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KamraTnytt 
VÅRNUMMER 2017 

 

Styrelseordförande har ordet 
 

Bästa medlemmar! 
 
KamraToff 20-år! 
Vår ursprungliga förening, Kamratföreningen Arméns Tekniska Officerare, bildades vid ett möte 
tillika årsmöte på ATC i Östersund tisdagen 16:onde september 1997. Vid mötet deltog närmare 100 
medlemmar. I takt med Försvarsmaktens omstrukturering har föreningen ombildats till 
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare. I anslutning till kommande årsmöte på FMTS 
kommer vi att uppmärksamma föreningens 20-års jubileum. 
 

Årsmöte 2017 och 2018 
Årsmötet 2017, med övriga arrangemang kommer att genomföras på FMTS och Lv 6, i Halmstads 
garnison. Tidpunkten blir 2017-05-09—11. Arbetet med att genomföra planeringen inför årsmötet 
med kringarrangemang har från KamraToff sida letts av Bo Andersson och Fredrik Finér, FMTS. 
 
Härmed kallas medlemmarna i Kamratföreningen försvarets tekniska officerare till årsmöte 
tisdagen den 9 maj kl 1500. Stomprogram finns på sidan 2  
 
På årsmötet kommer vi att för andra gången ta upp förslaget till stadgeändring. Se sidan 3. 
 
Kurt Hauptmann driver en mera långsiktig planering för årsmötenas genomförande. Han har redan nu 
en plan för årsmötet 2018. Om allt går i lås, så blir det på Villingsberg under tiden 2018-05-07—09. 
Notera redan nu i almanackan! 
 
Hemsidan 
Sedan många är har vi fått ha nöjet att ha Lasse Öberg som web-master. Han har skött om och 
utvecklat vår hemsida. Nu har Lasse anmält att han önskar få en efterträdare. Detta är en viktig 
uppgift och jag har just nu ingen lösning på hur vi skall hantera detta framgent. Jag vill att Ni som har 
förslag på hur och genom vem vi kan få någon som kan/vill axla Lasses mantel hör av Er till mig. 
 

Inköp av fana 

Vid höstens styrelsemöte fick Kaj Sandström i uppgift att 
organisera en arbetsgrupp (Lasse Öberg, Jan Nyström och Jan 
Ågren) för att utforma och anskaffa fana till kamratföreningen. 
Resultatet presenterades vid styrelsemötet 2017-02-09. 
Styrelsen beslöt att inköpa tre fanor med tvådelad stång. 
Fanorna skall förvaras i Halmstad, Östersund och Stockholm. 
 

Mälardalsmötet 
Årets Mälardalsmöte genomfördes 2017-02-09. Som vanligt hade Kjell-Erik Lindgren lyckats med att 
engagera intressanta föreläsare och få till en trevlig KamraTmiddag som avslutning. Mera om 
Mälardalsmötet finns att läsa i en separat artikel. Vi fick bland annat från HKV Ledningsstab 
information beträffande utredningen ”Logistik för högre försvarsberedskap” (2016:88).  
Det blir sannolikt så att det blir en förnyad översyn av gränssnitt och verksamhetsfördelning mellan 
Försvarsmakten och FMV. Se sidorna 7 – 10. 
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Specialistofficersexamen 
 
Specialistofficersexamen 2016 genomfördes vid FMTS 2016-12-13. Vår föreningsordförande Torgny 
Henryson deltog vid ceremonin och fick tillfälle att gratulera eleverna. Detta år kunde vi inte i 
traditionell form dela ut vårt och försvarsindustrins resestipendium. Skälet är att Försvarsmakten tagit 
ställning för att det är olämpligt för anställda att ta emot stipendier som kommer från 
försvarsindustrin. Se artikeln om specialistofficersexamen på sidan 11. 
 
Sist men inte minst, glöm inte att betala medlemsavgiften på 125 kronor till plusgiro 618 45 79-8. 
 
Jag tillönskar Er alla en fin vår och jag hoppas att uppslutningen kring kamratföreningens 
20-årsjubileum blir stort! 
 
