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Stödj oss i omstruktureringen!
Kamrater!
Nu är uppdraget vi tillsammans har 
färdigformulerat och framtidens 
möjligheter ligger i våra händer. Alla 
är förmodligen ej nöjda med beslutet 
och det måste vi hantera. Vi skall nu 
tillsammans säkerställa att det blir 
en samordnad teknisk tjänst inom 
Försvarsmakten, en extrem utmaning. 
Försvarsgrenarna har idag lite 
olika syn på hur teknisk tjänst skall 
bedrivas vilket tidigare har försvårat 
samarbetet. Nu är det klart och tydligt 
skrivet i uppdraget att FMTS har 
ansvaret att se till att Högkvarteret får 
sammanvägda och vettiga underlag 
så att de sedan kan fatta de för oss 
alla viktiga besluten hur teknisk tjänst 
skall bedrivas inom FM. Ingen annan 
har det ansvaret och den uppgiften. 
Nu kan vi inte längre säga att vi är 
bättre än de andra försvarsgrenarna 
för nu skall vi tillsammans bilda 
en gemensam stagda/styrka och 
göra det optimala tillsammans. Jag 
vet att om vi nu lyssnar och lär av 
de andra samtidigt som vi delger 
våra kunskaper så kommer vi att 
skapa en vinna vinna situation som 
möjliggör en kvalitetshöjning i 
insatsorganisationen och det är det vi 
har betalt för.

Den närmsta tiden/åren kommer 
dock att kräva mycket av oss då vi 
nu riskerar ett stort kompetenstapp då 
tyvärr fl era av oss ej vill eller kan följa 
med mot nya utmaningar och detta är 
jag orolig över. Därutöver kommer 
det att saknas viss infrastruktur som 
möjliggör att vi direkt sätter igång 
med fullt blås på den nya platsen.

Det jag dock är helt övertygad 
om är att, efter att nu ha sett 
hur processen infrastruktur och 
produktionsplanering kommit igång, 
möjligheterna fi nns att detta kommer 
att bli riktigt bra från 2007/2008. Vi 
har inom den tekniska tjänsten ett gott 

stöd från högre chefer att det vi är på 
väg in i skall bli bra. Jag tror faktiskt 
att vi i Halmstad kommer att vara mer 
integrerade Försvarsmaktsmässigt 
än vad man är i Högkvarteret. 
Ordervägarna blir faktiskt kortare 
och enklare hos oss. Mao tar vi tag i 
detta så kan vi komma innanför HKV 
beslutscirkel och därmed ta för oss. 
Vi skall inte lura någon utan vi skall 
med precision redovisa vår betydelse 
som kanske inte alltid tidigare har 
upptäckts då vi varit för blygsamma.

Jag vill/kräver nu att ni alla stödjer 
oss i omstruktureringen oavsett om 
ni vill/kan bliva kvar vid eran läst i 
försvarsmakten. Jag behöver få med 
er kompetens mot framtiden. 

Att vi behövs i framtiden framgår 
tydligt av personalramarna då den 
procentuella andelen tekniker i 
Försvarsmakten skall bli större än 
vad den var i Försvarsbeslutet 2000 
enligt ”styrkorten”. Processen att 

uppfylla detta krav kommer däremot 
att bli tung då detta kräver en stor 
personalrörlighet som många gånger 
inte stämmer överens med personalens 
egna målsättningar. Jag vädjar dock 
till er att söka information via oss på 
ATS, bl a vår hemsida där vi lägger in 
information om omstruktureringen. 
Vi skall göra allt vi kan för er så att 
ni fattar beslut avseende er framtid 
på objektiva grunder. Risken är nu 
att vissa fattar beslut i frustration som 
kanske inte alltid blir det bästa.

Jag vill också passa på att tacka alla 
jag möter som pratar klartext med 
mig och därmed ger mig ett brett 
beslutsunderlag som förhoppningsvis 
sedan kan bädda för framtiden.

Avslutningsvis vill jag också göra 
reklam för kamratföreningsträffen 
som sker i Östersund den 23-25/5.

Öv Mats Klintäng

Foto: Mats Falkdalen FMLOG
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Sedan tidig vår 2004 har tankar 
funnits att pröva möjligheterna att 
använda Strf-90 som plattform för 
funktioner såsom sjukvård, ledning 
och teknisk tjänst.

Frågan togs upp av ATS i samband 
med statusdialogen 2004. Efter 
dialogen började arbetet med att 
ta fram kravdokument dels för 
ett funktionsutrymme teknisk 
tjänst generellt, men även för ett 
funktionsutrymme inrymt i en Strf-
90.

Styrningar in i projektet kom från 
HKV, MSA Övlt Lars Karlsson, och 
de tyngsta styrningarna rörde kraven 
på att inga förändringar fi ck göras i 
vagnens grundutförande för att kunna 
fl ytta utrustningar mellan vagnar, 

samt att grundbeväpningen skulle 
kunna användas.
Vid ett möte på HKV hösten 04 fi ck 
ATS uppgiften att leda arbetet med att 
ta fram prototyp av funktionsfordon 
teknisk tjänst baserat på strf-90. 
Vagnen innehåller nu både MS-spec 
BAS satser samt generella BAS 
satser. Det fi nns plats för Teknisk 
Chef samt tre mekaniker (möjlighet 
till fyra). 

Det praktiska arbetet har genomförts 
vid Markvst Boden och deltagit har 
förutom ATS även ILS strf-90 från 
FMV, Tek Fordon, Markvst samt pers 
ur I 19.

En prototyp fi nns nu framme och 
nu startar arbetet med att ta fram 
ytterligare en prototyp. Denna 

prototyp kommer att ha en vst 
inredning istället för gröna lådor. 
Detta blir en test för att se vilken av 
modellerna som får med sig mest 
utrustning.

Tidsplan
5 st funktionvagnar strf-90 teknisk 
tjänst tas fram under hösten 05.
3 av dessa är inredda med gröna lådor 
och två är vst-inredda.
2 av dessa kommer att användas av I 
19 och 3 av P4.

