i UsA, 
genomfördes utbildning på PE-541, lavett och robot vid skolan, under januari–maj 1981 av 
nio elever.

Omskolning på PE-541. 
 Läraren Bob Schoen Rayt-
heon co. med skolans elever.
På bilden: Stig-Arne Lars-
son, Gunnar Vestlund, Dan 
Westling, Björn Petterson, 
Bob Shoen Raytheon, Kjell 
Rundqvist, Fred Toftfelt och 
Morgan Andersson.
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Under fem veckor samma höst utbildades sju blivande lärare, på spaningsradarstationen 
Ps-707 av tillverkaren Ericsson radar Electronics i Mölndal.

skolan genomförde kurs för yrkesofficerare i teknisk tjänst 1982–84 och 1987–89. Den 
sista kursen, påbörjad 1992 avslutas på Lv 4 1994. Utbildning av nästan 50 värnpliktiga 
tekniker på robotsystem 77 har genomförts under åren 1983–87.

robotsystemet tillfördes 1993 ett nytt och efterlängtat elverk. Behovet av detta belyses 
bäst med en historia från en av Focusövningarna som genomfördes i norrland under 80-ta-
let, i syfte att öva luftvärn mot flyg. Efter två dagars övning fick den grupperade och välmas-
kerade eldenheten rBs 77 ett studiebesök där bland annat en attackpilot, som flugit mot 
förbandet, ingick. Hans kommentar, direkt han kom in i grupperingen: ”Grabbar, det är helt 
onödigt att ni maskerar materielen. Röken från ert elverk syns på 15 km avstånd!”

1987 deltog personal från skolan, Lv 4, FMV och FFV i en kurs i UsA på modifierad PE-
541. På en önskan från eleverna om de skulle kunna få se en robotskjutning svarade läraren: 
”Det skall nog gå bra. Passar det på onsdag?” ”Skjuter man nu på onsdag?” kom motfrågan 
från en elev. ”Vi skjuter varje onsdag” blev svaret. Det var annat än vad de var vana vid – i 
bästa fall en vartannatårsskjutning i Vidsel.

när LvoHs/Ts upphörde överfördes teknikerutbildningen för robotsystem 77 till Lv 4.

Materielhantering vid RMS och LVOHS/TS

En förutsättning för förtroendet mellan Lv 6 materielenhet och skolan var att det fanns 
en kvalificerad befattningshavare i varje verkstad som hade övergripande materielansvar. 
Detta  åvilade respektive föreståndare. Dessa förste tygverkmästare hade stor pondus och 
dessutom kontaktnät över hela landet. om materielenheten någon gång misslyckades med 
att få fram erforderlig materiel, ”fixades” detta ofta, med ME goda minne, med ett direktlån 
genom föreståndarens kontakter.

Tillsammans med den erfarenhet, som skapades under årligen återkommande återställ-
ningsövningar 1½–2 dygn före varje julledighet, byggdes ett ansvar och en säkerhet upp hos 
alla som arbetade med materielen, som skapade andan: ”Återlämningstiderna, dom klarar 
vi.” Många som besökte skolan och inte visste, ifrågasatte ofta att vi skulle klara mob tiderna 
och tyckte att skolan i stället skulle klara sig med mindre materiel. Mycket kraft lades på 
att övertyga representanter från både milostab och ar¬méstab om behovet av materiel vid 
utbildning av tekniker, hellre än att ha materiel i förråd och inte ha tillgång till kvalificerade 
tekniker.

Lothar

Kulmen på denna fråga nåddes hösten 1985 när Överbefälhavaren överraskande beordrade 
att all lånemateriel på Kvibergsområdet skulle återlämnas till mobmyndigheterna. En diger 
skara med representanter från högre centrala och regionala staber dök överraskande upp på 
Kviberg och beordrade: ”Giv Akt!”

All materiel skulle återlämnas även den materiel som kom från Övre norrland. resultatet 
blev lika bra som vi på skolan hade förväntat oss. robot 77 materielen, med det hårdaste 
tidskravet, var på plats väl inom mobtiden. All organisationsbestämmande materiel återläm-
nades i rätt tid. skolan och Lv 6 fick beröm för sina insatser.

Luftvärnets Officershögskola och Tekniska skola  1981–1994

Genom ett intensivt arbete av bland annat rMs dåvarande skolchef, öv stig Lindskog, änd-
rades 1978 tidigare beslut att rMs skulle ingå i ATs. En för beslutet avgörande faktor var 
 säkerligen det besök av dåvarande försv arsminister sven Andersson, som skolchefen lyck-
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ades få till stånd. Efter presentation av skolan och rundvandring, var för-
svarsministerns kommentar, på väg ut ur bergverkstaden: ”Det hade jag ingen 
aning om att det fanns sådana resurser här i Göteborg.”

Istället beslöts att rMs och LvKAs skulle bilda en myndighet och vara kvar 
i Göteborg. 1981-07-01 bildades Luftvärnets officershögskola och Tekniska 
skola med öv Per-olof Martin som chef. Chefen för LvKAs, övlt Eric Högardh, 
blev utbildningschef och de två gamla  skolorna blev kursavdelningar i den nya 
med övlt Benno Jangeborg och adir 1 Harry Johansson som chefer.

För utbildning av teknisk personal till luftvärnet och delvis till artilleriet 
och pansartrupperna fanns på Kursavdelning 2 sammanlagt 67 anställda.

resultatet på kort sikt av sammanslagningen av de båda skolorna blev att 
mycket kraft ägnades åt att hitta områden där synergivinster var möjliga. 
några områden föll sig ganska naturligt till exempel att kadettskolan som-
martid skulle få hjälp av tekniklärare. 

Mycket av den verksamhet som upplevdes problematisk hade att göra med 
den dåliga motivation som fanns hos huvuddelen av skolans personal, mot 
sammanslagningen. Inte minst uppfattades namnet LvoHs/Ts som mycket 
klumpigt. Luftvärnets officershögskola och tekniska skola var från början ett 
arbetsnamn, som chefen för arméstabens luftvärnsavdelning hade tagit till, 
för att i utredningsarbetet kunna benämna den nya skolan.

Luftvärnets Officers-
högskola och 

Tekniska skola

Det var därför ganska klart, att den nye skolchefen öv olle Pettersson, när han tillträdde 
sin befattning på hösten 1981 och anmodades att ta upp namnfrågan, fick ja till detta från 
arméledningen. Tyvärr lyckades inte skolans personal föreslå ett namn som kunde få den 
förankring som skolchefen ville. namnet LvoHs/Ts, eller snedstrecksskolan som blev ök-
namnet bland många, fick gälla som namn tills skolan upphörde.

Underhand har samarbetet mellan avdelningarna utvecklats. Detta har framförallt gällt 
utbild¬ning i ledarskap och materieltjänst, men man kan också se ett allmänt närmande och 
bättre samarbete mellan lvofficerare och tekniker.

1982 inspekterade dåvarande arméchefen Erik G Bengtsson skolan. Hans inspektionsde-
vis var orDnInG – rEDA – AnsVAr – sTIL. Han var nöjd och tackade för vad han hade 
fått se på skolan och lovade att stödja skolans behov av utbildningsmateriel. som en följd av 
detta kom cheferna för arméstabens utrustnings- och organisationsavdelningar ett halvår 
senare på besök och fick en genomgång av skolans verksamhet. De lovade att skolans mate-
rielproblem med lån av mobmateriel skulle lösas.

Den första juni 1983 infördes den nya befälsordningen (nBo). Alla gamla fina titlar för 
an¬ställda tekniker försvann till likformighetens förtjänst. armétekniker och förste armé-
tekniker blev löjtnanter, arméverkmästare, förste arméverkmästare och arméingenjör fick 
alla kaptens grad osv. Det var inte många som sörjde denna förändring. Den innebar ju sam-
tidigt att alla tekniker fick möjlighet till en jämlik utveckling i försvaret.

Perioden 1983–1990 kännetecknades dels av stora materielförändringar, dels av många 
utredningar. Bl a anskaffades nya kontrollbilar – 211 och 212 – liksom skjutfältsradar Ps-
615, luft¬värnsrobotbandvagn 701 och Ps-701. Försök med Ps-90 genomfördes 1984, liksom 
repteknisk analys av den nya bandvagnen till Ps-91.

1987 genomfördes operatörskurser på Ps-90 och Ps-91 och samma år fick teknikerna 
också utbildning på prototyperna. Beslut om anskaffning fattades och skolans långtidsplan 
kunde kompletteras avseende rBs 90.

1988 provades och levererades cig 760 efter omfattande modifie¬ring. Den döptes då om 
till cig 790. redan samma höst genomförde skolan en omskolning av värnpliktiga tekniker 
under en förlängd sFÖ. skolan fick dessutom 1990 sin första kontakt med den nya luftvärns-
kanonvagnen, LvKv 90

En uppfattning om utvecklingsverksamheten på skolan dessa år kan man få genom de 
arbetsgrupper som verkade i armén och på Försvarets materielverk med deltagare från 
LvoHs/s: t ex Ag Ps-91, Ag rBs 77 ny, Ag Datorunderhåll, Ag Lvreptjänst, Ag Dokumenta-
tion, Ag Truppradio 8000.
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organisationen av kursavdelning 2 ändrades och anpassades mot en inriktning som styr-
des av krigsorganisationen och tankar om systemkompetens. Avsikten var också att arbeta 
bort begrep¬pet verkstad ur utbildningsorganisationen.

ITV-avdelningen organiserades 1987 i läromedelsdetaljen och ingick i utbildningsavdel-
ningen. Ett av de sista läromedlen som producerades med TV var Framförhållningsmätkäpp 
till lvakan.

1991–92 genomförde skolan utbildning av tekniska officerare på robotmarkutrustning 
rb 90 och för lvofficerare på robotsystemet.

Lv 6 utbildade sitt första lvkomp rb 90 under 1992–93. samtidigt börjades utbildningen  
på TEKn oK Lv 92-94. 

Ett utvecklingssteg som bör uppmärksammas är att det i luftvärnstroppen rb 90 finns tre 
stridsledare varav en har tillikabefattning tekniker.

Utvecklingsavdelningen

I regleringsbrevet som bestämde skolans organisation från 1967 framgick att skolan skulle  
genomföra försöksverksamhet. 1968 bemannades försöksavdelningen med kn owe Börjesson 
som chef, stj sigge Bildtsén som försöksledare och ftvm Hans Kjellström som försöksingenjör. 
Verksamheten var från första stund inriktad mot störskyddsverksamhet inom radar området. 
Avdelningen ägnade sig mycket åt utbildning, främst vid skolans kurser för luftvärnsbefäl. 
Man började också att ta fram läromedel för utbildning i störskyddstjänst.

Under huvuddelen av 1970-talet saknade avdelningen egen chef och lydde under utbild-
ningsingenjören. Under denna tid utfördes endast några få försök men avdelningen deltog 
intensivt i utvecklingen av övningsstörsändarna Adrian, sune och Petrus.

samtidigt diskuterades ansvarsfördelningen av försöksverksamheten mellan skolan, 
Lvss och arméstaben. resultatet blev att Lvss hade huvudansvar för försöksplanering och 
genomförande utom för stridslednings-, störskydds- och materielunderhållsområdena, där 
rMs var ansvarig. Därmed blev det också bestämt att skolan skulle göra delförsök på rBs-
70, i samband med att det andra försöksexemplaret av Ps-70 levererades våren 1975.

Försöket genomfördes bland annat med stöd av personal ur Lvss.
Den nya pulsdopplertekniken med blinda farter, satte vissa myror i huvudet på försöks-

personalen. Bland annat kom det fram att det inte gick att använda allt för långsamt flyg vid 
vissa försök. I stark motvind försvann de från radarbilden. En annan erfarenhet under dessa 
försök var att det var praktiskt att ha en helikopterutbildad luftvärnsofficer på skolan, major 
Leif Magnusson, som med kort varsel kunde ställa upp och vara målflygare.

Utbildningshallen för radar och instrument.
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1979 blev kn Lars Kullvik chef för försöksavdelningen som i övrigt bestod av ingenjör Tony 
Ahlander och avm n-G Johansson.

En intensiv period inleddes med bl a sambandsförsök med Ps-70, försök med ”Long-wire”-
antenner, högantenner och dipolantenner och där resultatet blev att denna materiel tillför-
des krigsförbanden. störförsök med Ps-04/r och Ps-70 genomfördes och nya instruktioner 
och reglementen togs fram. samtidigt pågick också utveckling av övningsstörsändare.

Avdelningen deltog även i utvecklingen av Ps-90, bland annat med en automatisk hotut-
värderare och i arméns studieverksamhet.. 

1982 fick skolan överta ett av prototypexemplaren till Ps-70. Utvecklingsavdelningen 
byggde om stationen till en störsändare på C-bandet – Cecilia. Med denna bedrevs sedan 
utbildning i störskyddsåtgärder vid rBs 70- och rBs 77 förband.

Luftvärnets funktion i Telesystem 8000 hanterades av utvecklingsavdelningen, som också 
gjorde försök med radio. Man provade bland annat en engelsk radiostation av märket racal. 
senare genomfördes även försök med modifierad cig 760 (Cig 790).