Per Gunnar Persson 
Styrelseordförande 
 
 
Stomprogram för årsmöte 2017 i Halmstad 
 
PROGRAMUTKAST FÖR KAMRATOFF ÅRSMÖTE 2017,  
TID AKTIVITET ANTECKNING 
Tis 05-09 
1500-1700 
 
1700-1800 
1800 

 
Årsmöte 
 
Middag MR Laxen 
Mingel på Elevmässen 

 
By 11 
Förläggning kasern 
Elevmässen öppen 1800-2200 
Styrelsemöte 18.30 -- 

Ons 05-10 
0800-1000 
1030-1130 
1145-1230 
1245-1300 
1300-1600 

Frukost MR Laxen 
UtbE förevisning & information 
Besök vid 1.teknska bataljon 
Lunch i MR Laxen 
Information 
Lv 6, LvSS, SAAB Mark  

 
 
 
1230 Tp till Lv 6, Buss vid MR 
 

 
Kväll 

 
Gemensam middag Konvaljmässen 

Mässen Bar 1800-2200 
Middag 1900 

Tors 05-11 
0830-0930 
1000-1130 
1200-1300 

Frukost MR Laxen 
* Stadspromenad med guide 
* Besök Lv-museet  
Lunch i MR Laxen 

 
0810 Buss vid MR Laxen 
0930 Buss från Halmstad slott 

 
EKONOMI 
Förläggning, KamraTmiddag onsdag (två-rätters + kaffe/kaka och vin), buss & guider i Halmstad, kostar 
500 kr och betalas vid mötet, endast kontant betalning! 
 
Mäss och MR tar emot betalning med kort.  
Måltider kostar för frukost 47 kr och ordinarie lunch/middag 83 kr och betalas enskilt.  
 
TRANSPORTER 
Resa till och från mötet ordnas av den enskilde. Det är extra viktigt att de som kommer med bil, anmäler 
önskemål respektive möjlighet till samåkning. 
 
KOST och LOGI 
Vi bor på kasern på FMTS och lakan ingår, DOCK EJ HANDDUK SOM MEDTAGES! GLÖM INTE LÅS TILL 
LOGEMENTSKÅP och namnbricka om ni har. Måltider utöver KamraTmiddagen, betalas enskilt. 
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Förslag till stadgeändring 
 
Det föreligger behov av att revidera stadgarna av två skäl. Det ena är den överenskommelse som finns mellan 
FMTS och kamratföreningen och det andra är att det inte är överensstämmelse mellan §7 och §14 i stadgarna. 
De nu gällande stadgarna finns att tillgå på hemsidan. Nedanstående ändringar har godkänts av årsmötet 2016. 
 
Förslag till ändring av §7: 
Av överenskommelsen med FMTS framgår att det i föreningens styrelse skall finnas minst en representant för 
FMTS, vilken föreningens årsmöte väljer. Därmed föreligger inget krav på föreningen skall ledas av Chefen 
för FMTS (eller motsvarande) som föreningsordförande. 
 
Förslag till ny lydelse av §7: 
Föreningens styrelse leds av en styrelseordförande. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som 
består av nio ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. I styrelsen ingår styrelseordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör och klubbmästare. Styrelseordförande väljs årligen vid årsmötet. Övriga ledamöter jämte 
suppleanter väljs på två år vid årsmötet, varefter befattningarna besätts då styrelsen konstituerar sig. Styrelsen 
sammanträder på kallelse från ordföranden och är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid 
lika röstetal gäller den åsikt som ordföranden företräder. 
 
I Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare skall det finnas minst en representant från FMTS, vilken 
föreningens årsmöte väljer. 
 
Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras och i sammandrag delges föreningens medlemmar vid årsmötet i 
form av verksamhetsberättelse. 
 
Förslag till ändring av §14: 
Av §7 framgår att styrelseordförande skall väljas årligen vid årsmötet. I §14, som omfattar föredragningslistan 
för årsmötet, saknas den punkten. Det står bara att föreningsordförande och styrelseledamöterna skall väljas. 
Punkten beträffande val av styrelseordförande bör tillföras som punkt 12 och resterande punkters numrering 
justeras uppåt ett steg. 
 
Förslag till ny lydelse av §14: 
 
Vid årsmötet skall följande föredragningslista gälla:  
 
1 Mötets öppnande  
2 Frågor om sammanträdets behöriga utlysning  
3 Behandling av fullmakter  
4 Fastställande av dagordning  
5 Val av ordförande vid mötet  
6 Val av sekreterare vid mötet  
7 Val två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet  
8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut för det gångna året  
9 Revisorernas berättelse  
10 Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året  
11 Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret  
12. Val av styrelseordförande för det kommande verksamhetsåret. 
13 Val av fyra övriga styrelseledamöter och en suppleant  
14 Val av två revisorer och två suppleanter  
15 Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande  
16 Fastställande av verksamhetsplan för det nästkommande verksamhetsåret  
17 Fastställande av årsavgift för det nästkommande verksamhetsåret  
18 Frågor som väcks av styrelsen och/eller enskild medlem  
19 Övriga frågor  
20 Årsmötets avslutning 
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Verksamhetsberättelse för KamraToff 2016. 
 