Utvärdering sker efter utryckning 05 
och under 06/07 kommer även P 7 att 
använda Strf-90 som funktionsfordon. 
Planen är preliminär.

Bilder på vagnen fi nns på ATS 
hemsida under Funktionsenheten.
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Foto: Mats Falkdalen, FMLOG Östersund 
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Organisation FMTS
C FMTS

Stf C FMTS

MtrlSekt

FunkutvE UtbE

Pers P/E UtbAdm Allm

ProdstödE

Gem Luftsystem Marksys Elektro Linje Bas/LogRegelverkInriktMtrlutv

Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, organisation är nu fastställd och kommer att se ut som skissen ovan. Det fastställda styrkor-
tet för FMTS kan du läsa på hemsidan för Tekniska offi cererare, http://atoff.mine.nu  (Internet).

Vilka möjligheter har jag?Vilka möjligheter har jag?
Sedan en tid tillbaka fi nns en hemsida (Internet) för Tekniska offi cerare. Där kommer information som rör möjligheter och framtid för 

Tekniska offi cerare att publiceras och uppdateras. Besök sidan på:

     http://atoff.mine.nu (Internet!)

Du är också välkommen att lämna önskemål om vilken information du vill ha på hemsidan!
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Renoveringsgruppen
– Entusiaster bevarar svensk teknikhistoria
        Text & foton: Stefan Karlsson, P 10              
I tider av nedrustning och 
nedläggning fi nns det entusiaster som 
försöker rädda en del materiel från att 
hamna i smältugnen. Runt om i landet 
fi nns dessa frivilliga krafter som med 
små eller inga medel i dåliga lokaler 
kämpar med att bevara en del av 
historien till eftervärlden.

Några av dessa energiska entusiaster 
är Renoveringsgruppen i Strängnäs, 
där man sedan 1977 på olika sätt 
slitit hårt med att bevara fordon 
och materiel som använts vid 
Regementet. Samlingen är näst efter 
Pansarmuseet i Axvall den mest 
omfattande samlingen stridsfordon 
i landet. Huvuddelen av fordonen i 
Strängnäs är i körbart skick och de 
används fl itigt vid olika historiska 
uppvisningar till skillnad mot de 
fordon som fi nns på Pansarmuseet 
som är museiföremål och därför 
inte får brukas. Gruppen i Strängnäs 
består av ett 10-tal frivilliga som helt 
ideellt lägger ner tusentals timmar 
på att i trånga lokaler och med ett 
minimum av resurser hålla drygt 30 
trilskande maskiner rullande.

Det hela bedrivs som fritidssyssla 
och syftet är att bevara lite av den 
svenska teknik- och kulturhistorien 
till eftervärlden. Förutom underhåll 
och ”småreparationer” (som smårep-
arationer räknas sådana som klaras av 
på mindre än 12 månader) på redan 
fungerande fordon genomförs även 
en del mer omfattande projekt.

Ett exempel är Stridsvagn m/37. 
Egentligen är det lite missvisande att 
kalla denna lilla vagn för stridsvagn 
eftersom vagnen är stor som en liten 

Stridsvagn m/37. Södermanlands Regementes sista högvakt den 9 januari 2005. Strv 
m/37 för regementets fana till slottet.

Bild Strv m/21-29 på väg. En stridsvagn m/21-29  tidigt 1930-tal.
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personbil, ”bara” väger 4,5 ton och 
endast är beväpnad med 2 kulsprutor.
Vagnen tillverkades 1938 i 48 
exemplar, av Tjeckiska CKD, vid 
Jungnerfabriken i Oskarshamn. 
Efter avslutad tjänst hamnade just 
detta exemplar som monument 
på Utö skjutfält där den stod fram 
till i början av 80-talet då den 
transporterades till Strängnäs och 
togs omhand av renoveringsgruppen. 
Våren 2000 avslutades en omfattande 
totalrenovering av vagnen och efter 
detta har den använts fl itigt vid olika 
uppvisningar inom och utom Sverige. 
Det är t.ex. den enda stridsvagn 
som någonsin varit med vid 
högvaktsavlösningen på Stockholms 
slott, ett evenemang som genomfördes 
den 9 januari i år.

Ett annat exempel är Stridsvagn 
m/21-29, som är Sveriges första 
stridsvagn! För närvarande pågår i 
Strängnäs renoveringen av just en 
Stridsvagn m/21-29. Ett projekt som 
när iden föddes 1992 av omvärlden 
betraktades som vansinne. Men efter 
en imponerande, och inte helt enkel, 
renovering av Strv m/37 vintern och 
våren 2000 insåg skeptikerna att även 
det svåra är möjligt. Det var nu dags 
att ta itu med det omöjliga…

Vagnen som för närvarande håller på 
att renoveras är en av 4 existerande 
vagnar i värden. 10 st vagnar inköptes 
1921 från Tyskland, de kom efter en 
tid att kallas Strv m/21 – Sverige hade 
därmed fått sina första stridsvagnar.

1929 modifi erades 5 av vagnarna och 
försågs bl.a. med ny svensk motor 
och växellåda. Dessa vagnar kom att 
benämnas Strv m/21-29. I samband 
med att Strv m/37 infördes 1938 
ansågs Strv m/21 och 21-29 slutligen 
ha gjort sitt. Två av vagnarna hade 
redan skotats för att bli reservdelar, 
en vagn lär enligt vissa dokument ha 
skänkts till Tyskland 1938, och minst 
3 vagnar användes som skjutmål. De 
4 kvarvarande vagnarna, en m/21 
och en m/21-29 hamnade i Enköping 
(båda vagnarna fi nns nu bevarade på 

Bild Strv m/21-29 
radio. Ett av våra första 
lednngsfordon, Strv 
m/21 med radio någon 
gång under 1920-talet.

Pansarmuseet), en m/21-29 hamnade 
som monument i Visby innan den 
1993 skänktes till Panzermuseum i 
Tyskland och en m/21-29 hamnade 
i Strängnäs. Vagnen i Strängnäs 
har stått utomhus som monument i 
över 60 år. Tyvärr saknar den motor, 
växellåda, kylare och pedaler, men 
det viktigaste – styrsystemet sitter 
kvar. Botten har i alltför många år 
varit täckt av fuktig blästersand vilket 
gått hårt åt bottenplåtarna, men trots 
omständigheterna är vagnen ändå i 
förvånansvärt gott skick.