Artilleriradar

radars och dess efterföljare har så gott som hela tiden mellan 1954–1994 bedrivit utbildning 
åt artilleriet. Denna utbildning har från artilleriets synpunkt fört en undanskymd plats och 
någon egentlig kontakt mellan arméstabens artilleriavdelning och skolan har paradoxalt 
nog aldrig förekommit. Delvis kan detta förklaras med att utbildningsuppdragen till skolan 
samordnades genom luftvärnsavdelningen. Fastän artilleriet haft radarstationer i sin krigs-
organisation sedan mitten av 50-talet, är radartjänsten inte omnämnd i historiska skrifter 
som under 90-talet publicerats av några artilleriregementen. Det finns därför all anledning 
att något utförligare beskriva skolans kontakt med artilleriets radarmateriel.

Den första utbildningen i Göteborg genomfördes 1954 där artilleriofficerare deltog i radar-
officerskurs tillsammans med luftvärnsofficerare. Artilleristerna hade materielutbildning på 
PE-07/r, som hade börjat överföras från luftvärnet till artilleriet, som granatkastarlokali-
seringsradar. Det ingick också utbildning på det enda exemplar av en brittisk radarstation 
av märket Marconi, som köpts för att studera artilleriradar. Från 1957 genomfördes en egen 
radarofficerskurs för artillerister (ArtroK). Kurschef var kn Carlstedt som var utlånad från 
artilleriet. Förbandsutbildningen av artilleriradarplutoner var  inledningsvis centraliserad 
till A 2 och överfördes 1962 till Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn.

Personal på utvecklingsavdelningen: Ing Ahlander och mj Kullvik.
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PE-49/T

1961 var personal från skolan tillsammans med personal från KATF, på en fem veckors 
ut¬bildning i England på granatkas¬tarlokaliseringsradarstationen ”Green-Archer”. statio-
nen var byggd för att lokalisera granatkastare på av¬stånd upp till 20 km  med fel mindre 
än 50 m.

sammanlagt köptes 22 st radarstationer och 11 st repkabi¬ner med i princip en radarsta-
tion i varje kabin och en speciell utbildningssimulator. 1963 reste tre lärare från skolan och 
en repre¬sentant från KATF till en sex veckor lång kurs hos tillverkaren – EMI i London. 
Efter några veckor anslöt ytterligare tre man för att lära sig simulatorn.

1963 startade teknikerutbildningen på  PE-49/T. En radarstation, byggd med samma typ 
av elektronik som användes i luftvärnsmaterielen. Dock fanns det i denna radarstation, som 
i Ps-04/r, exempel på konstruktionslösningar där man utnyttjat halvledarelektronik i stäl-
let för dittills beprövad elektronrörsteknik. De första erfarenheterna av dessa konstruktioner 
var att de hade sämre tillgänglighet och dyra reservdelskostnader. Till PE-49/T anskaffades 
kompletta underhållsresurser i form av speciella repkabiner, som monterades på flakbilar. 
Fem armétekniker utbildades redan första året på Ts 2.

Utbildningen av tekniker startade så snart materielen var levererad och 1963–64 utbil-
dades fem elever på Ts 2. Året efter startade rTK med 12 elever och en ny Ts 2 med sex 
elever. samtidigt påbörjades radarofficersutbildningen där elever kom från hela landet, men 
huvudsakligen från svea artilleriregemente (A 1) i Linköping, dit förbandsutbildningen nu 
skulle lokaliseras.

Utbildning 
på PE-49/T.

Kn Holmqvist 
sätter in fel på 
Pe-49/T.
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1965 hade A 1 en tillräcklig befälskader och kunde då starta förbandsutbildning. nästan 
alla utbildade tekniker, som inte stannade på skolan, placerades på A1 eller vid miloverk-

staden i  Linköping.
Varje år kommenderades kurschef ur artilleriet för att ingå i 10. komp som lärare. rTK 49 

genomförde varje år en tillämpningsöv¬ning, under kurschefens ledning, vid artilleriskjut-
ningar i Villingsberg eller skillingaryd.

Grundutbildningen av värnpliktiga tekniker avslutades, och under många år genomfördes 
endast särskilda fackövningar med PE-49/T och viss utbildning av anställda.

skolan fick så småningom uppdrag att åter genomföra grundutbildning (GU) av värnplik-
tiga och 1990 startades ånyo en kurs. Under efterföljande rTK 49 1991–92 fattades beslut 
om att PE-49/T skulle utgå ur organisationen och skrotas. Motivationen bland eleverna för-
svann natur¬ligtvis men en acceptabel lösning åstadkoms genom att skolan lyckades för-
länga kursen två månader och då utbilda eleverna på vindviseringsradarstationen  PV-880.

när PE-49/T ersatte PE-07/r som lokaliseringsradar för gra¬natkastare, tappade man 
den radarföljningsfunktion som utnyttjats till att följa ballongburna reflektorer för vindvise-
ring. Det blev därför naturligt att bibehålla den gamla radarstationen från 40-talet i krigs-
organisationen, som väderradar.

Alla värnpliktiga ”07”-tekniker var nu överåriga och det fanns endast ett fåtal anställda 
som kunde reparera PE-07/r. Det fanns dock mycket reservmateriel och man lyckades på ett 
egen¬domligt sätt hålla stationen funktionsduglig på de flesta övningar. Anskaffning av ny 
vindvise¬ringsradar drog ut på tiden. 1974 utbildades försökspersonal på en brittisk radar 
av märket Plessey och försök genomfördes 1975–76 på A 1 där även skolan deltog.

I stället  anskaffades en billigare konstruktion med en amerikansk radar, monterad i en 
svensk hydda. Denna vindviseringsradar kallades PV-880 och köptes i 30 exemplar. skolan 
började 1983 med utbildning av anställda tekniker och 1984 startade den första utbildningen 
av värnpliktiga (rTK 880).

1994 när detta skrivs genomgår PV-880 en genomgripande modifiering, där bland annat 
radar¬stationen får nya elektroniska kretskort för att i första hand bättre klara transportvi-

Vindviseringsradar PV 880.
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brationer. Artilleriets ökade krav på exakta vindvärden har också inneburit, att man anskaf-
fat en transportabel vätgasgenerator. Detta annorlunda teknikområde tillförde skolan en 
helt ny verksamhet.

sedan flera år pågår också ett svenskt utvecklingsprojekt med en ny artilleriradar i sam-
arbete med Ericsson radar Elektronics. Projektet kallas ArTHUr och har som målsättning 
att kunna lägesbestämma artilleripjäser genom att mäta mot artillerigranater skjutna i un-
dergrader.

Kontrollverksamhet

En tjänst tillsattes 1962 vid varje milostab för kontrollverkmästare för pjäsmateriel. Erfa-
renheterna blev mycket goda och man började diskutera att inrätta liknande tjänster för 
kontroll av luftvärnets centralsikten och instrument. Det saknades dock mätutrustning för 
att genomföra en relevant funktionskontroll med andra metoder än tabellslagning. KATF 
 beställde därför en försöksutrustning av en flygbanegivare från Contraves. Denna användes 
vid förrådsställning av en luftvärnsbataljon 1962.

Varken arméstaben eller milostaben i skövde förstod problemen vid förrådsställning av 
luftvärnsmateriel. Öv Tore stawström lyckades dock ordna en tjänst för tvm rune svens-
son vid rMs som kontrollverkmästare. 1965 fick skolan den första flygbanegivaren som var 
monterad i en opel skåpbil.

Kontrollversamheten leddes från Uhavdelningen på KATF/FMV och kontrollverkmästa-
ren höll själv i kontakten mot förband, milostaber och FMV. Vid besök i förråd och på förband 
behövde han hjälp och snart bildades det en kader av instrument- och pjästekniker runt om 
i landet, som i först kontaktades för att delta i kontrollverksamheten. Då och då måste kon-
trollbussen lånas ut utan att svensson kunde delta. Vid några tillfällen lär det ha förekom-
mit att låntagaren kört ut filmbanorna på golvet med vådliga effekter som följd.

1966 påbörjade KATF ett stort försök där så gott som alla arméns materielslag berördes. 
Försöket pågick i tio år och resultatet blev den digra instruktionen MVIF (Materielvårdsin-
struktion för materiel i förråd). Kontrollverkmästare svensson svarade under detta försök 
för kontrollen av luftvärnets instrument och pjäsmateriel.

1971 anskaffades fem exemplar av ny kontrollbil 211. samma år genomförde skolan en 
kurs på kontrollbilen för att skapa en kontrollgrupp i varje milo. I gruppen ingick en radar-, 
en instrument- och en pjästekniker. Då varje milo fick en egen kontrollbil placerades dessa i 
miloverkstadsorganisationen. rune svensson blev därmed kontrollverkmästare i milo V och 
flyttades från skolan till miloverkstaden i Göteborg (MVG).

Hans betydelse för luftvärnet kan inte nog framhållas. Under sin mest intensiva period 
besökte han alla luftvärnets förband och mobförråd. Han hade personlig kunskap om alla 
centralinstrumenteringar och kände deras individuella egenskaper.

Kn N-G Johansson 
i Kontrollbil 211.
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skolans roll i kontrollverksamheten har därutöver varit dels att genomföra ytterligare 
”busskurser” på kontrollbil 211 och den till robotmaterielen anskaffade kontrollbil 212, dels 
att vid speciella kontrolltillfällen delta med personal. Två sådana tillfällen kan förtjäna att 
nämnas. 

CA genomförde 1975 en överraskande inspektion av Lv 5 i sundsvall där skolan fick an-
svaret  att leda kontroll av förbandets materieltjänst. Bland annat kontrollerade tekniker 
från skolan och övriga lvförband all materiel i samband med att Lv 5 genomförde sin pris-
skjutning.

1984 avslutade FMV:MI ”särskild inspektion av luftvärnsmateriel” som under två år ge-
nomförts i hela landet med inspektion av P 7/Fo 11. På grund av den stora mängden luft-
värnsmateriel och de sedan föregående inspektion ändrade ansvarsförhållandena mellan P 
7 och Lv 4 avseende mobansvar engagerades skolan. officerskurserna robot 70 och robot 
77 deltog med ett antal lärare och tekniker från övriga landet som handledare. Inspektionen 
pågick i två veckor och avslutades med genomgång för Militärbefälhavaren (MB).

resultatet var i sin helhet godkänt men  vissa missförhållanden kan påpekas. I ett förråd 
för ett lvkomp rb 70 med 24-timmars mobberedskap var samtliga gastuber med freon tomma 
liksom kassunen för handeldvapen. Kompaniet kunde alltså varken lösa stridsuppgift mot 
luft- eller markmål.

Grannkompaniet ett pansarskyttekomp med 72 timmars mobberedskap var utrustat med 
handeldvapen.

Båda bristerna blev åtgärdade. Inför MB gavs order om ändrad prioritering av 
handvapenför¬delning och FMV levererade strax efter en helt ny typ av freonbehållare. 

Utbildning

Den tekniska utbildningen vid LvoHs/Ts och dess föregångare kan beskrivas och analyse-
ras ur flera synvinklar. Denna beskrivning utgår från verksamheterna:  

– Grundutbildning av fast anställda
– Kursverksamhet
– Utbildning av värnpliktiga
– Ett avsnitt ägnas åt utbildningsmetoder
– Grundutbildning av fast anställda

Grundutbildning för fast anställda

Beställningsmannaskolor och tekniska skolor

Från 1953 grundutbildades teknisk personal till armén vid beställningsmannaskolor (BMs) 
för värnpliktig personal, som organiserades vid Tygs och radars. Utbildningen var 20 måna-
der och civilt skolkrav var folkskola. Elever¬na befordrades vid examen till korpraler (kons-
taplar). Utbildningen omfattade till stor del allmänmilitära ämnen, men också grundläg-
gande tekniska ämnen och materielutbildning.

Den efterföljande furirskolan på 10 månader omfattade ytterligare teknologi- och materiel-
utbildning för radarmekaniker i allmänhet en spaningsradar. Efter bara några månader 
kom så fortsatt central utbildning (FCU) under 12 månader, med ytterligare materielutbild-
ning, i en del fall fick radarmekanikern lära sig ytterligare två radarstationer. Efter cirka 
fyra års utbildning var en radarmekaniker utbildad och kunde tjänstgöra som armétekniker 
vid förband eller skola.

Denna långdragna utbildning var naturligtvis inte tillfredsställande varken för individen 
eller organisationen. En befälsutredning hade under flera år försökt att åstadkomma ett 
förslag till ny utbildningsväg utan att lyckas. Genom påtryckningar från dåvarande armé-
överdirektören inrättades en arméteknikerskola i två delar (Ts 1 och Ts 2). 1960 startade 
motor- och vapenlinje vid Tygs i sundbyberg och telelinje uppdelad med en linje vid stabs- 
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och sambandsskolan i Uppsala och en linje vid rMs. rekryteringen skedde bland grupp-
befälsuttagna under grundutbildning med grundskola som civilt skolkrav.

sökande kallades som regel till ett uttagningsprov vid rMs som avslutades med en ut-
frågning framför en uttagningskommitté, vars ordförande var dåvarande stabschefen i Tyg-
tekniska kårens stab adir 1. Gösta Cronwall. De antagna anställdes som teknikeraspiranter 
med korprals grad och började Teknikerskola 1 efter värnplikten. skolan var 13 månader 
lång och omfattade matematik, fysik, svenska, allmäntekniska ämnen, trupputbildning 
och vapentjänst med luftvärnsmateriel. Godkänd kurs innebar anställning som biträdande 
armé tekniker med furirs tjänsteklass i Tygtekniska Kåren.

Teknikerskola 2 innebar för rMs del att eleverna delades upp i sina blivande yrkesgrenar 
lvpjäs, lvinstrument, lvradar, artradar, lvrobot (rBs-67 med tre linjer) eller stridsvagn 103. 
Efter avslutad utbildning och med gedigna kunskaper placerades arméteknikern på ett för-
band eller vid skolan som lärare.