2016 års kamratträff genomfördes vid LedR i Enköping 2016-05 10--12. 
Utöver själva årsmötet innefattade de tre dagarna intressanta besök, förevisningar och föredrag på 
LedR samt ett kulturellt besök i Uppsala. 
 
Årsmötet 2016 genomfördes 2016-05-10 och samlade cirka 50 medlemmar. 
 
Till föreningsordförande valdes Torgny Henryson och till styrelseordförande valdes Per Gunnar 
Persson. 
 
Styrelseledamöter: För omval på två år (2016-18) valdes Leif Küller, Jan Edelsvärd och Niklas 
Jörnsby. För nyval på två år (valda 2016-2018) valdes Kurt Hauptmann samt som suppleant Jan 
Brolin. Kvarstående ledamöter (valda 2015-17) är Åke Olsson, Kjell-Erik Lindgren, Carl Hallenborg, 
Kaj Sandström samt Christer Lagert som suppleant. 
 
Styrelsen har sålunda under året bestått av Per Gunnar Persson (styrelseordförande), Leif Küller (vice 
styrelseordförande.), Carl Hallenborg (sekreterare), Åke Olsson (kassör), Kjell-Erik Lindgren 
(klubbmästare), Kurt Hauptmann (ledamot), Jan Edelsvärd (ledamot), Niklas Jörnsby (ledamot), Kaj 
Sandström (ledamot), Christer Lagert (suppleant) och Jan Brolin (suppleant). Föreningsordförande 
Torgny Henryson har adjungerats till genomförda styrelsesammanträden. 
 
Revisorer har under året varit Per-Arne Öhman och Rune Wahlström. Suppleanter har varit 
Claes-Göran Paulson och Håkan Schweitz. 
 
Valberedningen har under året bestått av Anders Carlsson (sammankallande) samt Fredrik Finér. 
Vid styrelsemötet 2017-02-09 invaldes Johnny Lundberg som tredje ledamot. 
 
Årsavgiften för 2016 har varit 125:-. Antalet medlemmar vid årsskiftet 2016/2017 var 478 stycken. 
Beträffande föreningens ekonomi har intäkterna under 2016 varit 78.525 kr. Intäkterna är 
medlemsavgifter och bidrag från FM. 2016 års kostnader har varit 70.295 kr. Kostnaderna är att 
hänföra till resestipendium samt rese-, porto- och årsmöteskostnader samt traditionsvård. 
 
Under verksamhetsåret har tre protokollförda styrelsesammanträden och ett extra protokollfört 
styrelsemöte (telefon) genomförts. 
 
Två nummer av KamraTnytt har utgivits och ett antal artiklar har publicerats i TIFF. 
 
Detta år kunde vi inte i traditionell form dela ut vårt och försvarsindustrins resestipendium. Skälet är 
att Försvarsmakten tagit ställning för att det är olämpligt för anställda att ta emot stipendier som 
kommer från försvarsindustrin. Arbetet med att ta fram framtida former för stipendierna fortsätter 
inom styrelsen. 
 
Vårt riksförbund, SMKR, arbetar med sitt uppdrag att stödja Försvarsmakten i veteranarbetet och 
arbetar med att informera/utbilda kamratföreningar i denna verksamhet. KamraToff har ett ganska 
omfattande och rikstäckande kontaktnät och vi vet att det utövas kamratstöd på många olika sätt, dock 
bildades föreningen inte primärt för detta ändamål och vi har inte någon administration för att svara 
upp med avrapportering av åtgärder eller resurser för strukturerade insatser. 
 
SMKR styrelse och medlemsföreningar medverkar i de Nordiska kamratmötena, som genomförs 
vartannat år. Nästa möte genomförs i juni 2017 i Sverige (Halmstad). 
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För att stötta den traditionsvård, som genomförs av Militärmuseiföreningen i Jämtland (MilmusZ), 
har styrelsen beslutat att stödja verksamheten ekonomiskt. 
 
Lokala och regionala kamratmöten genomförs i varierande omfattning. Styrelsen uppmanar fler att 
dela med sig av verksamheten vid dessa sammankomster genom reportage i KamraTnytt. Vi vill peka 
på att kallelser även till lokala möten kan införas på föreningens hemsida. Detta för att möjligöra för 
alla KamraToff medlemmar att delta vid lokala sammankomster. För införande av kallelse meddela 
webbmaster på enklaste sätt via hemsidan, http://www.kamratoff.se 
 
Årsmötet 2017 äger rum 2017-05-09 i Halmstad. Detta i samband med 2017 års tredagars 
KamraToff-möte som genomförs vid FMTS. 
 