Litteratur i form av reparationsbok, 
reservdelskatalog eller ritningar fi nns 
inte. Det är inte ens säkert att det 
har existerat något sådant. Det fi nns 
däremot en original instruktionsbok 
bevarad och denna bok innehåller 
detaljerade teckningar som kommer 
att vara till stor hjälp när det gäller att 
återskapa inredningen. Originalfoton 
som visar detaljer på vagnarna är 
också en bristvara.

Den m/21-29 som fi nns bevarad 
på Pansarmuseet är inte heller den 

Stridsvagn m/21-29 uppställd som monument i Strängnäs 1944.
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komplett och Strv m/21 skiljer sig 
ganska mycket från m/21-29, men 
med lite fantasi och detektivarbete 
skall det nog gå att tillverka det 
som saknas. Eller för att använda 
en gammal klyscha som de som 
ingenting begriper lite överlägset 
brukar använda ”Hur svårt kan det 
vara?” Det kan vara hur svårt som 
helst, men det går om man vill, och 
viljan den fi nns. 

Motorn i Strv m/21-29 skall vara en 
Scania 1544, en standardmotor från 
sent 20-tal. En annons i tidningen 
Classic Motor gav napp och en 
f.d. lastbilsmotor köptes i Skåne. 
Växellådan är en specialväxellåda 
med hög- och lågväxel. Den 
samtida av NOHAB tillverkade 
midjestyrda Artilleritraktor m/28 
som fi nns bevarad i ett exemplar på 
Militärfordonsmuseum i Malmköping 
verkar ha en växellåda av samma 
typ. I Malmköping fi nns ytterligare 
en Artilleritraktor m/28 som håller 
på att renoveras och till denna 
traktor fanns faktiskt en extra, men 
inte helt komplett, växellåda som 
förhoppningsvis går att använda.

En ny kylare måste tillverkas, 
likaså bränsletank. Pedalställ och 
växelanordning hoppas vi kunna 
gjuta nytt med hjälp av de delar som 
fi nns kvar i vagnen på pansarmuseet 
som mall.

Det svåraste och dyraste blir sannolikt 
renoveringen av bandaggregatet som 
består av 20 st individuellt fjädrade 
bärrullar per sida. Banden består av 
gjutna bandplattor, 72 per sida, men 
om skicket på dessa är sådant att de 
går att använda har ännu inte kunnat 
fastställas. Det fi nns dock en sponsor 
som har lovat att hjälpa till och gjuta 
en uppsättning nya bandplattor!

Vagnen har nu plockats isär, ett arbete 
som visade sig betydligt lättare än 
beräknat eftersom de skruvar som 
håller ihop vagnen var väl infettade. 
Förhoppningen var, när projektet 
startade 2001, att om inget katastrofalt 

Stridsvagn m/21-29. Samma vagn nästan 60 år senare, före demonteringen.

Den nyinköpta motorn, en Scania 1544.

Artilleritraktor m/28 har likadan växellåda som Strv m/21-29.
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inträffar skulle vagnen kunna rulla 
igen omkring år 2010. Den kommer 
då att vara den enda körbara vagnen 
av denna typ i världen.

Det katastrofala har dock redan 
inträffat, P 10 i Strängnäs läggs 
ner! Detta innebär att lokalerna 
där vagnparken förvaras och 
renoveringen pågår måste lämnas 
2005-12-31. En kulturskatt riskerar 
nu att splittras och hamna i 
smältugnen. På grund av detta står 
nu alla projekten helt stilla. Tid och 
kraft åtgår i stället helt och hållet till 
att fi nna en lösning på lokalfrågan så 
att 600 ton i form av drygt 30 fordon 
och reservdelar kan förvaras och 
renovering fortsätta. Ambitionen är 
att kunna skapa ett levande museum 
där fungerande fordon kan visas upp 
för allmänheten. Ungefär på samma 
sätt som många museijärnvägar idag 
gör det möjligt att uppleva ångtåg i 
rörelse vill vi kunna visa hur 100 år 
gamla stridsvagnar låter och luktar.

Förutom renoveringen av Strv m/21-
29 pågår även en del andra intressanta 
projekt:
- Pansarbil m/39 ”Lynx” och Strv 
m/40L håller på att köpas hem från 
Dominikanska Republiken.
- Strv 74 håller på att byggas om till 
Strv m/42.
- Stormartillerivagn m/43 håller på att 
byggas om till Strv m/41.
- 2 st vrak av pansarbil m/31 har 
bärgats från Kungsbäcks skjutfält i 
Gävle.
Mer information om de olika 
projekten fi nns på www.p10.mil.se
– klicka på museum

Finansieringen av de olika projekten 
bygger helt och hållet på frivillighet 
i form av sponsorer och frivilligt 
arbete. Södermanlands Regementes 
Museiförening tar emot donationer till 
de olika projekten men söker framför 
allt efter intresserade som vill och kan 
hjälpa till att lösa lokalfrågan.

Stefan Karlsson

Styrväxeln ligger i botten på vagnen, under besättningens golv.

Eftersom instruktioner saknas 
får man prova sig fram. Att lyfta 
styrväxeln genom bakdörren visar 
sig omöjligt...

... genom hålet där tornet suttit 
var lite lättare!

Kontakta:

Stefan Karlsson
Södermanlands 

Regemente 
tel. 0152 - 286 43

stefan.s.karlsson@mil.se

Intresserad?Intresserad?



AT Nytt Nr 1/2005         11

Kamratföreningen AT Off c/o Annchristine Bäckman, ATS, 831 85 Östersund, e-post: annchristine.backman@mil.se

Ordföranden har ordet
          Gustaf Ankarcrona     

Som alla ni kära medlemmar vet tog 
Riksdagen den 15 december 2004 
beslutet att bland andra förband och 
skolor avveckla Arméns Tekniska 
Skola,  ATS i Östersund och Försvars-
maktens Halmstadskolor från den 31 
december 2004. Samtidigt beslöt man 
att organisera Försvarsmaktens Tek-
niska Skola, FMTS i Halmstad från 1 
januari 2005.