Vid Ts 2 1961–62 bröts instrumentteknikerlinjen ut ur vapenlinjen från Tygs och den 
första hela utbildningen på centralinstrumentering m/48E med radar PE-45/T genomfördes 
vid skolan.

Mellan åren 1962–1980 utbildades nästan 150 instrumenttekniker vid Teknikerskola 2.

Officershögskolan

riksdagen beslöt 1973 att införa en ny befälsordning i försvaret. Propositionen med de nya 
tankarna om enhetsbefäl lät dock vänta på sig till 1978. Då vidtog en intensiv planering för 
att finna formerna för hur de nya teknikofficerarna skulle antas och utbildas.

Den nye officeren skulle bli CHEF – UTBILDArE – FACKMAn och arméöverdirektören 
talade dessutom om samma principer för utbildning vid arméns tre skolor, rekrytering med 
särskilda betygskrav i matematik och fysik och enbart av värnpliktiga mekaniker.

rMs representanter delade inte uppfattningen om en så snäv rekryteringsbas men ålades 
ändå att lämna förslag på en ny krigsbefattning, som innehöll en mekanikerkategori som 
enbart skulle ge rekryteringsunderlag till den nya officershögskolan. 

Vi lyckades så småningom övertyga övriga och få tillstånd för skolorna att välja lämpligt 
rekryteringsmönster.

Till den första kursen av Arméns Tekniska Kårs officerskurs för luftvärnet 1981–83 (ATK 
oK Lv), rekryterades två aspiranter som utbildades på rBs 70

ATK OK Lv 83–85.
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Kursledningen bestod av två luftvärnsofficerare, av vilka kurschefen mj Kjell Johans-
son fått en 16 veckor lång specialutbildning på kurs i ledarskap för lärare vid officerskurs 
(KLLoK) tillsammans med andra blivande kurschefer vid officershögskolorna.

Genom ett bra samarbete mellan luftvärnets- och den tekniska officerskursen vid den 
inledande ledarskapsutbildningen, lades grunden till en utbildning som blev stilbildande för 
många officershögskolor. Bland samordnad utbildning kan nämnas gemensam vinterövning.

Alla ATK:s officershögskolor hade gemensam utvärdering och avslutning vid ATs i Bar-
karby och den 1 juni 1983, när den nya befälsordningen trädde i kraft, utnämndes alla elever 
till fänrikar i ATK. De blev därmed de första tekniker i armén som fick militär tjänstegrad 
med vidhängande befälsrätt. Civilmilitär status för teknisk personal var därmed avskaffad.

I samband med införandet av nBo beslöt chefen för ATK att reducera bland antalet yrkes-
grenar som hade funnits för den tekniska personalen. Bland annat integrerades yrkesgrenen 
lvpjäs i yrkesgren vapen. som en följd av detta kom ATK oK VAPEn 1984 till LVoHs/Ts 
från Tygs för en tvåmånaders utbildning på luftvärnets pjäser.

Alla ATK oK kurser det året hade gemensam avslutning vid ATs i stockholm och stor 
examensbal i spegelsalen på Grand Hotell.

 officerskurserna har fortsatt att ha gemensam examen med efterföljande bal i Göteborg, 
Boden eller som de senaste åren i Östersund.

Förändringarna i det svenska skolsystemet, som varit en av orsakerna till försvarets nya 
befälsordning, började nu göra sig gällande i rekryteringsunderlaget till officershögskolorna. 
Kvaliteten ökade genom att huvuddelen av eleverna genomfört tre- eller fyraårig gymnasie-
utbildning och värnpliktsutbildning som kompani- eller plutonsbefälsvärnpliktiga

Från 1983 till och med kursen 1994 har det utbildats 106 fänrikar i teknisk tjänst på 
 arméns luftvärnssystem.

Kursverksamhet

Kursverksamheten innefattar den utbildning som genomförts vid skolan, för att vidare-
utbilda fast anställd personal, militär och civil, i försvaret.

Luftvärnets officerare har under sin vidareutbildning varit elever vid en materielkurs på 
skolan. Utbildning har genomförts på luftvärnets vapensystemen och den har i allmänhet 
varit mycket uppskattad av både elever och lärare. ”Trupparna” har fått sina kunskaper 
på teknikervis, med de probleminriktade utbildningsmetoder som följer med felsökning i 
elektriska system. På senare år har dessutom så gott som alla prov genomförts som färdig-
hetsprov.

Alla har dock inte accepterat utbildningen – exempelvis fanns för många år sedan en 
elev som ”satt av” utbildningen och vägrade skriva prov med motiveringen: ”Jag skall bli 
kompani chef och behöver inte belasta min hjärna med teknik. Om jag behöver har jag tillgång 
till kompetens och ropar bara på en av mina tekniker.” skolchefen fick agera.

Under åren har det då och då funnits behov av extra utbildning av luftvärnets officerare 
till exempel i materielvård och störskyddstjänst. skolan har därför genomfört kurser i detta 
och många elever har utbildats. Efterhand har dessa kurser ingått i de ordinarie kurserna.

En annan återkommande utbildning har varit en tredagars tillämpningskurs i teknik för 
Militärhögskolans högre tekniska kurs vapenlinje (MHs ATKV). Utöver laboratio¬ner och 
övrig materielutbildning ingick under många år en fotbollsmatch mellan MHs och skolans 
lärare (någon gång fick skolans lag förstärkas med lämplig elev eller Lv 6-are). MHs-laget 
höll något år så hög klass att de kunde spela jämnt mot Ericssons korplag, vid sitt studie-
besök i Mölndal.

Den flest kurserna har varit utbildning av ATK personal och civil verkstadspersonal vid 
arméns verkstäder. så gott som all vidareutbildning på ny materiel till luftvärnet, radar-
materiel till artilleriet och servokompetens till pansartrupperna har skett på detta sätt. Kur-
ser på allt från tre dagar till sex veckor har genomförts av skolan och anpassat utifrån det 
behov som funnits. Dessa kurser har i arméns kurskatalog benämnts med ett sexsiffrigt  
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nummer som börjat med siffrorna 94 ... 
Kurserna har därför mer eller mindre offi-
ciellt  kallats 94-kurser.

Från och med 1965 infördes nya kurser 
för att täcka det stora behovet av elektro-
nikkunskaper som erfordrades då halv-
ledartekniken tillkom i materielen. några 
av skolans lärare utbildades vid vad som då 
hette statens Hantverksinstitut. Grund-
läggande kurser i transistor – och tyristor-
teknik utvecklades och erbjöds arméns tek-
niker som exempelvis ”Halvledarteknik 1”.

En annan kurs som utvecklades vid sko-
lan var ”Undervisningsplanering”. Behovet 
av denna utbildning  tillkom vid den så 

Studiebesök av indonesiska officerare på radarkurs vid 
Ericsson i Mölndal.

kallade oLLI-organisationen. Ett stort antal förbandstekniker skulle då ta en mer aktiv roll 
i utbildningen, än vad de tidigare hade gjort. 

Tvåveckorskurser, i första hand för fordonstekniker, genomfördes därför vid Motorskolan 
i strängnäs. största delen av tiden avdelades till fordonsmateriel, men 24 lektioner omfat-
tade pedagogik och undervisningsplanering. rMs fick i uppgift att genomföra denna del av 
utbildningen. när kurserna efter ett par år vid Motorskolan upphörde, utvecklades pedago-
gikutbildningen och omsattes till en veckokurs i Göteborg.

En speciell form av kurser startades 1983 för äldre officerare, som utsetts vara handledare 
för de nya och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för förbanden att ta emot sina unga 
offi¬cerare. Handledarna för ATK fänrikar fick en fjortondagars duvning i förutsättningarna 
och konsekvenserna av den nya befälsordningen där bl a en UGL-kurs ”Utveckling av Grupp 
och Ledare” ingick.

För att ge en uppfattning om den förändring och utveckling som har hanterats med 
94- kurserna kan nämnas att under 1980-talet genomfördes årligen cirka femton kurser 
 antingen som materielkurser på exempelvis cig 760, rAM PE-541, obshuv strv 103 eller 
teknologikurser som mikrodatorteknik, halvledarteknik, förbindningsteknik eller kurser av 
informationskaraktär som vapenkurs lvmtrl och info Lving.

Utbildning av utländsk personal har då och då förekommit vid skolan och många studiebe-
sök har genomförts av utländska elever som varit under utbildning vid Bofors eller Ericsson. 
I början på 1960-talet genomfördes under några somrar pjäsutbildning åt Bofors där elever 
kom från norge, Österrike, Västtyskland, Indien, Indonesien och sudan.

Två elever från norska Haerens Våpentekniska Korps deltog 1982 i en kurs avseende 
materielunderhållstjänst för rBs 70.

Utbildning av värnpliktiga

Mekanikerutbildning

Den första tekniska utbildningen på Kviberg var mekaniker ut bildning. På såväl pjäs som 
radar materiel utbildades me kani ker. radarmekanikerutbildningen upphörde 1956, men ut-
bild ningen av pjäsmekaniker av olika sorter har pågått till och med 1992.

För luftvärnsbataljon 48 har det genomförts pjäsmekaniker kurs (PMK ) med början 1955. 
Ef terhand som det började ut bildas pjästekniker minskade behovet av mekaniker. Fram 
till 1982 innehöll krigsorganisationen fyra pjäsmekaniker i stabskom paniets pjäsrepgrupp. 
Mekani kerna hade ut bildning i verkstadstjänst och på handvapen, ksp, pjäsernas vapen och 
mekaniska delar och viss utbildning på Elverk 50 kVA.

när luftvärnsbataljon 48 med centralsikte m/48F avvecklades i mitten på 1970-talet, 
skapa des lvakankompanier. I för söksor ganisationen som hastigt fastställdes, ingick en rep-
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grupp med pjäsmekaniker. skolan lyckades inte ändra be fattningen till pjästekniker som 
skulle gett möj lig het till repetitionsutbildning på sFÖ. I stället  skapades en ny ut bildning 
för mekaniker som i princip innehöll samma utbild ning som den gamla tekniker utbildningen 
utom befäls utbild ning. Det lyckades också att få uttaget E-värnplikti ga, där alla hade gym-
nasieskolans  fullstän diga tekniska ut bildning. Kursen benämndes AMK (lvakanmekaniker-
kurs) och genomfördes vid sko lan 1982–92.

Till Inf(n)lvkomp rB 69 utbildades en meka ni ker som ingick i varje lvplut. Kursen LMK 
utbil da des på handvapen och lätt pjäs. Det ingick också ett an tal timmar på 40 mm lvakan 
m/36. Vissa brister på mekaniker i lo kalförsvarsförbanden gjorde att man såg mellan fing-
rarna på en liten överutbildning.

Erfarenheterna av att ha tillgång till en mekaniker i lv plu tonen var så goda att det bestäm-
des att det också i ro bot 70-förbanden skulle finnas en mekaniker i varje pluton.

Mellan åren 1980–82 utbildades 73 luftvärnsmekaniker.
I lvbataljon 48 fanns i radar- och signalrepgruppen en värnpliktig signalmekaniker, som 

utbil dades på stabs- och sambandsskolans mekanikerskola. Han utbildades på brigadens 
sam bands materiel och all den utrustning som ingår i signal repkärran. Under några år på 
1970-talet fick dessa me kaniker under en månads tid tilläggsutbildning på luft vär nets spe-
ciella sambandssys tem, speciellt datalänkarna.

Övriga signalmekaniker, den så kallade ”väskvarianten”, börja de utbildas på LvoHs/Ts 
1982. Ditintills hade dessa mekani ker utbildats vid signalmekanikerskolan men så bestäm-
des att alla förband skulle utbilda sina egna mekani ker. Flera luftvärnsförband frågade då 
om inte LvoHs/Ts kunde genomföra ”decentraliserad” utbildning för luftvär net. senare 
ordnades re gional mekani kerutbildning, men luft värnets mekanikerutbildning fortsatte vid 
sko lan.

Mellan åren 1969–83 utbildades servomekaniker för strids vagn 103. Även när det gällde 

Tillämpad utbildning 
av lvmekaniker ledd av 
”Farsan” Svensson.

TS2 utbildas på 
RA 12.
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dessa mekaniker försökte sko lan få till stånd att de skulle rekryteras bland s-värn pliktiga 
(befälsskattade med gymnasieskolans tekniska ut bildning). Varken pansarinspektören eller 
ar méöverdirektören var beredda att ta detta steg att placera en ”värnpliktig mekaniker med 
be fälsstatus i operatörsteamet”. servomekanikerna blev kortsiktigt säkert lika bra utbil-
dade, men möjligheten till repeti tionsut bildning vid sFÖ bortföll liksom kunskapsspridning 
inom besätt ningen.

Teknikerutbildning

Det svenska försvaret är vad som hittills varit känt det enda landet i världen som använt 
värn pliktig personal för underhåll av kvalificerad teknisk materiel i krigsförband. redan när 
radar och eld led ningsmateriel infördes förstod man, dels att det erfordrades mycket tekniskt 
kunnig personal i krigsförbandens organi sation, dels att det var möjligt att under värnplikts-
utbildningen ge svenska ingenjörer med rätt bakgrund erforderliga kunskaper. Från kost-
nadssynpunkt skulle det varit omöjligt att lösa samma uppgifter med anställda.