 
Torgny Henryson  Per Gunnar Persson  Leif Küller 
Föreningsordförande  Styrelseordförande  Vice styrelseordförande 
 
 
Carl Hallenborg  Åke Olsson   Kjell-Erik Lindgren 
Sekreterare   Kassör    Klubbmästare 
 
 
Kurt Hauptmann  Jan Edelsvärd  Niklas Jörnsby 
Ledamot   Ledamot   Ledamot 
 
 
Kaj Sandström 
Ledamot 
 

Deltagarna vid Årsmötet 2016 på LedR  Foto: Bernt Magnusson 
 

 

Kamratföreningen söker en web-master som vill sköta och utveckla vår hemsida 
http://www.kamratoff.se/       Intresserade uppmanas kontakta PG Persson! 
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KamraToff ekonomi 
 

Förslag till årsavgift för 2017 och 2018 : 125:- 
   Budgetförslag 
  Resultaträkning 2016 2017 & 2018 
INTÄKTER       
3900 Medlemsavgifter 42 375,00 38 000,00 38 000,00 
3910 Frivilliga Bidrag   1 150,00 1 000,00 1 000,00 
Erhållna bidrag      
3989 Övriga bidrag 35 000,00 36 000,00 36 000,00 
S:a Intäkter 78 525,00 75 000,00 75 000,00 
KOSTNADER       
5800 Resekostnader 11 435,60 20 000,00 20 000,00 
6110 Kontorsmaterial         0,00   800,00   800,00 
6150 Trycksaker   1 026,00 1 000,00 1 000,00 
6160 Tryckerikostnader         0,00 1 000,00 0,00 
6170 Profilprylar         0,00 9 000,00 1 000,00 
6250 Porto   6 075,00 5 500,00 5 500,00 
6260 Betalorder plusgiro         9,00 6,00 6,00 
6270 Årsavg.Plusgiro FTG     900,00 1 100,00 1 100,00 
6272 Årsavg.Kort     144,00 144,00 144,00 
6275 Årsavg. Hemsidan     362,50 350,00 350,00 
6280 Årsavg.SMKR     484,00 500,00 500,00 
6285 Årsavgift Milmus Z     300,00 300,00 300,00 
6288 Traditionsvård 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
6290 Möten SMKR     500,00 2 000,00 3 000,00 
6405 Arbetsammanträden     965,00 1 000,00 1 000,00 
6407 Årsmöteskostnader 12 284,00 10 000,00 10 000,00 
6410 Guidekostnader   2 070,00 1 500,00 1 500,00 
6610 Resestipendium 20 000,00 10 000,00 18 000,00 
6993 Bidrag t träffar   3 740,00 800,00 800,00 
S:a Övriga kostnader 70 295,50 75 000,00 75 000,00 
Nettoresultat   8 229,50 0,00 0,00 
          

  Balansräkning 2016     
Tillgångar Ing balans Perioden Utg balans 
1920 Postgiro 139 112,35 2 329,50 141 441,85 
1930 Sparkto 100 000,00        0,00 100 000,00 
S:a Omsättningstillgångar 239 112,35 2 329,50 241 441,85 
Eget kapital och skulder     
2010 Eget kapital -151 712,75 -2 419,60 -154 132,35 
2019 Redovisat resultat    -2 419,60 -5 809,90     -8 229,50 
S:a Eget kapital -154 132,35 -8 229,90 162 361,85 
       
Kortfristiga skulder     
2400 Obet resestipendier -40 000,00 10 000,00 -30 000,00 
2410 Specoff. Stipendier -44 980,00   -4 100,00 -49 080,00 
S:a Kortfristiga skulder -84 980,00    5 900,00 -79 080,00 
       

S:A Eget kapital & skulder -239 112,35 -2 329,50 -241 441,85 
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Mälardalsträff 2017-02-09 
Text och foto: Jan Brolin.  OH-bilder från respektive föredragshållare. 
 
 
Mötet ägde rum vid Tre Vapen i Stockholm. I vanlig ordning svarade Kjell-Erik Lindgren för ett 
utmärkt arrangemang. Kjell-Erik hade engagerat tre föreläsare som alla höll intressanta och inte minst 
tänkvärda föredrag. Här följer en kort redovisning av dessa. 
 