Som ställföreträdande skolchef ut-
sågs från samma datum vår styrelse-
medlem överste Mats Klintäng, tidi-
gare chef för ATS. Därmed kan jag 
konstatera att föreningen formellt fått 
en ny enhet, FMTS, som skall stödja 
vår verksamhet. Vi ser fram mot detta 
samarbete.

Styrelsen har med anledning av riks-
dagsbeslutet fattat beslut att förlägga 
föreningens årsmöte 2005 till Öster-
sund med tillhörande studiebesök i 
denna stad. Tiden för mötet fastställ-
des till måndag 23 - 25 maj. Årsmötet 
med efterföljande kamratmiddag på 
Fältjägarmässen äger rum tisdagen 
den 24 maj kl 15.30 i Östersund. 

Vi ser fram mot en fi n träff i Öster-
sund dessa ljusa försommardagar och 

dito nätter. Vår kontaktman på skolan 
är majoren Robert Nordlander som 
har hjälp av Kaj Sandström och Tore 
Öberg med förberedelserna. Resan 
till och från Östersund kommer att 
ske med markstransport. Försvars-
makten kan inte längre stödja vår 
verksamhet med fl ygtransport. Den 
anses inte vara ”samhällsnyttig”. Vi 
undersöker därför förutsättningarna 
för gemensam civil busstransport från 
Stockholm, Kristinehamn och Boden. 
Förbered gärna lokalt samordnad bil-
transport. 

Varje deltagare utanför Östersundsre-
gionen erhåller ett resebidrag om 500 
kr. Slutlig och detaljerad kallelse och 
inbjudan kommer i marsnumret av 
Extra KamrAT Nytt.

Jag måste be om ursäkt för mitt slarv 
med sammanblandningen av städerna 
Kristinehamn och Kristianstad i min 
ledare i förra numret av AT Nytt. 
Att jag avsåg Kristinehamn när jag 
skrev om de lokala träffarna kunde 
ingen undgå som läste den följande 
artikeln.

 Samtidigt vore det roligt att få en mö-
tesrapport om inte från Kristianstad 

så i varje fall från Skåne. Föreningen 
har numera ett omfattande arkiv med 
foton från alla möten runtom i landet 
lagt på CD-romskivor. Detta arbete 
har mycket förtjänstfullt gjorts av 
Åke Olsson, vår eminente ”kugg-
hjulsfotograf”. Sekreteraren Sven 
Bertilsson har sänt ut sådana skivor 
till kontaktmännen på de mest aktiva 
orterna, det vill säga där man konti-
nuerligt träffas. Självklart kan alla 
andra kontaktmän landet runt beställa 
denna ”fotoskiva ” av sekreteraren.

I detta nummer fortsätter vi med vår 
mycket uppskattade serie ”Hur jag 
blev teknisk offi cer”. Denna gång är 
det Willy Åhs som berättar om en 
synnerligen innehållsrik och skif-
tande karriär som teknisk offi cer. Vi 
får också läsa rapporter från träffar i 
Linköping och i Stockholm. Jag fort-
sätter att uppmanna er alla runt om i 
landet att både träffas och rapportera 
om träffarna i denna form.

Väl mött i Östersund!

Gustaf Ankarcrona
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Kamratmöte  
  Mälardalen 1 februari 2005      
      Text: Jan Sandin              
Ja så var det åter dags för årets, 
traditionsenliga och välbesökta 
träff i Stockholm, för det är väl 
tradition när man är inne på fjärde 
omgången? Som vanligt gick träffen 
av stapeln på restaurang Vingen på 
FMV och bestod av väl avvägda 
delar information, mat och trevligt 
umgänge, för inte mindre än 44 
deltagare. Klubbmästaren Kjell- Erik 
Lindgren, höll i såväl ett späckat 
program som i den mer lekamliga 
delen som följde efter informationen.

Kurt Svensson inledde informationen 
med att berätta hur försvarsbeslutet 
mer övergripande påverkar FMV. 
Han drog bl.a. parallellen att 
både FMV och FM står inför en 
ny LEMO- utredning av minst 
lika genomgripande slag som den 
tidigare.

För FMV del skall svenska nischer 
och därtill hörande strategier 
bearbetas. Inom vårt favoritområde 
drift och underhåll skall FMV redan 
till 30 april presentera förändrade 
relationer och roller mellan FMV / 
FM och industrin i det nya försvaret.

Därefter gav Bengt Åkerlind 
från VOL (Nya förkortningar: 
Verksamhetsområde Logistik, dvs. 
gamla underhållsavdelningarna) där 
han är produktledare för MS 596 
generella drift och underhållssystem, 
oss en riktig lektion i läget för FM 
informationssystem. Många log 
igenkännande när Bengt presenterade 
sin samlade systembild. Innehållet 
föreföll nämligen bekant och det 
var lika förvirrande och komplicerat 
som det alltid varit. De fl esta 

systemen är ju tämligen till åren 
komna men nu planeras krafttag, 
för efter det inställda totalprojektet 
Sirius har inte mycket hänt. Bengt 
berättade nu om FENIX som avlöser 
fl ygsystemen, PRIO som skall avlösa 
affärssystemen och DITO för digital 
hantering av TO. Sammantaget är 
inte mindre än 12 systemutvecklingar 
på gång. Vi som varit med förr säger 
bara, lycka till!

Undertecknad försökte på en 
halvtimme teckna en sammanfattande 
bild av hur den pågående 
utvecklingen påverkar svensk 
försvarsindustrin med inriktning på 
vidmakthållandefrågor. Budskapet var 
att svensk försvarsindustri inte längre 
är så svensk och ganska dominerat 
av Saab. Saab:s ”underhållsbolag” 
AerotechTelub har visat stort intresse 
att bli en ledande partner till FM i 
den pågående omställningen av i 
första hand FMLOG men även för 
en eventuell outsourcing av teknisk 
utbildning. Internationaliseringen har 
bl.a inneburit att det är än viktigare för 
svensk försvarsindustri att ha svenska 
försvaret som sin eftermarknadskund. 
Utan sådan hemmamarknad är det 
sannolikt omöjligt att t.ex. sälja JAS 
på export. 