Under 1950–60-talet var det vanligt med värnpliktig teknikerutbildning i samtliga vapen-
slag. Ett stort problem var dock att vidmakthålla spe cialistkunskaperna över tiden.

Värnpliktiga som tagits ut till teknikerutbildning gjorde en två månader lång soldatutbild-
ning under sommaren. Ele verna som var gymnasie- eller civilingenjörer började därefter sin 
fackut bildning. De som inte var klara med sin civila ut bildning ryckte ut och fick återkomma 
när stu dierna var klara.

Efter dessa principer utbildades radar-, instrument- och pjästekniker, robottekniker och 
artilleri radartekniker i luftvärnet fram till och med 1970. Grundutbildningen fungerade väl, 
men tek niker som av någon anledning inte gjorde krigsför bandsöv ning, förlorade ofta oro-
väckande snabbt sina kun skaper.

när VU-60-systemet infördes presenterades en teknikerutred ning (TU 67) som integre-
rade tek nikerutbildningen i övrig värnpliktsutbildning.

Alla skulle vara klara med sina civila studier vid inryckningen (två till fy ra resttentamina 
til läts) och utbildningen förändrades också något till sitt inne håll. Mer ledarskapsutbildning 
och tygma terieltjänst i fält infördes och utbildningen avslutades med en tillämpad öv ning, 
vanligtvis i ringenäs. Därefter deltog eleverna i grundläg gande krigsför bandsutbildning vid 
ett luftvärns- el ler artilleriförband under fyra till nio veckor.

Lektion med värnpliktiga radartekniker.
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Den stora fördelen med TU 67 var att den möjliggjorde särskild fackövning (sFÖ), för 
tekni kerna. som all annan värnpliktig personal  skulle de delta i krigsförbandsövningar 
vart fjärde år. I däremellan liggande särskild Övning för Befäl (sÖB), skulle teknikerna dä-
remot inte delta i utan istället kal las till sFÖ vid skolan för att få en uppfräschning av sina 
materiel kunskaper.

 I mitten på 70-talet minskade plöts ligt elevunderlaget till sFÖ. sam tidigt anmälde några 
krigs förbandschefer, att det var stora  vakanser på tekniker i deras krigsförband. Med hjälp 
av tidiga re elevför teckningar och den första till skolan inköpta datorn, ska pades, med till-
stånd, ett regis ter över alla värnpliktiga tekniker som var krigs placeringsbara. ordningen 
kunde åter ställas och många tekniker som sökt anstånd från KFÖ och därmed avförts ur 
rullorna, blev åter krigspla cerade

registret hanterades vid 10. komp och kom till använd ning vid flera tillfällen. I realite ten 
kan man påstå att chefen för 10. komp under många år svarade för att luftvärns- och artil-
leriförband hade tillgång till ut bildade tekniker och mekaniker.

1985 genomfördes en utredning i luftvärnsinspektörens regi om möjligheten att förlägga 
del av teknikerutbildningen på förbanden. Avsikten var dels att anpassa utbildningen till 
produktionen av krigsförband, dels att avlasta LvoHs/Ts och låta skolan koncentrera sig på 
de nya lvsyste men och dels att ge de välutbildade teknikofficerarna på förbanden ett större 
utbildningsansvar. 

Utbildning enligt detta alternativ påbörjades 1991–92 vid några förband. Lv 6 har i sin 
”Befälsskola teknik” så här långt genomfört två årskurser av systemtekniker cig 790 (ETK) 
med åtta elever varje år och en årskurs med fyra akanmekaniker. resultatet anses vara 
mycket bra och den tekniska utbildningen har blivit det resurstillskott som planerades. 

De värnpliktiga har i slutet av sin utbildning erbjudits hjälp att söka arbete och under 
många år erbjöds företag som vände sig till skolan att någon kväll informera eleverna om 
möjligheterna. Förutsättningen var att de bjöd eleverna på ”öl och macka”. några av de stora 
försvarsindustri erna kombinerade informationen med en studieresa för eleverna.

Bataljonsingenjörsutbildning

Behovet av teknikkompetens i luftvärnsbataljonernas staber tillgodosågs tidigt med ingen-
jörer. I luftvärnsbataljon 48 fanns befattningar för fyra ingenjörer: fordon, radar, in strument- 
och pjäs. Fordonsingenjören var grundutbildad till sin befattning vid ATs (Tygs). Övriga val-
des ut bland de värnpliktiga teknikerna, efter genomförd krigsför bandsöv ning. De  kallades 
in till en fyra veckors kurs på skolan och utbildades i stabs- och underhållstjänst. För batal-
jonsingenjörer fanns också en sFÖ som gav till fälle att fräscha upp fackkunska perna.

I luftvärnsbataljon rB 70 fanns en befattning för ingenjör i staben. Denna bemannades 
också med värnpliktig personal, som utbil dades 1982–83. Från system tekni kerkurserna 
dessa år valdes tre respektive åtta elever, som frivilligt lät sin uttag ning ändras till KB- 
uttagning. Därigenom skapades utrymme att un der tre månader komplettera deras utbild-
ning för stabsbe fattningen.

Efter införandet av ny Befälsordning 1983 bemannas batal jonsingenjörsbefattningarna 
i samtli ga luftvärnsbatal joner med yrkesofficerare i teknisk tjänst. Befattningen är ett av 
utbildningsmå len för KHs HK.

Utbildningsmetoder

Utbildningsmetoderna vid utbildning av tekniker och meka ni ker på Kviberg, har genom 
åren genomgått en del föränd ring ar, men man kan urskilja vissa metoder som stått sig väl 
genom åren.

så gott som all materielutbildning har börjat med handhavandeutbildning (vapentjänst) i 
enlig het med truppregle men te. Under många år var detta ett utbildningsområde som ge nom-
fördes av 10. och 11. komp befäl. samtidigt har grund läggande teknisk utbildning påbörjats.
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Flertalet tekniker och mekanikerkategorier som utbildats på pjäs, stridsvagns- eller 
instru ment materiel har fått grund läggande verkstadsutbildning i minst 100 lektioner 

Denna befattningsutbildning har alltid styrts av den gamla militära pedagogiska tum-
regeln: VIsA – InsTrUErA – ÖVA.

Utbildning på mekanisk materiel har följt vissa grundreg ler. Teorigenomgångar har 
 genomförts med hjälp av planscher i direkt an slutning till materielen. Först när mer kom-
plexa system krävt, har teorilektioner genom förts på lektionssal. Den peda gogiska filosofin 
va r: TA IsÄr – sÄTT IHoP.   

normalt arbe tade fyra till sex elever med samma materielobjekt vid mekanisk utbildning.
På elektriska- och hydrauliska system har den teoretiska funktionen (materielkunskap) 

genom förts på lektionssal, liksom luftvärnsskjutlära, i allmänhet av särskilda teori lä rare. 
Efterföljande praktisk utbildning har genomförts under ru briken reparationstjänst. Den-

na del av utbildningen har i mycket mindre grad än vad namnet säger, handlat om att  di rekt 
lä ra eleven att reparera objektet. Den har istäl let varit en påbyggnad av den teoretiska be-
skrivningen och ele ven har genom att ständigt ställas inför nya problem, styrts mot ökade 
kunskaper. Teori och praktik har utvecklats hand i hand och först i slutet på varje utbild-
ningsobjekt har de erfarna instruktörerna kunnat delge eleverna av sina erfarenheter om 
olika typer av fel och hur de bäst skall repareras. Vid den här typen av praktisk tjänst arbe-
tade eleverna i regel tillsam mans två och två.

Materieltjänstutbildningen på radarmateriel har sitt ur sprung från ingenjör Börje Anders-
son (Arrdal), som var an ställd på radars till och med 1957. Han ritade alla elektroniska kret-

Tre  trupp-
instruktörer 
förbereder 
lektion i 
hand-
havande.

VISA – INSTRUERA – ÖVA
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sar på den gröna tavlan, och eleverna ri tade efter i sina blåa anteckningsböcker. Eleverna 
fick lov att använda sina anteckningar vid praktiska prov. sko lan hade en organi sation, som 
såg till att an tecknings böcker och egna schemasatser levererades till aktuellt krigsför band. 
någon egentlig möjlighet att visa eleverna ett färdigt bildmaterial fanns inte. Kalkerpapper, 
spritduplikator och skioptikon var lärarens hjälpmedel, vid sidan av den svarta tavlan. och 
ville man visa en bild ur en bok i skioptikonapparaten, måste ju läraren se till att boka den 
lektionssal där apparaten fanns.

Innan eleverna släptes lösa i en radarstation fick de löd utbildning i cirka 30 timmar. Med 
tiden utvecklades denna utbildning till en kurs i förbindningsteknik i en lighet med flyg-
vapnets normer. Den genomfördes i skolhu sets stora la borationssal.

Från skolstarten i Göteborg 1954 och under hela den tid som elektronrör var den övervägan-
de aktiva elektroniska kom po nenten i radarstationer, ingick i varje kurs ämnet PULsTEK-
nIK om cirka 60 timmar. Man tenterade av ett gans ka digert kompen dium som omfattade 
samtliga puls generato rer som fanns i den aktuella materielen. Laborationer på 15–20 tim-
mar in gick också i ämnet. Man läste också ämnet MIKroVÅGsTEKnIK i 50 timmar. 

Dessa två ämnen har med tiden utgått ur utbildningen, puls tekniken till följd av den ut-
veckling som skett inom elektronikområdet, mikro vågstekniken har till vissa delar arbetats 
in i ämnet rA DArTEKnIK.

I den praktiska tjänsten började utbildningen i varje en het med att eleverna två och två 
mätte upp alla aktuella kurv former med oscilloskop och ritade in dem i sina an teckning ar.

I radarhallen fanns vid denna tid en ung thv som hette Lundberg. Han krävde att elev-

Ftvm Axmalm bygger laborationsenhet. Ftvm förbereder lektion med praktikant.

Skolans civila ingenjörer uppvaktar med lucia.
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erna ”skulle kunna” alla potentiometrar på PE-07/r. Med detta menades att man vid ett 
teoretiskt prov ställdes inför att utan hjälpmedel beskriva vilken krets som påverkades av 
en speciell po tentiometer och vil ken effekt som åstadkoms. Det fanns ett hundratal poten tio-
metrar i stationen. när rTK i sluten ordning marscherade mellan 10. Batteriet och trappan, 
kunde man höra ur le det: rv 102? Genast sva rade nå gon vilken uppgift potentiometern hade.

Till utveckling av utbildningsmetoder måste också räknas skolans sätt att förse sig med 
civil lä rarkompetens. så gott som regelmässigt anställdes varje år en eller flera ingenjörer ur 
avgående teknikerkurs. Man valde i allmän het någon som hade för avsikt att börja studera 
på Chal mers Tekniska Högskola. På detta sätt hade skolan möjlig het att välja bland de bästa 
och visste också att läraren i fråga knappast skulle stanna mer än fyra till sex år. Genom 
ömse sidig anpassning kunde läraren få möjlighet att delta i ob ligatorisk undervis ning på 
Chalmers och skolan få till gång till teorilärare på obekväma tider.

Den pedagogiska utvecklingen tog några rejäla kliv under yngve Berglunds tid som chef 
och med Per Bäck som utbild nings ingenjör. som kuriosa kan nämnas att Berglund gav order 
om in köp av en overhead-projektor till varje lek tionssal.

På Per Bäcks initiativ inleddes försök med en ITV-verk sam het. Ingenjören sven-olov ri-
zell ledde till en början för söket och framställde utbildningsprogram för PPI-803. Försöks-
rapporten visade, att TV kunde vara användbart som läromedel vid några speciella om råden 
på skolan:

1. I trånga utrymmen
2. Vid beteendeträning
3. Vid ofta återkommande utbildning
4. För att återge exklusiva utbildningsmoment.
1967 beslöt ÖB att Flygvapnet och rMs fick utveckla var sin in spelningsverksamhet 

för ut bildningsprogram med TV. skolans studio inreddes i den gamla stridsledningssalen 
i skolbygg naden. Ingenjör Ingemar Johansson blev ef terhand en driftig TV-producent av 
utbildningspro gram. Han efter följdes på befattningen av Ulf Bernsten och Per Wallin. En 
habil insats på ITV-avdelningen gjorde också under många år ftvm Gunnar Forslund.

Den största insatsen gjorde ITV-avdelningen genom att pro ducera utbildningsprogram av-
sedda för materielutbild ning under sFÖ. Detta gav bland annat skolan möjlighet att bjuda 
inkal lade elever till sFÖ vid ett stort antal till fällen varje år.

Under en ganska lång period genomfördes repetitionsut bild ning på cig 760 med PE-48/T 
med fyra elever, två centralin strumenteringar och en kvalificerad instruktör ur instru-
mentverkstaden. Denna utbildningsform fick skolan möjlighet att visa på nordiska Utbild-
ningsmässan i Göteborg 1977. Armén valde att visa utbildning med TV, men minst lika myck-
et att presen tera felsökning i cig 760, som ett skolexempel på problem inriktad utbildning.

Vid samma tillfälle visade LvKAs ett exempel på Gruppdy na misk utbildning.
ITV-studion i skolbyggnaden blev raskt alldeles för trång och flyttades ner i berget. Den 

teknis ka kvalitén höll näs tan ”Broad-cast”-standard. Kravet på den tekniska ap paratu ren 

ITV-studion i berget.



30

växte hela ti den. De flesta eleverna accepte rade den-
na kvalité. Det fanns dock undantag. Värst hade den 
ra dartek niker som i sitt dagliga liv var ingenjör på 
televerket och hade att granska den utgående bilden 
på TV-nätet.