 

Militärens roll i dagens Ryssland (Vad vill Putin?) 
 

 
 
Kmd Håkan Andersson, försvarsattaché i 
Moskva 2010-2014, numera militär 
rådgivare vid Försvarsdepartementet, 
berättade om sina erfarenheter och 
slutsatser från åren i Ryssland.  

 
Håkan Andersson inledde med att förklara Putins 
inhemska popularitet. Han kom till makten i samband 
med att den ryska ekonomin började återhämta sig. 
Exempelvis steg råvarupriserna i början av 2000-
talet, inte minst avseende olja och gas, vilket gav 
omfattande exportinkomster. Sedan dess har 
råvarumarknaden i och för sig svajat och många 
ryssar är fortfarande fattiga men stora delar av 
befolkningen fått det avsevärt bättre ekonomiskt 
sedan Putins tillträde.  
 
Det ryska folket i gemen ser också Putin som 
en ”beskyddare” mot en omvärld som vill dem ont. 
Nationalismen frodas. Att Putin lyckats nå ut med ett 
sådant budskap förklarar Andersson med att regimen 
helt dominerar nyhetsflödet. Huvudmedia är 
statstelevisionen. De flesta har bristande 
språkkunskaper vilket leder till att den ”vanliga 
ryssen” använder sin dator till spel och nöjen i stället 
för att exempelvis söka internationella nyheter och 
intryck. Dessutom manipuleras inte minst 
internationella nyheter i statsmedia kraftigt. 
Andersson pekade på exempel från Ukraina där ryska 
nyheter gav ett helt annat muntligt budskap till olika 
tv-bilder än de som delgavs i väst. 

 
Enorma 30 % av den ryska statsbudgeten går till militären och nationell säkerhet. Det främsta militära 
hot man ser utgörs naturligtvis av NATO men egentligen är det endast USA som utgör den dimensio-
nerande fienden. NATO:s utvidgning i Europa betraktas som ett stort svek. Man vill naturligtvis 
förhindra att Ukraina går med i NATO på sikt. Ryska intressen i Östersjön grundar sig främst i att 
förhindra NATO herravälde där och inte i ett egenintresse.  
 
Att säkerställa de ryska underrättelsesystemen i Kaliningrad är av avgörande betydelse. Ett eventuellt 
framtida NATO-medlemskap för Sverige och/eller Finland skulle innebära total territoriell NATO-
kontroll över Östersjön. I ett sådant scenario skulle exempelvis Gotlands strategiska betydelse öka 
dramatiskt för Ryssland och dess möjligheter att påverka NATO. (Egen kommentar: Sannolikt skulle 
Ryssland även anse sig tvingat att flytta fram positionerna mot Polen och Baltikum. Länder där vi 
idag återfinner stående NATO-styrkor!). 
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I sin strävan mot att åter bli en internationell 
stormaktsaktör ligger inte Rysslands huvudfokus 
mot Skandinavien. Såväl geografiskt, som säker-
hetspolitiskt och ekonomiskt är Väst- och 
Centraleuropa betydligt intressantare. 

Det reella militära hotet sjövägen återfinns i öster 
(Ochotska havet/Stilla Oceanen). Intresset i 
Östersjön är som sagt av annan karaktär. 
Nämligen att förhindra NATO verksamhet. 

 
Håkan Andersson avslutade sitt intressanta och tankeväckande föredrag med att kort kommentera 
2008 års ryska militärreform. Sedan 2012 har nya brigadstrukturer införts och man har gått mot 
mera ”joint” (integration mellan försvarsgrenarna). Man har infört ett nytt personalförsörjningssystem, 
bland annat innebärande att värnplikten kortats till 1 år. Den spirande nationalismen har medfört att 
rekrytering har underlättats. Nya materielsystem tillförs efterhand och idag har Ryssland hög 
beredskap. 
 
 
Ny Logistikutredning 
 

 
Öv. Anders Brunnberg, HKV LEDS 
PLAN, orienterade om 
utredningen ”Logistik för högre 
försvarsberedskap” (SOU 2016:88) 

Den 1 september 2015 fick den dåvarande kansli-
chefen i försvarsutskottet, Ingemar Wahlberg, 
uppdraget att utreda ”Logistik för högre försvars-
beredskap” (SOU 2016:88). Uppdraget innebar bl. a. 
att Wahlberg skulle ”Lämna förslag till hur materiel- 
och logistikförsörjningen ska utformas utifrån kravet 
på operativ förmåga och så att logistiktjänsterna kan 
styras och följas upp av Försvarsmakten”. 
Anders Brunnberg orienterade om de viktigaste av de 
nu föreliggande förslagen. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att: 
• beredskapskraven nu skall överordnas den på  

senare år starkt fredsrationella inriktningen, samt 
• det är viktigare att krigsorganisationen samman-

hålls, inkluderande logistikresurser, än att materiel- 
och logistikförsörjning är organisatoriskt samlad. 