Nu var det dags för lite 
”kårinformation” från Lars Öberg 
som presenterade sig som den nya 
Sven Bertilsson. Förmodligen var 
det mer rollen som åsyftades, de 
är ju inte särskilt lika! Vi fi ck en 
grundlig insyn i processerna kring 
FM hantering av nya personalramar 
och olika anställningsformer. Bland 
oss pensionärer var nog den allmänna 

              

Kurt Svensson och Bengt Åkerlind infor-
merar om FMV

Andäktigt lyssnande från vänster: Sven 
Bertilsson, Harry Johansson, Anders 
Gustafsson, Gustaf Ankarcrona, Håkan 
Linde, Per Erik Thunström, Willy Åhs, 
Anders Ljungberg, Sven Ahlgren och 
Torsten Larsson. 

Jan-Erik Lövgren, Gustaf Ankarcrona 
och Willy Åhs

Sven Ahlgren, Ulf Brömster och Jan 
Sandin
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refl ektionen att det var skönt att vara 
ute ur systemet, för det verkar inte ha 
blivit enklare roll i etablerandet av 
den nya skolan med säte i Halmstad. 
Många farhågor och mycket motstånd 
fi nns kring ATS nedläggning och fl ytt 
av personal. Åtföljande problem 
med kompetenstapp är nog nästintill 
garanterade. En annan viktig fråga är 
också ATS betydelse som replipunkt 
för vår kamratförening. Kommer 
FMTS att vilja/ kunna ta den rollen i 
framtiden?

Ja den frågan ledde direkt till 
Gustaf Ankarcrona som avslutade 
informationen med aktuell 
föreningsinformation. Framför allt 
ska 23-25 maj reserveras för årsmötet. 
Med anledning av ATS nedläggning 
planeras detta till Östersund.

Ordförande tackade föredragshållare 
och särskilt FMV: arna Kurt 
Svenson och Åke Olsson som stått 
för de praktiska arrangemangen för 
gjorda insatser. Efter all information 
smakade maten utmärkt, dessutom 
förstärkt med vininpsirerad allsång 
ledd av Kjell- Erik. Som framgått 
ovan en trevlig eftermiddag-kväll 
med ett späckat program, tack för 
det! 

Även om anledningen för valet av 
plats för årsmötet är sorglig, så fi ck 
jag känslan av att de allra fl esta såg 
fram emot nästa träff i ett vårfagert 
Östersund.

Väl mött!

Teknikerträff i Linköping
  7 oktober 2004 Text: Ante Eriksson

På kortet ser vi bland andra från vänster: 
Alf  Nordström, Bengt Bursjöö, Bengt Nilsson, Stig Holgerstrand, Olof Olofsson, 
Urban Björklund, Sune Didriksson, Stellan Andersson, Lars Thulin och Tomas 
Persson.

Som vanligt var uppslutningen 
god; 21 av oss gamla och unga 
tekniker hade hörsammat kallelsen.  
Den här gången planerade och 
genomförde Göran Levin, chef för 
LedTek, träffen. Malmen var då 
den naturliga platsen. Vi samlades 
på Flygvapenmuseet där vi fi ck 
en mycket givande och sakkunnig 
guidad rundtur av Stellan Andersson 
där vi fi ck stifta bekantskap både med 
historia och nutid. Allt från de första 
stapplande vingslagen på Malmens 
stora gräsytor, då i konkurrens med 
vanlig infanteriutbildning, till dagens 
moderna Gripen.

En mycket spännande teknisk 
utveckling mellan första fl ygningen 
och dagens. Det var både intressant 
och det roade oss mycket. En guidad 
tur på museet är något som jag varmt 

rekommenderar. På plussidan kan 
också nämnas att nästa år är inträdet 
gratis.

Sedan var det dags för oss med 
en förfl yttning till mässen, där vi 
under kamratlig samvaro både åt 
och talade om hur vi hade det när vi 
jobbade, eller som vi uttryckte det 
”tjänstgjorde”. Vi kom även in på 
nutid. Fick en information om hur 
framtiden är tänkt på Malmen, och 
blir det enligt informationen, är den 
platsen en vinnare enligt mitt sätt att 
se det.

På stående fot beslutade vi om en 
återsamling på Malmen om 2 år, för 
att se vad resultatet blev. PR gjordes 
för den centrala Kamratföreningen, så 
vi kanske kommer fl er från Linköping 
till nästa möte.
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Var fi nns ni kamrater?      
Text: Lars Öberg, hedersmedlem Kamratföreningen              

Att vara medlem i föreningar 
sker utifrån olika intressen och 
förutsättningar. Att vara medlem i 
en kamratförening kan ofta ha ett 
annat syfte, som att med likasinnade 
kunna få utbyta erfarenheter och 
gemenskap. Inte minst i dessa tider av 
förbandsnedläggningar ökar behoven 
att hitta former för att kunna hålla 
ihop banden med sina kamrater.

Kamratföreningen för Arméns 
Tekniska Offi cerare som bildades 
1997, efter att den tekniska 
inspektören avskaffades, och har till 
syftet att :

Vidmakthålla samhörigheten mellan 
avgångna och nu tjänstgörande 
tekniska offi cerare i armén.

Verka för att ta tillvara på 
medlemmarnas intresse för 
Försvarsmakten och för Arméns 
tekniska offi cerare.

Sprida information om 

Försvarsmakten och den Tekniska 
tjänsten till föreningens medlemmar. 
Informationen skall i första hand 
förmedlas via AT Nytt.

Genom sammankomster skall 
medlemmarna beredas tillfälle att 
mötas under trivsamma former. 

Föreningen har lokala och 
regionala intresseavdelningar med 
samlingsorter på ett fl ertal platser i 
landet, såväl befi ntliga som nedlagda 
förbandsorter.