TV-programmen som producerades på 1970-talet 
användes än nu vid de sista fackövningar som genom-
fördes på 1990-ta let.

någon regelrätt utvärdering av den utbildning som 
genom förts med ITV har inte genom förts, men de 
värnpliktiga tek niker som utbildats genom åren, har 
visat att de kla rar av sina uppgifter i krigsförbanden. 
ITV-utbildningen gav dem under fackövningen alltid 
en väl förberedd teori lek tion.

Ett annat stort utvecklingssteg togs med den pe-
dagogiska ut bildning som ett antal av skolans med-
arbetare deltog i vid Göteborgs Universitet. Per 

CUTB övlt Ahlberg avtackar mj Ebbe Nemby.

Bäck gick i täten och dok torerade i peda gogik. Flera andra, bland annat TV-produ centen 
Ingemar  Johansson, majoren Ebbe nemby och förfat taren läste 20 alternativt 40 poäng i 
Undervisnings plane ring.

Effekten av detta visade sig bland annat i TV-programmen, men också i annan läromedels-
pro duktion som startade vid skolan. Bland annat skrev Ebbe nemby läromedel i under hålls-
tjänst med lärarhandledning för både luftvärnsbataljon 48 och robot 70. Dessa kompendier 
har varit stilbildan de för utbildning i underhållstjänst inom stora delar av armén och även 
använts vid Underhållsskolan i skövde.

Arméns gamla tumregel ändrades under denna tid till:
MoTIVErA – VIsA – InsTrUErA – ÖVA – ÖVA – PrÖVA.
Under flera år genomfördes en särskild utvärdering under slutövningen där alla värnplik-

tiga ge nomförde ett prak tiskt prov på sin materiel. Individen prövades och grup pens sam-
manlagda re sultat presenterades. I efterhand kan man natur ligtvis diskutera det kortsiktiga 
värdet av detta, men provtillfället gav eleven en unik utbild ningssituation.

nästa stora utvecklingssteg började i samband med infö ran det av ny Befälsordning och 
utbild ningen på robotsystem 70.

robotsystemet innehöll helt ny teknik och de tekniska yr kesofficerarna utbildades till att 
i första hand vara lä ra re och instruktörer. systemkunnande blev inriktning vid teknikerut-
bildningen.

Fk Mikael Nilsson 
återställer förevis-
ningssikte RB 70.
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samtidigt presenterade armén nya pedagogiska principer i Lärobok i trupputbild ning 
(LTU). Elevmedverkan, inriktning mot krigsförband och nytt ledarskap, med övergång från 
en hierar kisk ledning till lagarbete. Det ställde större krav på kunskaper hos lärarna, men 
de kom med utbild nings systemet. Friare former i utbildningen blev en spor re för lärarna att 
pröva nya vägar. En ny helhetssyn gav lärarna möjlighet att påverka utbild ningssituationen. 
nya prov konstruera des där färdigheterna prövades och elever na fick lösa uppgiften utan 
att tids kravet domi nerade. Man fick möjlighet att påverka både underhålls ut rustning ar och 
tekniska beskrivningar.

Behovet av att ha tillgång till särskilda civila teori lä rare minskade.
Utvecklingen på hjälpmedelssidan (datorsidan) tog fart un der början av 1990-talet. Lärar-

nas ex perimentlusta drev på. Många hade känt sig frustrerade över kampen att få tillgång 
till datorer i berget under den tid som inställ ningen hos ledningen var, att datorer endast 
skulle an vändas i vissa expeditionsbefattningar. Även många yngre lärare kämpade emot 
denna förändring.

Med datorernas hjälp satte lärarna helt plötsligt en ära i att producera läromedel till ge-
mensamt bruk. Plötsligt fanns det utbildningspärmar, kompendier, interaktiv video, hand-
böcker och au dioband. Allt för gemensamt bruk. Denna produktion har varit en förutsätt-
ning för att luftvärns för banden skulle kunna ta över teknikerutbildningen på etable rade 
luftvärnssystem.

nya modeller för att öva med materielen i fält infördes också. Kravet på tillgång till skjut-
plats var ju ett an nat för robot 70-förbanden. Alla elever fick skjuta 20ak40-70 under höst-
vecka på ringenäs. slutövning kunde därför genom föras i närområdet till avsevärt lägre 
kost nader.

remmene skjutfält, säve depå och till ock med Kvibergs-om rå det användes för elevernas 
sista duvning i underhålls tjänst, med bra resultat. Men det var inte lika roligt för instruktö-
rerna, som fick bo hemma.
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Gesällprovet
Av Bo ÖsTErGrEn 

Mj i teknisk tjänst, systeming 79-90 till pensionering 1993

I slutet på femtiotalet blev jag färdig med min utbildning till fast anställd tekniker. Med en 
suck av lättnad lämna de jag elevstadiet, för att nu inträda i den exklusiva instruktörsociete-
ten i radar verkstaden vid rMs.

Personer som nyligen varit mina lärare blev plötsligt jämställda kollegor. Ja detta var väl 
en sanning med viss modifikation. I själva verket fick en biträdande armétekniker allt finna 
sig i att utföra arbetsuppgifter fjärran från radar- och mikrovågsteknik.

Högt prioriterade uppgifter var istället kaffekokning och brödhämtning. Andra ”självklara 
uppgifter” var städning och snöskottning. som om detta inte vore nog utsattes man också för 
inträdesprov. Ett sådant var det så kallade ”gesällprovet”. Det omhuldades speciellt av en 
äldre kollega vid namn ”Masen”.

Provet bestod i att under drift ”greppa” högspänningsanslutningen till bildröret på radar 
Ps-17. Hur nu detta kunde göras, utan att skada sig? Ja, vad vi nykomlingar inte visste 
var, att om man resolut tog tag i anslutningen så belas tades högspänningsdelen kraftigt 
och spänningen (7 kV) sjönk snabbt till 0. Man kom då undan med en lindrig initial stöt. 
om man däremot närmade sig anslutningen med tveksamhet, vilket torde vara en normal 
mänsklig reaktion, fick man omedel bart en kraftig stöt som ruskade om en rejält. Allt i den 
äldre  expertisens åsyn och till dess oför ställda glädje.

Efter ett antal chockartade försök, att tillfredsställa provledaren, insåg man det omöjliga 
i upp giften. I detta läge fann den obarmhärtige kollegan för gott att avslöja knepet, och man 
kunde efter ytterligare försök med någon tve kan godkännas.

Ja, på detta smärtsamma sätt inleddes min karriär i radarskrået. Mången hade väl av-
skräckts av ett sådant motta gande, men lyckligtvis uthärdade jag. För trots springpojks-
sysslor och inträdes prov anade jag mer inspirerande arbetsuppgifter, bortom det ”råa men 
hjärtliga mottagandet”.
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Var utbildningen vid RMS 
kvalitetsmässigt bra?

Av DAn LoyD 
Vpl pjästekniker och bating tom 1987,

Professor vid Linköpings Tekniska högskola

Innan jag redovisar min syn på rMs tänker jag nämna något om mig själv, min bakgrund och 
hur jag blev tekniker vid luftvärnet. Jag kom till rMs 1963 för att bli utbildad till pjästek-
niker. Dessförinnan hade jag på flera platser i landet utsatts för olika delar av det svenska 
utbildnings samhället. småskola och folkskola i Falköping, realskola i Munkfors, gymnasium 
i Karlskoga och därefter Chalmers tekniska högskola hade onekligen givit mig en god bild av 
det svenska civila utbildningsväsendet.

Utbildningen till pjästekniker ägde rum 1963–64. Efter en repövning var det sedan dags 
för ba taljonsingenjörskursen, vilken följdes av ett antal repövningar i Lv 6:s regi och vidare-
utbildning vid rMs. Jag har efter min utbildning vid rMs varit verksam inom högskolesek-
torn och där arbetat med forskning, industriuppdrag, utbildning och administration i olika 
former under cirka 30 år. Först var jag anställd vid Chalmers och därefter vid de tekniska 
högskolorna i Lund och Linköping. Ledning och utvärdering av utbildning har upptagit en 
stor del av min tid.

Jag tänker nu kommentera utbildningen vid rMs. Dels behandlar jag teknikerutbild-
ningen rent allmänt dels berättar jag mer personligt om hur jag upplevde utbildningen. Vid 
all form av ut bildning är man intresserad av mäta hur bra utbildningen är eller med ett mo-
dernare språkbruk den kvalitet som en viss utbildning håller. Man kan då se utbildningsre-
sultatet dels ur ett kort siktigt perspektiv dels ur ett mer långsiktigt. För rMs del uppfattar 
jag att huvudmålet alltid har varit det långsiktiga perspektivet.

Den gamla tesen ”man lär inte för skolan utan man lär för livet” var högst relevant för 
verksam heten vid rMs . Där utbildades tekniker som skulle kunna använda sina kunskaper 
under en mycket lång tidsperiod. I vissa fall kunde den uppgå till mer än 25 år. I händelse 
av en mobili sering skulle teknikern direkt kunna fungera i sin yrkesroll utan en inledande 
repetitionskurs. Det närmaste vi kan komma ett sådant läge i fredstid är troligen förbands-
övningarna. 

Det vanligaste när det gäller att utvärdera utbildning är tyvärr att man betraktar den ur 
ett kort siktigt perspektiv, dvs man mäter utbildningsresultatet under utbildningens gång 
eller omedelbart efter. Jag kommer att se rMs-utbildningen både ur det kortsiktiga och det 
långsiktiga perspek tivet samt göra en del jämförelser med det civila utbildningssystemet.

Den främsta anledningen till att man ser utbildning ur ett kortsiktigt perspektiv är för-
modligen att det är enkelt att genomföra en sådan utvärdering. Man använder sig vanligen 
av olika typer av prov, t ex läxförhör, skrivningar, praktiska prov. Det förekommer också att 
man gör någon form av sammanfattande utvärdering i form av ett examensprov. Proven kan 
göras mycket so fistikerade, men de har alla den nackdelen att de egentligen inte mäter det 
man borde mäta, nämligen hur bra är utbildningen, när den utbildade i sin yrkesroll ställs 
inför verklighetens skiftande krav.

om vi ser på den tekniska grundutbildningen vid rMs så var den en blandning av teori 
och praktik. Teorigenomgångarna var dock betydligt mer verklighetsnära än vad jag var van 
vid från Chalmers, där många föreläsare tyvärr alltför lätt begav sig ut i den n-dimensionella 
rymden. Där försvann vanligtvis föreläsaren och tappade helt kontakten med både teknolo-
gen och verk ligheten. En av våra teorilärare vid rMs, Bertil Bredin, lyckades däremot på 
ett föredömligt sätt undervisa i reglerteori så att jag begrep vad det egentligen handlade om. 
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Han lyckades alltså åstadkomma den brygga mellan reglerteorin och verkligheten, som jag 
dittills hade saknat. Verkligheten representerades här av styr- och reglersystemen i våra 
pjäser radarstationer.

skjutläran tillhörde knappast de mera populära kurserna vid rMs. Här vill jag dock ge 
Ebbe nemby en stor eloge för att han lyckades förklara de komplicerade sambanden på ett 
begripligt sätt. Pedagogiskt låg han nog långt före många andra militära och civila utbild-
ningsenheter. Han använde bland annat en over-Head-projektor för att steg för steg föra in 
oss i skjutlärans komplicerade värld. Det var för övrigt första gången som jag träffade på 
ett exemplar av den idag så allmänt förekommande och ibland missbrukade oH-projektorn. 
Detta vittnar onekligen om det stora intresset på rMs för att ta till vara olika pedagogiska 
landvinningar.

Jag uppfattade att den tekniska utbildningen vid rMs bestod av två delar, verkstadsutbild-
ning och reparationstjänst. I princip fick vi pjästeknikerelever gå på verkstadsskola, vilket 
var ett mycket nyttigt komplement till den teoretiska utbildningen. De vanliga verktygsma-
skinerna hade jag tidigare träffat på under mina praktikperioder på en mekanisk verkstad, 
men både svetsning och smide var nya upplevelser. Jag har senare haft god nytta av dessa 
verkstadskunskaper både i mitt civila arbete och inte minst privat. Jag är mycket tacksam 
mot smeden Derner, som under visade oss i den ädla konsten att smida. För att lära oss att 
smida medan järnet var varmt påpe kade han noggrant för oss att ”fan tar en kallsmed varje 
vecka”. Den verkstadsutbildning som vi fick höll verkligen hög klass.

reparationstjänsten var ambitiöst upplagd och dessutom mycket välorganiserad. om man 
några gånger får plocka isär en pjäs fullständigt och sedan sätter ihop den igen lär man sig 
verkligen mycket om dess funktion och konstruktion. Det visade sig sedan på repövningarna 
att kunska perna satt i, vilket innebär att utbildningen vid rMs måste ha varit mycket ef-
fektiv. Många av instruktörerna och lärarna hade en naturlig pedagogisk begåvning trots att 
de förmodligen inte hade fått någon djupare utbildning i detta ämne.

några som jag kommer ihåg speciellt var instruktörerna Ahlström, Hallesjö, Lindqvist och 
Lindström. De var mycket kunniga och hade dessutom en god förmåga att förmedla sina kun-
skaper. Förutom stor entusiasm hade de alla humor och en lagom distans till sin verksam-
het. De kontakter som vi fick under grundutbildningen visade sig vara mycket värdefulla för 
att inte säga ovärderliga, när det efter några år var dags för repövning. Personalen på rMs 
ställde alltid upp när man behövde diskutera ett kvalificerat tekniskt problem. om diskus-
sionen skedde på normal arbetstid eller på fritid var det ingen som brydde sig om.