 
Utredningen föreslår därför, bland annat, att: 
• logistikresurser i form av förråd, service och verk-

städer överförs från FMV till Försvarsmakten samt  
• Försvarsmakten ges ansvaret för att driftstyra och 

vidmakthålla krigsförbandens materiel. 
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Utredningen föreslår att resurser för vidmakthållande och driftstyrning, skall överföras från FMV till 
Försvarsmakten. Dessutom skall Försvarsmakten ha egen beställarkompetens (kunna ställa taktiskt -
/operativt - och uthållighetsmässigt avvägda materielsystemkrav).  
Totalt handlar det om att ca 1 600 befattningar återgår från FMV till Försvarsmakten. 
 

 
Brunnberg avslutade med att kort redogöra för den föreslagna nya ledningsstrukturen inom 
Försvarsmakten. Förslaget innebär ett högkvarter uppdelat mellan försvarsgrenarna och med 
utgrupperade försvarsgrensledningar (lutar åt Muskö/M, Uppsala/FV och Kungsängen/A). 
Dessutom föreslås ett fyra regionala staber inrättas. 
 
Som åhörare, och ”betraktare från sidan” kan man inte låta bli att förundras över bristen på 
långsiktighet och förutseende i svensk säkerhets- och försvarspolitik och politisk inriktning av 
Försvarsmakten. Jag vill påminna om att FMV övertog verkstäder, förråd och resurser för 
upphandling och service från Försvarsmakten så sent som 1 januari 2013. Året därpå, 1 januari 2014, 
överfördes även Materiel- och Teknikkontoren inom mark-, sjö- och ledningsområdena till FMV. Nu 
avses dessa resurser, tack och lov, återföras!  
 
Vart tog de tidigare så revolutionära idéerna om Joint och Combined vägen i Försvarsmaktens 
eventuellt ”nya” ledningsstruktur? Det är väl dessutom inte alltför länge sedan som FM avvecklade de 
regionala staberna?  
 
Man kan tänka sig att de som idag verkar inom försvarslogistiken, och inte minst inom den tekniska 
tjänsten, önskar att övergripande beslut och inriktningar hade lite längre ”bäst före datum” än vad 
som idag är fallet. Historien har visat att det tar mycket längre tid att återta verksamheter och 
förmågor än vad det gör att dra ner eller, i värsta fall, helt avveckla dem.  
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Nytt artillerisystem - ARCHER 
 
Som före detta vapeningenjör och utbildare på Haubits 77A så var det glädjande att få sig en 
presentation av ett nytt, och vad som kan konstateras mycket kompetent, artillerisystem till livs. 
Artilleriregementet har ju utgjort ett exempel på vad som berörts ovan (förmågebrist). 
Då de första Archer-pjäserna levererades i början på 2016 hade man har varit utan egna artilleripjäser 
i över tre år! Utbildningsproblematiken löstes under tiden genom samverkan med norska försvaret då 
man utbildade och övade med deras haubits M109 (en amerikansk 155 mm bandhaubits). 
 

 

Övlt/FMing Marcus Hansson, Produktledare Indirekt Eld vid FMV, 
presenterade artillerisystemet Archer´s teknik och förmågor. 
 
 
I ett svensk- norskt samarbete beställdes ursprungligen 48 pjäser. 
De 24 som var avsedda för det svenska försvaret kommer att 
slutlevereras under innevarande år. I och med att Norge 2013 
drog sig ur affären kommer Försvarsmakten att tilldelas 
ytterligare 12 pjäser. De kvarvarande 12 skall säljas på export.  
 