Denna förening har idag c:a 500 
medlemmar. Det noterbara är att 
endast ett hundratal fortfarande är i 
aktiv tjänst inom Försvarsmakten. 
Efter detta försvarsbeslut kommer 
andelen aktiva troligtvis minska. 
Med utgångspunkt att det idag fi nns 
c:a 1000 offi cerare i tjänst tillhörande 
truppslaget ATOff skulle denna 
förening kunna bli mycket större än 
idag. 

Vill du bli medlem?
Du som vill bli medlem eller få ytterligare information kan kontakta någon i 
styrelsen: 

Gustaf Ankarcrona, ordförande
Tel.08-624 37 95, e-post: margus.ankarcrona@tele2.se

Sven Bertilsson, sekreterare
Tel. 018-32 03 72, e-post:sven.bertilsson@glocalnet.net

Kaj Sandström, kassör 
Tel: 063-12 12 31, e-post: kaj.sandstrom@comhem.se

Information om föreningen fi nns även på föreningens hemsida:
http://duda.mil.se/kamratoff

Årsmöte Årsmöte 
Östersund

tisdagen 

den 24 maj 
kl. 15.30

på ATS

Tillresa måndag 23 maj
med ankomst senast kl 16.00, 

inkvartering på ATS

avresa onsdag 25 maj
senast kl 13.00

Marktransport med buss ordnas 
från Stockholm, Kristinehamn 

respektive Boden. Inbjudan, program 
och resebestämmelser utsänds till 

medlemmarna separat i början av april.medlemmarna separat i början av april.

Anmälan kan ske redan nu till: 
Annchristine Bäckman, ATS, 831 85 
Östersund, e-post: annchristine.back
man@mil.se, tel. 063-558713. Ange 

önskemål om busstransport!

VÄLKOMNA                
Styrelsen

2005
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Hur jag blev 
   teknisk offi cer? Text: Willy Åhs
Hur jag blev teknisk offi cer? 
Som vanligt i livet är det en serie 
tillfälligheter som påverkar en 
persons framtid. Så var det också 
för mig. Jag föddes 1934 i Koppom 
i västra Värmland och växte upp 
under krigsåren i Åmotfors. Det hela 
startade med en ingenjörsexamen 
från maskinlinjen på Högre Tekniska 
Läroverket i Örebro 1955. Veckan 
efter var det inryckning till Arméns 
Underoffi cerskola i Uppsala. Vid 
mönstringen hade jag blivit uttagen 
till specialtjänst. Avsikten med tiden 
i Uppsala var att sortera ut vilken 
tjänst som var lämplig och jag blev 
uttagen som vpl tygtekniker. Efter 
några veckor i Uppsala blev det P1 
i Enköping över resten av sommaren 
1955 för en grundläggande 
soldatutbildning.

 Efter soldatutbildningen placerades 
jag vid Kungl Arméförvaltningen 
Fordonsavdelnings försöks-
station i Skövde. Chef för 
försöksavdelningen var Sven 
Sörman. Tjänstgöringen bestod 
huvudsakligen av utvecklingsarbete 
och försöksverksamhet i samband 
med modifi eringen av strv m/42 till 
strv 74. Tjänstgöringen som varade 
till sommaren 1956 gav mig en 
mycket god inblick i stridsfordons 
uppbyggnad och funktion. 

Efter värnplikttjänstgöringen fl yttade 
jag hem till mina föräldrar i Åmotfors 
och fi ck anställning som konstruktör 
vid Norma Projektilfabrik AB där 
jag hade praktiserat under skoltiden. 
Arbetet bestod av konstruktion av 
verktyg för ammunitionstillverkning 

samt utveckling och utprovning 
av maskiner för tillverkning av 
fi nkalibrig ammunition. Under våren 
1957 inträffade den händelse som 
kanske fi ck den största betydelsen 
för min fortsatta karriär. Jag fi ck 
ett telefonsamtal från Sven Berge 
vid Kungl Arméförvaltningens 
Fordonsavdelning. Han berättade 
att den ingenjör som hade övertagit 
som chef efter Sven Sörman hade 
omkommit i en motorcykelolycka och 
erbjöd mig jobbet som byråingenjör 
på försöksstationen i Skövde. Jag 
hade trivts bra med verksamheten där 
och tackade ja.  

Min tjänstgöring på försöksstationen 
kom att vara till sommaren 1960. 

Arbetet bestod huvudsakligen av 
fortsatt utveckling och utprovning 
av strv 74, utprovning av en 
försöksmodell till en tung stridsvagn 
i 50-tonsklassen, benämnd KRV, samt 
principförsök inför utvecklingen av 
strv S. Försöksmodellen KRV var 
en intressant konstruktion. Den hade 
utvecklats av Landsverk i Landskrona 
och hade en luftkyld V-12 motor, 
på 1000 – 1200 hk, utvecklad av 
Svenska Flygmotor i Trollhättan samt 
en automatväxellåda utvecklad av 
Svenska rotormaskiner i Stockholm.

Principförsöken för strv S gjordes 
på en ikv 103 som hade utrustats 
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med hydraulcylindrar från en 
Catarpillar traktor för att undersöka 
möjligheten att rikta i sidled via 
banden. Vi byggde också trämodeller 
för att undersöka behov att utrymmen 
med mera. Arbetet skedde i 
samarbete med Bofors, Svenska 
Flygmotor, Landsverk och Svenska 
Rotormaskiner. 

I början på 1960 sökte dåvarande 
Arméingenjörkåren arméingenjörer. 
Då det hade blivit möjligt att bli 
kommenderad till högskoleutbildning 
sökte jag och blev antagen som 
arméingenjör med löjtnants 
tjänsteställning. Dåvarande armé-
överdirektören Enbom frågade 
mig varför jag hade sökt och jag 
svarade att jag sökt för att kunna bli 
kommenderad till högskoleutbildning. 
Det tyckte han var ett bra svar och 
lovade att jag skulle bli kommenderad 
till KTH nästa år om jag kom in. 
Under tiden placerades jag som 
motoringenjör vid A9 i Kristinehamn 
och ArtSS i Villingsberg. Innan jag 
tillträdde tjänsten vid A9 pryade jag 
någon månad vid P4 under ledning 
av Sven Sörman. En av orsakerna 
till att jag placerades vid A9 var att 
det där bedrevs utbildning av vpl 
stridsvagnsmekaniker för strv 74 och 
ikv 102/103. Jag hann med att utbilda 
en årskull stridsvagnsmekaniker och 
vara med om att introducera den nya 
dragbilen ltgb 957 vid regementet.  