Felsökning intog en framträdande plats i reparationstjänsten. Instruktörerna var verk-
ligen skick liga i konsten att hitta på olika typer av fel. Visserligen var det nyttigt att lära 
sig ett antal stan dardfel, men jag tror att den mest värdefulla delen av detta utbildnings-
moment var själva pro cessen, när vi letade efter fel. Den metodik som vi då indirekt lärde 
oss var mycket användbar på repövningarna, när jag ställdes inför fel av oväntad typ. Både 
i mitt civila arbete och privat har jag också haft mycket glädje av detta utbildningsmoment. 
En sådan nyttig lärdom är exem pelvis att en säkring behöver inte vara hel även om den ser 
ut att vara hel. Erfarenheten lärde oss: kontrollmät alltid säkringen för att avgöra om den 
är hel eller inte.

Parallellt med den tekniska utbildningen hade vi även den rent militära utbildningen. Jag 
tänker inte här berätta närmare om den delen av utbildningen, men jag uppfattade den som 
effektiv med hänsyn till den korta tid som anslogs. Ett befäl som har etsat sig fast i minnet 
är Ehnström, som suveränt och på ett naturligt sätt behärskade den inte helt lätta konsten 
att föra befäl över tekniker. 

Förhållandet mellan våra befäl på rMs och befälen på Lv 6 var nog inte det allra bästa, 
vilket kan belysas av följande episod. Vid ett tillfälle hade dagofficeren på Lv 6 – en liten 
ettrig kapten – smugit sig in genom källaren på kompanibyggnaden för att kontrollera att 
alla teknikerna hade stigit upp klockan 0600, som vi enligt order skulle göra. Till sin förtjus-
ning upptäckte kaptenen att de ohängda teknikerna hade rationaliserat morgonproce duren 
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och förskjutit uppvaknandet något. Den enligt honom gruvliga förseelsen rapporterades 
 givetvis i vederbörlig ordning till kompanichefen, som tvingades bestraffa oss med en veckas 
kompani förbud.

Heder åt kn Birath, som utdömde kompaniförbud retroaktivt från söndag 2400 till fredag 
1600. Eftersom förseelsen inträffade en torsdag, var bestraffningen ganska överkomlig och 
speciellt om man betänker att vi hade kvällstjänst på torsdagen. Jag hoppas verkligen att 
Lv 6-kaptenen förstod piken fast den var fin. Tyvärr är jag inte säker på att han fattade hur 
dumt han hade burit sig åt. Hans åtgärd var ett av de effektivaste sätten att åstadkomma ett 
dåligt förhål lande mellan militärer och tekniker.

På fredagmorgonen upprepade dumt nog den lille ettrige kaptenen sin väckningskontroll. 
Vad han inte hade räknat med var att tekniker kan vara mycket innovativa, när det gäller 
att försvara sig mot icke önskvärda befäl. när han än en gång smög sig in genom källar-
dörren utlöste han en larmmina, som effektivt väckte hela kompaniet. Kontrasten mellan 
kaptenens sura min och tek nikernas förtjusta leenden var slående. Vi hade förstås ingen 
aaaaning om hur larmminan hade hamnat i källaren. En glad tekniker framkastade teorin 
att det var någon illvillig beväring på Lv 6 som hade velat skrämma oss genom att minera 
cykelkällaren. så vitt jag vet inlämnades ingen anmälan om händelsen till kompanichefen. 
Det skedda lär dock ha höjt stämningen åtskilligt på regementets mässar den kommande 
veckan.

Utbildningen på rMs avslutades i princip med en praktikperiod, där teknikerna placera-
des ut på de olika luftvärnsförbanden runt om i landet. Jag hamnade under denna övning 
på en av Lv 6:s plutoner. Av någon outgrundlig anledning kom vi sedan till ringenäs, där 
skjutövningar äg de rum i vanlig ordning. Vi fick ofta besök av våra rMs-befäl, som ville 
förvissa sig om att vi kunde våra saker. Detta intresse från rMs var mycket uppskattat av 
oss tekniker.

Det visade sig att utbildningen hade varit effektiv och vi klarade av alla fel som uppstod. 
I fält upplevde jag också helt andra sidor av vissa befäl. Den tidigare så buttre Ebbe nemby 
visade sig vara en mycket trevlig och humoristisk person så snart han lämnade miljön på 
Kviberg. Med glimten i ögat lärde han oss bland annat att på ringenäs finns bara två väder-
typer, skjutväder och skitväder. normalt råder dessutom skitväder berättade han glatt. Lite 
fel hade han dock trots allt; det regnade inte på ringenäs under slutövningen – det rann 
floder av vatten.

Efter några år, 1969, var det så dags för en KFÖ. Jag började då upptäckta vilken tillgång 
per sonalen på rMs var. Vi var alltid välkomna med frågor och vi fick mycket god hjälp med 
att lösa olika problem. Det visade sig nämligen under övningen att det var mycket svårt att 
få fram vissa typer av reservdelar. Efter diskussioner med instruktörerna på rMs lyckades 
vi dock i de flesta fall lösa problemen på ett acceptabelt men kanske inte alltid reglements-
enligt sätt.

Det var också nu som jag började förstå hur effektiv utbildningen vid rMs hade varit sett 
ur ett längre perspektiv. Kunskaperna fanns kvar i minnet och repövningen gick bra trots 
ett stort an tal fel på de 57 mm-pjäser som jag hade hand om. Även denna gång hamnade vi 
givetvis på ringenäs för ett antal skjutpass.

Vid något tillfälle under övningen konstaterade vi att det verkade som om Chalmers var 
på rep övning. Det var nämligen förvånansvärt många tekniker som var anställda på olika 
delar av Chalmers. Teknikerkåren var kanske något överkvalificerad när det gällde enklare 
feltyper, men kompetensen visade sig vara ovärderlig när det gällde att lösa den typ av kom-
plicerade systemfel som tyvärr förekom i ett alltför stort antal på denna KFÖ.

Bataljonsingenjörskursen, som jag gick på våren 1970, visade sig vara både intressant och 
syn nerligen välorganiserad. Vi var endast sju kursdeltagare, vilket gjorde det något lättare 
för Lars-owe olson att arrangera en bra kurs. Det jag speciellt vill framhålla är den mycket 
goda stäm ning som rådde på kursen. Alla inblandade gjorde verkligen sitt yttersta för att 
åstadkomma en bra kurs.

Blandningen av teoretiska och praktiska moment var väl avvägd. I vanlig ordning ham-
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nade vi på ringenäs, där vi deltog i slutövningen för den inneliggande årskursen på Lv 6. För 
en gångs skull var det dessutom ett utomordentligt väder under övningen. Vid det här laget 
kunde vi ter rängen kring ringenäs ganska väl. I havet utanför skjutfältet fanns det enligt 
tidigare erfarenhe ter mycket gott om musslor och vi kunde därför avnjuta kokta musslor på 
kvällarna.

Efter bataljonsingenjörskursen placerades jag på en bataljon med enbart 40 mm-pjäser. 
Jag ha de förmånen att få följa denna bataljon under mer än 15 år och under tre KFÖ. De 
båda första övningarna som ägde rum under åren 1974 och 1977 var av traditionell typ och 
jag kommente rar dem inte närmare. sammanfattningsvis gällde att teknikertjänsten funge-
rade väl. Det kan naturligtvis ha varit en tillfällighet, men jag tyckte att motivationen var 
något lägre hos de tekni ker som hade utbildats under 70-talet jämfört med de som fick sin 
utbildning under 60-talet. Vi som utbildades under 60-talet hade alla frivilligt sökt oss till 
teknikerutbildningen på rMs, vilket bör ha varit till fördel för verksamheten.

Under våren 1976 deltog jag i en sÖB vid rMs. Utbildningen var i vanlig ordning mycket 
ef fektiv och den omfattade både fortbildning och vidareutbildning. En av kursledarna var 
Ebbe nemby och han visade sig vara en mycket skicklig kursorganisatör och inspirerande 
lärare. Vi uppskattade hans stora omtanke om både vår utbildning och vårt välbefinnande. 
För att inte den goda och alltför närande maten skulle bli förödande för oss hade han varan-
nan dag ordnat nå gon form av fysisk träning.

Den KFÖ som jag deltog i 1983 avvek till sin uppläggning fullständigt från de tidigare 
övning arna och jag tänker därför kommentera denna KFÖ. Den dynamiske bataljonschefen, 
Benno Jangeborg från LvoHs/Ts, införde det nya begreppet målstyrning för att leda verk-
samheten. Detta innebar ett helt nytt sätt att tänka beträffande ledning av bataljonens olika 
delar. Kvalitets begreppet  infördes samtidigt på alla nivåer i bataljonen. På ett naturligt sätt 
blev därmed all per sonal involverad i ett ständigt förbättringsarbete för att öka förbandets 
kvalitet.

Jag fick nu det fulla ansvaret för att leda och organisera utbildningen av pjästekniker 
under den tid som föregick den egentliga övningen. Vid tidigare KFÖ hade detta organise-
rats av personal från Lv 6. Arbetet var i och för sig inte så svårt, eftersom vi befann oss på 
Kviberg, där jag kunde utnyttja resurserna och den tekniska personalen både vid LvoHs/Ts 
och Lv 6. Bataljo nens tekniker kom sedan att delta i utbildningen av gruppbefäl, vilka i sin 
tur utbildade resten av truppen, när den ryckte in. Den nya metoden innebar nästan enbart 
fördelar för den tekniska verksamheten och vi tekniker hade inga problem att anpassa oss 
till det nya systemet.

Vid kontakterna med LvoHs/Ts kunde jag dock märka att det hade börjat glesna i leden 
bland de instruktörer och lärare som jag under 20 år vant mig vid att träffa. En viss minsk-
ning av verksamheten hade också genomförts. Diskussionerna om en eventuell nedläggning 
av LvoHs/Ts hade också börjat att kasta sin dystra skugga över tillvaron. Den hjälp och det 
stöd som vi fick påverkades emellertid inte på något sätt av detta, utan bemötandet var lika 
profes sionellt och vänligt som tidigare. Det hedrar verkligen personalen vid LvoHs/Ts att 
man inte lät den personliga oron och osäkerheten påverka arbetsuppgifterna.

Att målstyrningen verkligen fungerade bekräftades av det sätt på vilket bataljonen löste 
de oförutsedda händelser som inträffade. Vi fick nämligen ägna oss åt den för en luftvärns-
bataljon ovanliga sysslan att jaga ubåtar. Övergången från den normala förbandsövningen 
till den betyd ligt allvarligare verksamhet som ”skarp” ubåtsjakt innebär skedde helt utan 
problem. Bataljonens nya ledningsorganisation var enligt min meningen en förutsättning 
för detta.

Med några års distans till denna KFÖ kan jag nu konstatera, att den strategi som då gällde 
för vår verksamhet, numera går under benämningen TQM, Total Quality Management. En 
svensk benämning är offensiv kvalitetsutveckling och metoden har idag blivit något av en 
standardme tod för kvalitetsmedvetna företag.

Ett problem under repövningen var emellertid att de tongivande militära förbandsinstruk-
törerna inte begrep innebörden av den nya metoden. De jämförde allt som hände under vår 



37

KFÖ med hur det var på ”den gamla tiden” och de betraktade följaktligen alla avvikelser som 
nackdelar eller brister. Här upplevde jag emellertid en klar skillnad, när man diskuterade 
med tekniska förbandsinstruktörer, vilka hade en betydligt mer pragmatisk och öppen syn 
på verksamheten.

regementschefen, sven Platerud, visade ett stort intresse för övningen och inte minst 
tekniker tjänsten. Det är alltid ett stort stöd för personalen när chefen kommer och studerar 
verksamhe ten. Här saknade jag dock besök från LvoHs/Ts-ledningen. Det borde ha varit 
intressant för skolledningen att besöka teknikerna under en KFÖ för att studera den lång-
siktiga effekten av utbildningen vid skolan.

År 1987 upphörde mitt förordnande som pjäsingenjör och jag lämnade luftvärnet. För min 
per sonliga del har jag både i mitt civila arbete och privat haft mycket stor nytta av tiden vid 
rMs. Alla saker som man idag omger sig med hemma och på arbetet har tyvärr den sorgliga 
egenska pen att de förr eller senare går sönder. Den gedigna teknikerutbildningen gör det 
dock lättare att vidtaga lämpliga åtgärder. I mitt normala arbete ingår bland annat adminis-
tration och erfarenhe terna från ingenjörskursen liksom verksamheten som bataljonsingen-
jör har här varit till god hjälp. Det jag emellertid värderar högst är alla trevliga upplevelser 
och vänner, som jag fick vid tiden på rMs och Lv 6.

Avslutningsvis vill jag försöka besvara frågan om varför rMs blev så framgångsrik i sin 
verk samhet. Enligt min uppfattning krävs tre grundförutsättningar för en skola av denna 
typ. Den första förutsättningen är en kompetent och engagerad personal med tillgång till väl-
utrustade verkstäder och laboratorier. Den andra är att skolan skall vara lokaliserad i när-
heten av ett luft värnsförband. Den tredje är att skolan skall befinna sig i en högteknologisk 
miljö, där både för svarsindustrier och en teknisk högskola ingår. Alla dessa förutsättningar 
fanns i Göteborg.