 
 
Archer, som utvecklats av BAE Bofors, bygger på en modifierad 
haubits 77B som monterats på en splitter- och minskyddad 
volvodumper (Volvo A30E). Pjäsen har bland annat försetts med 
ett två meter längre eldrör och ett helautomatiskt magasin 

 
Några data: 
Totallängd: 14,3 meter 
Vikt: 35 ton 
Motoreffekt: 340hk 
Maxhastighet: 65 km/h 
Aktionsradie: 500 km 
Eldrör: 155 mm/L52 
Max skottvidd: 30-50 km (beror på amtyp) 
Eldhastighet: 8-9 skott/minut 
Magasin: 21 granater 
Bemanning: Vagnchef, förare, två operatörer 

 

 
Systemets Systemets höga flexibilitet, 

eldhastighet och korta grupperingstid (1:a 
skott inom 30 sek) medför dels att risken för 
artilleribekämpning är minimal samt dels att 
yttäckande - eller precisionseld snabbt kan 
ges efter eldorder. Sammanfattningsvis ett 

nytt artillerisystem som imponerar! 
 

 
Mötet avslutades med att Torgny Henryson och PG Persson orienterade om aktuella föreningsfrågor/-
ärenden. Dessa framgår bl. a under ”Ordföranden har ordet”. Därefter hälsade Kjell-Erik oss 
välkomna till trevlig samvaro och kamratmiddag i restaurang Vingen . Foton från mötet på sidan 16. 
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FMTS Specialistofficersexamen 2016 
 
Text: Lars-Åke Johansson, FMTS, Torgny Henryson och foto Christian Lövgren, FMTS 
 
Vid en högtidlig ceremoni den 13 december i S:t Nikolai kyrka i Halmstad tog ännu en ny kull 
kadetter sin examen. Överste Stig-Olof Krohné, chef för Försvarsmaktens tekniska skola, var 
examensförrättare och utdelade premier till specialistofficerarna med musikaliskt stöd från marinens 
musikkår. Kamratföreningen representerades av föreningsordföranden. 
 

  
Bäste studerande gratulerades av representanter från försvarsindustri, kamratföreningen Försvarets 

tekniska officerare och chefen FMTS för sina framstående studier vid utbildningen och premierades med 
varsin Sabreringssabel. 

 
Bästa studerande vid FMTS 2016: 
 
SOU System- och vapentekniker Sjö  Michael Frode, 1.Ubåtsflottiljen 
SOU Flyg-, helikopter- och UAV tekniker  Tom Vidmark, Helikopterflottiljen 
SOU Mark Elektro   Christian Persson, Ledningsregementet  
SOU Mark Mekanik   Magnus Jonsson, 1a Tekniska Bataljon 
 
Tyvärr fick premiering av bäste studerande i form av ett resestipendium, som tidigare instiftats av 
Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare i samarbete med SAAB Group, BAE Systems 
Hägglunds och ÅF, utgå. Skälet till detta är att Försvarsmakten tagit ställning och anser att det är 
olämpligt att officerare med anställning i Försvarsmakten tar emot stipendier med koppling till 
försvarsindustrin, även om det sker genom vår förening. Det är viktigt att konstatera att vår 
verksamhet med resestipendiet inte på något sätt varit oegentligt eller stridit mot formella regelverk. 
 
Försvarsindustrins representanter anser att det varit en verksamhet som uppfattats som mycket positiv 
för deras del, främst med hänsyn till den information och de rapporter som eleverna bidragit med 
efter genomförda resor. Framtiden får utvisa hur och i vilka former Kamratföreningen Försvarets 
tekniska officerare stipendium eller andra gåvor kan eller får delas ut till våra yngre kamrater i 
samband med examen. Vid styrelsemötet den 9 februari, gavs uppgiften till en arbetsgrupp att 
utarbeta förslag till alternativ för att uppmärksamma elever vid examen. Dessa förslag ska redovisas 
vid kommande årsmöte på FMTS. 
 

 
Samtliga examinerade blir ett bra tillskott för Försvarsmakten. 

Ett stort grattis till samtliga 2016 års nyutexaminerade 1:e sergeanter! 
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FMTS julavslutning 2016 
 
Text: Niklas Jörnsby/FMTS Foto: Christian Lövgren/FMTS 
 
”Äntligen kan vi varva ned inför julledigheten”, ja så kändes det nog för många av oss som samlades 
i S:t Nikolai kyrka för FMTS traditionsenliga julavslutning. Året har passerat i ett rasande tempo och 
även C FMTS, Överste Stig-Olof Krohné, ställde sig frågan ”-Var tog 2016 vägen?” när han hälsade 
sin personal välkommen. Marinens musikkår också på plats som vanligt, dock med begränsad 
personalstyrka med fokus på blåsinstrument. 
 

 

 
C FMTS inledde med att berätta om hur stolt han 
är över att få vara chef för FMTS och om en del 
av de många leveranser som skolan stått för 
under 2016. Utbildningsenheten har bland annat 
tagit fram en ny utbildning för flygtekniker för att 
tillgodose flygvapnets brist på tekniker och man 
har också nyanställt ett 40-tal lärare för att skolan 
skall kunna leva upp till efterfrågan på teknisk 
utbildning. 