Jag blev antagen vid teletekniska 
linjen på KTH och började där 
höstterminen 1961. kommenderingen 
var på heltid i 3 år. Jag lyckades 
genomföra hela civilingenjörsutbild-
ningen sånär som examensarbetet 
och en tentamen på den tiden. Första 
sommaruppehållet var jag tillbaka 
som motoringenjör på A9. Andra 
sommaruppehållet fi ck jag ”prya” på 
försöksavdelningen på LvSS för att få 
kännedom om luftvärnsmateriel. 

Efter de tre åren kommenderades 
jag sommaren 1964 till 
försöksavdelningen på LvSS. Där 

genomförde jag under hösten samtidigt 
som arbetet på försöksavdelningen 
mitt examensarbete som berörde 
vissa servoegenskaper hos cig 
760 samt läste och klarade av den 
återstående tentamen. I februari 
1965 var jag färdig civilingenjör och 
utnämndes till arméingenjör av första 
graden med kaptens tjänsteklass. 
Under läsningen inför den sista tentan 
ringde dåvarande arméöverdirektören 
Regårdh och frågade om jag 
var intresserad av utbildning till 
robotingenjör i USA på robotsystem 
rbs 67 Hawk. Svaret blev ja och i 
mars 1965 reste jag till El Paso Texas 
för en väl tre månader lång utbildning 
till systemingenjör på Fort Bliss hos 
US Army och Raython Company. Jag 
var ensam utländsk elev bland enbart 
amerikaner. Mina engelska kunskaper 
var nog inte de bästa men de vägdes 
mer än väl upp av en alldeles färsk 
civilingenjörsexamen i teleteknik 
eftersom kursen var mycket teoretisk. 
En bieffekt av utbildningen var 
dock att mina engelska kunskaper 
genomgick en markant förbättring. 

Väl hemma kommenderades jag till 
Lv4 i Malmö som systemingenjör 
på robotbataljonen för rbs 67 Hawk. 
Arbetet omfattade underhåll och 
modifi eringar av robotmaterielen 
samt även viss praktisk utbildning 
av värnpliktiga robottekniker. 
Kommenderingen i Malmö varade 
endast väl ett år och på hösten 1966 
kommenderades jag åter till LvSS 
som 1:e skolingenjör och befordrades 
till armédirektör av 2 gr med 
majors tjänsteställning. Samtidigt 
var jag inoffi ciellt ”utlånad” till 
KAF Verkstadsavdelning på deltid 
enligt en tämligen ospecifi cerad 
överenskommelse mellan C LvSS 
och Aöd. Tjänsten på LvSS bestod 
mest av underhållsverksamhet 
av den luftvärnsmateriel som 
användes av övningstruppen och 
försöksavdelningen. Tjänsten 
på Verkstadsavdelningen var 
underhållsplanering för rbs 69 
Redeye. Verksamheten medförde 

ett omfattande samarbete med 
leverantören General Dynamics i 
Pomona California och FFV i Arboga 
som senare blev underhållsinstans för 
robotsystemet. 

På hösten 1969 var det tid för nästa 
förfl yttning. Då bar det av med hela 
familjen och hushållet till Washington 
DC som biträdande arméattaché 
vid ambassaden. I samband med 
förfl yttningen fi ck jag överstelöjtnants 
tjänsteklass. Tjänsten som biträdande 
arméattaché var inte lik någon annan 
tjänst jag hade haft eller skulle komma 
att få. Sammanfattningsvis kan man 
säga att den bestod till tre lika stora 
delar teknisk underrättelsetjänst, 
inköpsverksamhet och ”resebyrå-
verksamhet” förutom den sociala 
verksamhet som skedde på kvällstid. 

Den tekniska underrättelsetjänsten 
bestod mycket av att följa den 
tekniska utvecklingen inom för 
vårt försvar intressanta områden 
genom litteraturstudier, studiebesök 
vid försvarsindustrier samt US 
Army förvaltningar och förband. 
Verksamheten gav mig ett omfattande 
kontaktnät både bland offi cerare och 
civila tjänstemän. Problemet var inte 
att hitta information, det fanns hur 
mycket som helst tillgängligt, utan 
det var mer att kunna vaska ut det 
väsentliga. Inköpsverksamheten var 
av en mer byråkratisk karaktär. Det 
gällde främst att förmedla inköpsorder 
till US Army för reservdelar med mera 
till den amerikanska material som vi 
hade inom armén, främst robot- och 
kommunikationsutrustningar. 

”Resebyråverksamheten” omfattade 
planering av studiebesök från 
Sverige till US Army förvaltningar 
och förband. Planeringen omfattade 
främst att utverka besökstillstånd, 
planera resrouter, boka hotell samt 
kontakter med de ställen som skulle 
besökas. Vid många besök var jag 
också med som följeoffi cer och 
jag gjorde nog i genomsnitt 3 – 4 
rundresor i USA per år.  Den sociala 
verksamheten som huvudsakligen 
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bedrevs på kvällstid bestod dels av 
egna middagar i vår egen bostad 
dels av cocktailpartyn och middagar 
efter inbjudan från attaché från andra 
länder.  Syftet med våra egna middagar 
var att under trivsamma former 
träffa våra amerikanska kontakter 
utanför tjänsten och att introducera 
svenska besökare till sina värdar vid 
de kommande studiebesöken. Den 
sociala verksamheten tog i genomsnitt 
2 – 3 kvällar per vecka i anspråk.  
Vi blev också ett gäng jämnåriga 
biträdande attachéer från Finland, 
Tyskland, Schweiz samt Sverige som 
kom att hålla ihop även privat och 
vi träffas fortfarande vartannat år på 
olika platser i Europa. 