Därutöver tror jag att det krävs ytterligare en faktor för att en skola skall bli riktigt fram-
gångsrik. Det måste finnas en stark sammanhållning hos skolans personal och de som har 
utbildats där samt ömsesidigt förtroende och respekt. Denna diffusa faktor är tyvärr inte 
mätbar i ekono miska termer, men troligtvis är det ändå den viktigaste förutsättningen för 
rMs framgång.
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Mitt förhållande till RMS
Av BEnGT HALsE 

Vpl instrumenttekniker och bating tom 1987, 
vd Ericsson Radar ElectronicsAB, kocernchef  SAAB AB

när jag blivit ombedd av Harry Johansson att skriva en artikel om mitt förhållande till rMs 
väller många gamla minnen upp till ytan. Ta därför nedanstående som en mycket personlig 
samling snapshots från en tid som betydde mycket för mig – även professionellt skulle det 
sena re visa sig.

Min militära karriär började efter min civ. ing. examen från CTH/F med riktövningar, 
lastbils släpande av kanoner, kaserngårdsexercis m.m. – jag hade blivit uttagen att som un-
derofficer göra PoB-tjänst på A6 i Jönköping. regementet var oK, sommaren var fin, men 
nog tyckte jag att det här med släpandet av 10,5 cm kanoner inte riktigt var min gren.

samtidigt hade jag efter min Chalmersexamen påbörjat mina lic-studier. Med hjälp av en 
för stående professor lyckades jag övertyga värnpliktsverket, eller vad det hette på den tiden, 
att mina talanger kanske passade bättre på rMs.

sejouren i Jönköping blev alltså bara en sommar kort.
Då jag ryckte in på rMs (med lön med s.k. B-avdrag från Chalmers vilket fick mig att kän-

na mig som ett äkta valutasvin) väntade först en repris på soldatutbildningen. Den leddes av 
mycket säkra pojkar, alla rustmästare och lystrande till namn som Jigfelt, ”Hacke” m.m. Den 
inte alltför militäriska exercisen varvades med givande samtal om rost i balkarna på Jigfelts 
gamla Amazon. Hackes gotländska ursprung och andra intressanta ämnen. redan då hade 
delar av det militära försvaret uppenbarligen anammat föreställningen att uppgifter skulle 
lösas till sammans med de värnpliktiga!

Andra behagliga minnen var från orienteringarna. som f.d. ”riktig” orienterare var det 
en fröjd att se ”Hacke” spränga fram över stock och sten. Jag kommer också ihåg min egen 
framgångs rika framfart i skolmästerskapet då gotlänningen Fredriksson, av kamraterna 
kallad ”älgen”, tre gånger passerade mig i skogen, men var långt efter i mål.

så småningom började vi också närma oss själva pudelns kärna, d.v.s. reptjänsten. Det 
hela började med föreläsningar och övningar i radarteknik, pulsteknik, förstärkarteori och 
andra spännande ämnen. Vi passerade, vissa av oss med tvekan, den svåra lödexamen, vilket 
innebar att vi blev civilmilitära värnpliktiga med rätt att löda. Det var under den här tiden 
som min res pekt för försvarets höga nivå när det gäller utbildningssystemet grundlades och 
den respekten har snarast förstärkts efter hand. Här fanns riktig programmerad undervis-
ning, vi använde redan då TV i utbildningens tjänst etc. Chefsideolog var armédirektören 
Bäck som jämsides med sin gärning på rMs hemsökte Göteborgs pedagogiska institutioner.

så fick vi till slut gå in i det heligaste – berget.
Härifrån härstammar nog de allra påtagligaste minnena från grundutbildningen. Bland 

det som etsat sig fast finns Ftvm nööjd och hans stämma som kunde tränga igenom det värsta 
buller av fläktar från radarstationer. Där fanns också fiket med sina superba damm sugare 
som gav mod och kraft inför efterföljande reptjänst. Allra bäst minns jag dock rep proven – 
hur vi i princip med spikskorna på, efter tecken från Fthv Carlsson gjorde en Le Mans start 
mot våra CIG 760. Det var härdande för psyket att allt medan några kamrater runt om 
lyckades hitta felet till säker hetskedjan och deras stationer snurrade igång med ett muntert 
vinande, försöka hålla nerverna i styr och fortsätta att rent logiskt leta sig fram till var felet 
satt i just ens egen station. Hela upp lägget utnyttjade på ett suveränt sätt tävlingsinstinkten 
samtidigt som det tydligt illustrerade Darwins tes om ”survival of the fittest”.
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Ingen kan väl försöka minnas rMs utan att nämna kurschefen, kn Ebbe nemby. nemby 
var luftvärnsofficer från den tid då hörselskydd inom luftvärnet ansågs vara någonting som 
bara veklingar använde. Detta ledde naturligtvis till en hel del missförstånd men sällan har 
jag upplevt någon som så hundraprocentigt gått in för sin uppgift. nya rön om underhålls-
organisationens utveckling formligen sprutade ur hans kopieringsapparat och hänförelsen 
över bataljonsreptrop par, plutonstekniker m.m. gick bara inte att stoppa. se där en av dessa 
entusiaster som bär värl den framåt på sina egna axlar!

Andra personligheter var verkstadschefen Mesch, som alltid tycktes försöka minimera den 
egna energiförbrukningen, och naturligtvis Harry, verkstadsingenjör vapen, som seriöst och 
engage rande såg till att varken vi eller våra lärare slarvade i onödan.

Vi hade ju övningar också de flesta av dem i form av kaderövningar på ringenäs, Tånga Hed 
eller remmene Hed.

relativt gamla som de flesta av oss var vid den tiden (dvs 23 till 26 år) såg vi då alltid 
till att göra det mysigt för oss i det av kronan tillhandahållna tältet. Låg vi vid ringenäs 
utrustades t.ex. alltid en expedition till Kvibille för att därifrån hemföra delar av kvällens 
supé, vilken oftast sköljdes ner med de bästa maltdrycker som då stod att uppbringa. På 
dagarna ägnade vi oss åt att pricka ”korven”, något vi själva hävdade vi gjorde bättre än 
alla  andra ”vanliga” rekryter, som hade tränat mycket längre för uppgiften. naturligtvis var 
detta, tyckte  vi, bara ett uttryck för klassen på rMs’ elevmaterial och utbildning.

Till de större strapatserna får man väl räkna den övning på remmene Hed, då kn nemby 
skulle fotografera tekniker under arbete i kyla. Kvicksilvret visade ungefär minus 30 grader, 
teknikerna kunde nog arbeta, men slutarna på fotografens kameror frös fast och lastbilarna 
kunde starta först efter uppvärmning med blåslampa. Övningen avslutades med att i stort 
sett alla välsignades med en galopperande maginfluensa. Mig drabbade den med full kraft 
just då jag som ensam förare, på väg till regementet, i en terränglastbil med en 40 mm kanon 
på släp, passerade en busshållplats i Utby. Ansiktsuttrycken hos dem som väntade på bussen 
har jag inte glömt.

när vi slutligen kom ut på krigsförbandsövning insåg vi verkligen vad vi hade utbildat 
oss till och vilka fördelar vi hade fått. Plutonchefen förstod snabbt att utan rejäl sömn skulle 
förmågan kraftigt nedgå hos teknikern att kunna lösa problem som menligt påverkade skjut-
förmågan hos hans förband. Jag noterade därefter tacksamt att man fick sova i fred till dess 
det var dags att göra rätt för sig.

Det skedde å andra sidan alla tider på dygnet och man förväntades verkligen kunna sin 
central instrumentering in i minsta detalj - något man till sin egen förvåning gjorde.

I dessa situationer visade rMs’ utbildningssystem, med sin blandning av korvstoppning, 
mo dern pedagogik, frammanande av tävlingsinstinkt etc. nu slutgiltigt sin höga klass.

nåväl, så småningom var det dags att rycka ut. Utryckningsdagens begivenheter, i säll-
skap med några av våra ”älsklingsbefäl”, var minnesvärda. Av hänsyn till närvarande och 
anhöriga vill jag dock dra en tystnadens slöja över detaljerna – ett foto från mitt eget var-
dagsrum frampå mor gonkulan, sedan vi återvänt från Danmark, hade kunnat betinga ett 
avsevärt kommersiellt värde idag.

nu var vi i alla fall inryckta i det civila livet igen – 25 man från ”ITK”, varav 20 som trott 
sig ha tummen mitt i handen, men till sin förvåning upptäckt att man nu klarade att prak-
tiskt lösa svåra tekniska problem. Det var med mycket stor saknad man skildes från män-
niskor med vilka man umgåtts intensivt under ett års tid och från en skola som på mycket 
kort tid givit helt nya kun skaper.

Jag tror att för de allra flesta av oss som tillbringade närmare ett år på ITK, PTK eller 
rTK in nebar den här rMs sejouren ett år av omtumlande intryck, mycket nytt lärande och 
fantastiskt fint kamratskap.

Vad hände då med alla kamraterna? själv avancerade jag efter en repövning till 
bataljonsingen jör efter en femveckors kurs som vi till stor del tillbringade tillsammans med 
skolchefen Öv Berglund i ett par Volkswagenbussar genomsökande Halland på jakt efter 
lämpliga gruppe ringsplatser.
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I det civila fick naturligtvis många jobb inom elektronikindustrin. Inom sveriges kanske 
mest internationellt kända och expanderande högteknologikoncern, Ericsson, hamnade t.ex. 
en hoper bl.a. Dick ryberg, Tommy ringström, Kurt Hellström och jag själv. Vem kunde då 
tro att Kurt drygt tjugofem år senare skulle leda mobiltelefoniverksamheten som omsätter 
sisådär 25 miljar der och expanderar med ca. 50% per år. Lars Bern blev bl.a. VD i Incentive, 
har nu sadlat om och är djupt engagerad i miljörörelsen i form av Det naturliga steget.

själv fick jag helt oväntat användning av faktakunskaperna från rMs, när jag för ett par 
år se dan fann mig i spetsen för en industri som bl.a. utvecklade radar. I den positionen har 
jag ännu mera haft anledning att uppskatta rMs’ (eller som den nu heter LvoHs/Ts) profes-
sionalism. Jag tror dock att insikten om hur tekniskt komplicerat det moderna luftvärnet är 
inte är alltför utbredd inom det övriga försvaret. när skolan nu flyttar till Östersund hoppas 
jag bara att man ändå kan hitta möjligheter till fortsatt bra samarbete med industrin och 
luftvärnsförbanden. 

Avslutningsvis - det var en spännande, lärorik, rolig och utvecklande tid jag tillbringade 
på rMs - jag skulle önska många fler möjlighet att få ta del av den erfarenheten!
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Mitt förhållande till PE49/T
Av BEnGT LInDBErG

Vpl radartekniker, 
chef medicinteknik Östra Sjukhuset Göteborg. 

Efter flera års teoretiska elektronikstudier på högskola blev jag ställd framför en apparat, 
som jag inte visste exis terade. Man sade till mig att den förestående utbildningen skulle leda 
till att jag skulle kunna manövrera alla knappar och dessutom kunna förstå hur den fung-
erade inuti. Jag konstaterade snabbt att det var förstås totalt omöjligt och jag brydde mig 
inte så mycket om vad läraren sedan gick igenom.

Emellertid visade det sig att den mystiska tingesten kunde utföra vissa saker. Den kunde 
göra de beräkningar, som jag bad den om. Den lydde de order jag gav den via alla knapparna. 
Jag bör jade bli fascinerad av dess teknik.

senare vidtog fördjupade studier av apparatens inälvor. Hur kunde detta virrvarr av trå-
dar och kugghjul göra det efterfrågade arbetet? Mitt intresse steg! För varje ny enhet jag 
lärde mig, kän de jag tillfredsställelsen av att behär ska en ny teknik. Tillfredsställelsen låg i 
att överlista och ge nomskåda lärarnas manipulerande och åtgärda deras fel. Jag vet nu allt 
om tape på säkringar, trådar som kortsluter kondensatorer och elektronrör som saknar ett 
ben. nyttig kunskap om man skall reparera sin TV!

reparationstjänsten var definitivt den bästa upplevelsen och minnet från rMs-tiden. I 
slutet av utbildningen kände jag mig så totalt kunnig om 49’an, att vem som helst kunde få 
göra vad som helst med den, och jag skulle kunna reparera den. skjut sönder den med en 
kpist och jag skall få igång den!

något annorlunda blev känslan för 49’an då jag på en övning med radarmanskapet såg 
hur man behandlade min klenod i skogen. ”Nej, nej! Gör inte så! Dra inte radarn över den 
stenen! Akta luckorna! Böj inte kabeln så kraf tigt! Släng inte mållägesenheten på berget!” Då 
var 49’an en ömtålig vän.

Efter utbildningen saknade jag reparationstjänsten. Tillfredsställelsen i att hitta fel kän-
des så bra att jag ville fort sätta med det. Vid den tiden, mitten av 60-talet, fanns det ett stort 
antal svartvita TV-apparater, som började bli till åren. Grannar och bekanta med trasiga TV-
apparater räddade mig ur abstinensen och jag blev TV-reparatör på fritiden. Allt i hemelek-
tronik har jag provat på och känner fortfarande den där kicken varje gång jag finner ett fel.

Vid inkallelsen till den första repövningen kände jag glädje. Jag mindes fortfarande allt 
om 49’an – trodde jag – och såg fram emot att träffa min gamle vän. Döm om min förvåning 
när jag första dagen inte ens hittade huvud strömbrytaren. Men efter några dagar satt allt 
där igen. skjut sönder den och jag skall fixa den!