Som en bisyssla under de två sista åren 
av min tjänstgöring var jag sekreterare 
i Washington Association of  Military 
Attaches. Uppgiften var främst 
att ordna en lunch för intresserade 
militärattachéer vid någon av de 
militära förläggningarna i Washington 
varje månad. Den intressantaste 
uppgiften som sekreterare var att 
hålla ihop planeringen av den årliga 
attachébalen på Hilton Hotel som 
hölls för högre arméoffi cerare och 
tjänstemän i Pentagon samt samtliga 
arméattachéer – sammanlagt omkring 
1100 personer. Det gick vägen men 
det var nervöst! Under min tid i 
Washington fl yttades ambassaden 
till Watergate som ju senare kom att 
bli världsbekant, dock inte på grund 
av svenska ambassadens verksamhet 
utan av en viss president Nixon och 
hans kumpaners verksamhet. På 
hösten 1972 bar det av tillbaka till 
Sverige med familj och hela bohaget 
till en mer normal tillvaro för en 
teknisk offi cer. 

Under perioden november 1972 
– mars 1975 tjänstgjorde jag på FMV 
Centralplanering. Arbetsuppgiften 
var underhållssamordning mellan 
de tre huvudavdelningarnas 
underhållsavdelningar. I mars 1975 
begärde jag tjänstledigt och blev 

anställd som projektledare och 
överingenjör vid AB Hägglund 
och Söner´s Fordonsavdelning i 
Örnsköldsvik. Förutom att vara 
projektledare var jag Hägglunds 
representant i HB Utveckling AB 
som var ett samägt bolag mellan AB 
Bofors och AB Hägglund och Söner 
för gemensamma utvecklingsprojekt. 
Projekten omfattade bland annat 
projektering av ombyggnaden av strv 
101, ombyggnad av ikv 103 till pvrbv 
551 och lvrbv 701 samt gemensamma 
studier med  AB Bofors. 1977 blev 
jag även kvalitetschef på Hägglunds 
beroende på att det norska försvaret 
ställde som krav för sina beställningar 
att Hägglunds skulle ha ett 
kvalitetssystem enligt Natostandarden 
AQAP-1. Arbetsuppgifterna kom nu 
att även omfatta kvalitetssäkring och 
kontrollverksamhet vid produktionen 
av bland annat ikv 91 och bv 206 
samt predikteringar av driftsäkerhet. 

Efter ett år vid Hägglunds 
upphörde min tjänstledighet 
och jag blev reservoffi cer. Som 
reservoffi cer tjänstgjorde jag 
ungefär en månad varje år på FMV 
Huvudavdelning Armémateriel 
både på Robotavdelningen och på 
Underhållsavdelningen. 

1980 fi ck jag erbjudande att 
fl ytta tillbaka till FMV som 
chef för Kontrollavdelningen på 
Huvudavdelning Armémateriel och 
började där i oktober 1980. Samtidigt 
överfördes jag till aktiv tjänst och 
utnämndes till överste. Vid denna tid 
hade den gamla kontrollverksamheten 
som i stort bestod av kontroll av 
genomfört arbete börjat förändrats 
till att kvalitetssäkra verksamheten 
genom att styrning av utveckling och 
produktion. Vi började ställa krav 
på våra leverantörer enligt Nato´s 
AQAP-standard. Det blev en långsam 
process både hos oss och hos våra 
leverantörer eftersom det gällde att 
förändra väl inarbetade attityder. 

Samtidigt började arbetet med omor-

ganisation av FMV mot mer integre-
rade enheter. För vår del innebar det 
bildande av en gemensam avdelning 
FMV:Kvalitet med ett ansvar som 
omfattade både armé, marin- och 
fl ygmateriel. FMV:Kvalitet bildades 
1983 och jag fi ck tillsammans med 
en liten grupp ansvaret för utveckling 
av kvalitets-säkringsverksamheten. 
Vi fortsatte utvecklingen genom 
att strukturera krav på leverantörer 
och följa upp dessa vid revision av 
företagen. Verksamheten i utveck-
lingsgruppen gav goda möjligheter 
att följa utvecklingen både nationellt 
och internationellt. Vi fi ck bland an-
nat möjlighet att delta vid seminarier 
även för den civila industrin eftersom 
kraven på kvalitetssäkring började 
komma inom den civila sektorn. I 
mars 1986 utnämndes jag till chef för 
FMV:Kvalitet och överste av 1 gr. Ar-
betet som avdelningschef blev nu av 
betydligt mer administrativ karaktär. 
Vårt utvecklingsarbete i utvecklings-
gruppen började ge resultat och blev 
alltmer accepterat. Samarbete kom att 
utvecklas beträffande utbyte av kva-
litetssäkringtjänster med andra länder 
bl.a. Norge, Tyskland, UK och Indien. 
Samarbetet med Indien omfattade 
den sedermera välkända haubitsaf-
fären. Samarbetet med Norge gav en 
mycket god inblick i utvecklingen av 
kvalitetssäkringen inom NATO. 

I början på 1990-talet började 
arbetet med en ny omorganisation 
av FMV som kom att leda till att 
FMV:Kvalitet upplöstes 1993 och 
kval i tetssäkringsverksamheten 
integrerades i sakavdelningarnas 
verksamhet. I oktober 1992 kom det 
första erbjudandet om förtidsavgång 
till offi cerare 55+. Erbjudandet var så 
förmånligt att det bara behövdes 10 
sekunders övervägande för att inse att 
det inte var ekonomiskt lönande att 
stanna kvar inom försvaret och 1992-
12-31 avgick jag. Efter avgången har 
jag fortsatt med egen verksamhet som 
konsult inom områdena kvalitets- och 
miljöledning.



     AT Nytt får nya
Under 2005 utökas AT Nytt till tre nummer per år. De nya manusstoppen blir då:      

30 januari    15 maj    15 oktober
Det blir alltså bara ett kort uppehåll innan nästa nummer kommer, så börja redan nu 

att fundera över vilket material du har att bidra med!

Observera också att foton som ska in i tidningen måste ha en upplösning på 300 dpi!

ManusstoppManusstopp
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