Två nedslående tillfällen har jag upplevt med anknytning till rMs. Det första var då jag 
föll för åldersstrecket. Jag vill gärna uppleva 49’an igen men vet nu inte om jag någonsin 
får träffa min gamle vän. Det andra tillfället var då jag konstaterade att jag inte fick in min 
son – också teknik freak – vid rMs. Han borde fått samma förnämliga start på sitt vuxna liv 
som ingenjör.

sammanfattningsvis kan jag konstatera att den tekniskt praktiska utbildningen jag fick 
på rMs var oerhört värde full som påbyggnad efter flera års teoretiska studier. Efter rMs 
förstod jag äntligen hur det jag läst på Chalmers fungerade i verkligheten.
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RBS 70 – En beskrivning  
av  verksamheten  i  RbV

Av Bo ÖsTErGrEn
Mj i teknisk tjänst, systeming 79-90 till pensionering 1993

Efter en period på drygt tio år vid Lv 6 återvände jag till skolan. Min avsikt var att delta i 
den tekniska utbildningen på rBs 70. Utbildningen var ännu i sin linda och det som förvän-
tades av mig var truppmässiga erfarenheter från Lv 6-perioden. Jag hade haft förmånen att 
få delta i de tekniska kurser som anordnades av industrin, men också fått en del fältmässiga 
erfarenheter av materielen.

stora förändringar planerades vid skolan. Utbildningen skulle nu ske systemvis. En 
mycket framsynt åtgärd enligt min mening, men inte desto mindre kontroversiell. All rBs 
70-utbildning skulle nämligen flyttas till berget. En så stor förändring kunde inte ske utan 
problem. Många upprörda känslor visades inför ”flytten”. Känslosvallet var måhända också 
ett uttryck för den frustration, som många kände inför den stora utmaning det innebar att 
börja utbilda på ett nytt system.

Tekniksprånget från system 48 till rBs 70 var stort. Enkelt uttryckt skulle det kunna be-
skrivas som en övergång från ”rörteknik till halvledarteknik”. Men mycket mera än så inne-
fattades. Till exempel laserteknologi som vid denna tid (1979–80) ännu var ganska ovanlig.

Den största utmaningen var dock att utbilda en systemtekniker på samma tid som tidi-
gare radar-, instrument- och pjästekniker utbildats. Många hävdade att detta var omöjligt, 
och att kvalitén på en sådan tekniker inte skulle hålla måttet i krigsorganisationen.

Med dessa förutsättningar insåg vi i rbV (robotverkstaden senare syE 70/90) att ett 
nytän kande, när det gällde utbildningsmetoder och personalanvändning, var ett måste för 
att kunna utbilda systemtekniker. Allt kunde ske med skolledningens goda minne.

Därmed var grunden lagd för en utveckling där kreativitet och experimentlusta stod i hög-
sätet. Den huvudsakliga delen av personalen var unga entusiastiska tekniker med endast 
några års er farenhet. Inte desto mindre skall en stor del av förtjänsten, av det goda resultat 
vi slutligen upp nådde, tillskrivas dessa.

Ett exempel på nya grepp var materielutbildningen. Dittills hade denna utbildning alltid 
följt mönstret att särskilda lärare, oftast civilt anställda ingenjörer, förmedlade den teoretis-
ka delen till eleverna medan vi på ”verkstadsgolvet” bibringade den praktiska delen. Denna 
tingens ord ning sågs av många som den enda vägen.

Vi ville emellertid annorlunda. Teori och praktik borde integreras enligt vår mening. Vil-
ket skulle betyda att vi själva fick ta över teoridelen. Detta ställde högre krav på kunskaper 
och för beredelser men ingen knotade över det. Tvärtom gav det ökat självförtroende och 
inspiration.

Det glada 80-talet (finansvärldens karakteristik) hade också konsekvenser för vår situa-
tion. Lä rarna, framförallt de yngre, gick åt som smör i solsken till nya civila jobb. omsätt-
ning av perso nal på 30-40 % om året var inte ovanlig. Det var fullt förståeligt att duktiga 
tekniker, mot en kraftigt höjd lön, tog detta steg. En tröst för de som inte slutade var att 
ingen, såvitt jag minns, hävdade vantrivsel som skäl för att lämna oss. Vilket också stöder 
mig i tron på att vi hade en unik gruppgemenskap på system enhet 70/90.

Alltnog en liten kärna av lärare blev skolan trogen. Deras arbetsbörda ökade naturligtvis, 
men återigen nytänkande och personligt engagemang gjorde det möjligt att med små resur-
ser genom föra utbildningen.

systemteknikerutbildningens materieldel var, i stort sett, lika för både värnpliktiga och 
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fast an ställda. Men den tekniska officersutbildningen gav ändå fler möjligheter till experi-
ment med nya metoder och kan sägas varit vägledande. således kunde elever själva, under 
handledning, få ge nomföra utbildningen på begränsade av snitt. Bland de värnpliktiga fanns 
ofta mycket kvalifice rade tekniker som med glädje iklädde sig lärarrollen.

Ledstjärnan för all systemteknikerutbildning var helhetssyn. Vilket innebar att allt 
skulle  relate ras till verkliga situationer. Från förrådsproblematik till avhjälpande åtgärder 
på främsta nivå. Förverkligande av helhetssynen krävde många övningstillfällen i miljö. 
Lärarna hade därför stor frihet att simulera verklighet genom återkommande utomhusakti-
viteter. Traditionellt bedrevs fältverksamhet vid några tillfällen per utbildningsår. ringenäs 
och Tånga hed känns nog igen av många.

nu gavs andra möjligheter, hemmaterrängen och omgivningarna användes istället. Plat-
sen var inte avgörande utan innehållet i övningen var viktigare. Dock gjordes vissa längre 
utflykter som till exempel ut till Östadsterrängen.

Jag vill påstå att en värnpliktig systemtekniker av denna kaliber är unik. En person som 
kunde behärska så skilda teknikområden som hydraulik, radar, robot, samband och kraft-
system.

när jag inför utländska studiebesök sökt förklara vad en systemtekniker kan har jag 
mötts av oförstående. Internationellt har man oftast en specialist för varje teknikområde. 
Vem påstod att vi inte är kostnadseffektiva i försvaret?

I mitten på 80-talet fick undertecknad hedersuppdraget att företräda skolan som repre-
sentant för användare i underhållsberedningen till vårt nästa robotsystem rBs 90. En sti-
mulerande uppgift som gav inblick i ny teknik vilken jag i min tur kunde förmedla till mina 
kollegor. Våra gemen samma erfarenheter från rBs 70 kom också på detta sätt till nytta, när 
det gällde såväl under hållsorganisation som utformning av underhållsvänliga enheter.

Under rB 70-tiden började lärarna i allt högre grad att producera egna läromedel. De till 
mate rielen tillhörande beskrivningarna räckte inte på långa vägar att undervisa efter. Krea-
tiviteten flödade när det gällde framställning av pedagogiska läromedel. Allt från korsord till 
interaktiva dataprogram. Flera utförde också stora arbeten åt försvarsindustrin.

De sista åren under åttio- och de första av nittio-talet började vi allt mer snegla åt rBs 
90. Det gällde att dra lärdom av erfarenheterna vid rB 70- införandet. Mentala och tekniska 
förberedel ser, men också att skapa förväntningar. Vi hade nu en stabil kader av välutbildade 
lärare med en varierande grad av genomgången KHs AK/HK och MHs AK. Avgångarna var 
ett mindre problem. Istället ville många komma till skolan. Vi såg verkligen framtiden an 
med stor tillför sikt.

Besviket kan jag konstatera att våra framtidsförhoppningar kom på skam. Vad är väl 
positiv an da, stark gruppkänsla och kreativitet värda när försvarsledningen bedömer oss 
umbärliga.

Ett stort tack till alla som medverkade i den fruktsamma process som tyvärr avbröts i 
förtid.
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Samarbetet mellan 
Ericsson Radar och Kviberg

Av LArs KULLVIK 
Major i luftvärnets reserv, anställd vid ERE i Mölndal

samarbetet mellan Telefonaktiebolaget LM Ericsson och svenska försvaret har en mycket 
lång tradition och omfattar allt från gamla fälttelefoner till högmodern flygande spanings-
radar. samarbetet med dåvarande föregångaren till Ericsson radar Electronics AB som var 
LM Ericssons MI-division och Kvibergsetablissemanget påbörjades 1956 då Ericsson etable-
rat sig i Göteborgsregionen.

1948 fick Ericsson en order på licenstillverkning av sändar- mottagarenheten för en 
fransk spa ningsradar avsedd för det svenska luftvärnet. radarn benämdes Ps-171/r. 
Militärelektroniktill verkningen var vid denna tid och fram till 1956 placerad i stockholm. 
samma år som dåva rande radars flyttade från Marieberg till Kviberg erhöll Ericsson nästa 
order på lvradar från Kungliga Armétygförvaltningen (KATF). Då handlade det om en av-
ståndsmätande radar (PE-451 ) för centralinstrumentering m/48. Denna radar hade vissa 
likheter med en av KATF be ställd radar (Ps-43/A) avsedd för A32 Lansen. KATF köpte också 
direkt en radar (PE-452) från Frankrike som för cig m/48. Ericsson fick i uppdrag att modi-
fiera denna till en trekoordi nats eldledningsradar med benämningen PE-453/T.

Det kalla kriget gjorde att man, som det hette, av lokaliseringstekniska skäl beslöt sig för 
att flytta försvarselektronikverksamheten från stockholmsområdet. Blickarna föll på Möln-
dal som ny ort för denna verksamhet och 1956 startade Ericsson sina aktiviteter i Mölndal. 
Därmed var en viktig hörnsten lagd för det samarbete, som under årens lopp utvecklats mel-
lan Ericsson i Mölndal och rMs på Kviberg.

Ericssons dåvarande produktflora med Ps-171, PE-451 och PE-453 samt rMs utbildning 
av värnpliktiga tekniker på dessa system skapade en god möjlighet för teknikstuderande 
vid Chalmers och andra tekniska skolor att efter genomgången värnplikt få anställning vid 
Ericsson.

Den symbios, som härvid utvecklades visade sig vara synnerligen fruktbar. Ett stort antal 
något grånande tekniker och beslutsfattare vid nuvarande Ericsson radar Electronics fick 
sin värn pliktsutbildning vid rMs vid denna tid. Detta innebar att de redan vid anställning-
en på Ericsson väl visste vad en arméradar behövde kunna samt i vilken miljö den hade att 
verka. De första frukterna av denna samverkan blev eldledningsradar PE-48/T för cig 760, 
vilken följdes av en MTI-tillsats för den internationellt mycket framgångsrika centralinstru-
menteringen superfle dermaus. MTI- tillsatsen har senare i modifierade former installerats 
såväl i PE-48 som i Ps-04.

Ericsson har under 80- och 90-talet haft stora exportframgångar med sina GIrAFFE- 
system, utvecklade ur Ps-70 och Ps-90. Det är inte att överdriva att påstå att denna export-
succé hade varit omöjlig utan den baskunskap som många Ericssons tekniker bibringats 
under sin värn pliktsutbildning vid rMs och LvoHs/Ts.

I skrivande stund har cirka 20% av de ingenjörer, som arbetar inom arméradarprojekten 
ge nomgått värnpliktig teknikerutbildning på Kviberg. Det är inte utan en viss bävan som 
Ericsson följer Ts förflyttning till Östersund. Vi hoppas givetvis att vi skall lyckas rekrytera 
värnpliktiga tekniker även därifrån, men lika naturligt och enkelt kommer det inte att bli.

Under många år hade FMV ett eget radarlaboratorium i stockholm benämnt Brommalab. 
Det var då naturligt att Ericssons utrustningar provades där under prototypfaser och mot-
svarande. Då Brommalab lades ned ökades med naturlighet Kvibergs medverkan i utrust-
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ningarnas utprovande redan under utvecklings- och prototypfaerna. 

De stora exportframgångar som Ericssons GIRAFFE-system har haft medförde också, att 

olika kunder ställde olika krav på dokumentation och utbildning. särskilt kraven på 

beskrivningar kunde många gånger bli väldigt omfattande. Ericsson har därför under 

många år haft en mycket god hjälp av skolans lärare, som agerat ”spökskrivare” för många 

av dessa publikationer. Detta gäller för övrigt i en icke ringa grad för de beskrivningar som 

utarbetats för svenska armén framförallt vad avser PS-90. 

Mången utländsk kund har också storligen imponerats av de faciliteter som RMS och 

senare LvOHS/TS har kunnat visa upp då det varit aktuellt att diskutera logistik som en 

del av marknadsföringen av våra produkter. 

Närheten till Kviberg har betytt mycket för Ericsson Radar Electronics framgångar och 

Kviberg har enkelt kunnat disponera lärare och föredragshållare från Ericsson. Det är med 

saknad som vi ser att skolans TS-del nu flyttas till Östersund. Vi hoppas att vi skall få till 

stånd ett fruktbart samarbete även i detta fall, men som sagt, lika enkelt som att ha 

verksamheten på Kviberg kommer det inte att bli. 

* Öv 1. i teknisk tjänst, tjänstgjorde vid  RMS 1957–1981, LvOHS/TS 1981–1988 varav 1 ½ år som 

utbch. C ATS 1988–1992 och C AMC  till pensioneringen 1992-01-01. 