1. tekniska bataljonen har fortsatt tillväxten och har nu lika mycket personal som Arméns tekniska 
skola hade vid nedläggningen 2005. Etableringen av kompaniledningar i Skövde och Boden har skett 
under året och personalen har genomfört såväl grundutbildning av rekryter som KFÖ av värnpliktiga. 
Funktionsutvecklingsenheten har befäst FMTS roll som funktionsföreträdare för den tekniska tjänsten. 
Slutligen uppmanade chefen oss att hålla koll på varandra och planera in ledighet för återhämtning så 
att vi orkar med det höga tempo som verksamheten kräver. 
 
Garninsonspastorn Katarina Bäckelin höll sin julbetraktelse och även hon reflekterade över vart tiden 
tar vägen, ”- Var 2016 ett exceptionellt kort år, eller? Men det stämmer ju inte det var ju skottår!” 
Hon påtalade också hur viktigt det är att vi tar vara på våra möjligheter att påverka vårt liv och hur vi 
lever. Det är ständiga förändringar och oftast kan vi själva bestämma oss för hur vi skall förhålla oss 
till dessa samtidigt som det är ganska få saker som vi inte kan påverka, till exempel var och när vi 
föds och vem som är våra föräldrar. Med detta som bakgrund vill hon att vi alla skall tänka på att 
julen är en tid för gemenskap och att det faktiskt är en hel del människor som är ensamma och som 
lever under svåra förhållanden någonstans på jorden. 
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FMTS personal samlad för traditionell 

julavslutning i S:t Nikolai kyrka.. 
Soldater som fick ta emot Soldatmedalj i brons 

 
För första gången delades soldatmedaljen ut vid julavslutningen, det var 17 soldater som 
medaljerades med olika valörer, från brons till guld. Medaljen är ett bevis på uppskattning från 
Försvarsmakten och valören på medaljen är beroende på anställningstid.  
Från fyra år för brons till 12 år för guld, med banddekor i form av tre kronor. 
 

  
Årets mottagare av NOR; Christina Wessman, 
Magdalena Ribbentjärn, Stefan Nilsson, Kenneth 
Marbäcken, Niklas Jörnsby, Lars-Ola Haraldsson, 
Per Gadestedt och Ingela Balkemo samt C FMTS. 

Leif Berggren, Jan Dorf och Håkan Eliasson fick ta 
emot FMTS förtjänstmedalj av C FMTS  

 
Som vanligt innehöll julavslutningen också utdelning av NOR och FMTS förtjänstmedalj. I år var vi 
åtta som fick NOR och Jan Dorf, Håkan Eliasson och Leif Berggren fick motta förtjänstmedalj för 
sina utmärkta prestationer. 
 

 

 
Den något desarmerade Marinens musikkår 
förgyllde julavslutningen med såväl härlig 
julmusik som ackompanjemang av 
församlingens skönsång av julpsalmer. 
 
Slutligen tackade C FMTS för den goda 
uppslutningen, aldrig tidigare har vi varit så 
många samlade för julavslutning i kyrkan, samt 
bjöd in till den stundande jullunchen vid FMTS 
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Göran B:son Uller - minnesord 

 
Göran B:son Uller, Linköping, har efter en tids sjukdom avlidit den 1 november 2016 . 

Han sörjs av hustrun Lena, barnen Andreas, Victoria och Elisabet med makar och  
barnbarn samt av många kolleger och vänner. 

 
Karlskrona 2010 
Foto: Åke Olsson 

 

Göran föddes i Boden år 1940, son till översten 
Bengt Uller och dennes hustru Elsa, född Fristedt. 

 

Han växte upp i Stockholm och Borås där han 
avlade ingenjörsexamen 1964. 

 
Under sin militärtjänst utbildades han först till 

reservofficer inom artilleriet, men växlade 1965 
över till teknisk tjänst och fick anställning som 

Arméunderingenjör vid Tygtekniska kåren. 
 

Enköping 2016 
Foto: Bernt Magnusson 

 
Han fick därefter som specialelev följa 1965 års arméingenjörskurs vid TygS. 
Efter praktiktjänstgöring vid P 6 blev han stationerad som regementsingenjör vid Svea artilleri-
regemente 1966. När förbanden i Linköping år 1975 omorganiserades till Linköpings garnison, 
I 4/Fo 41, blev Göran teknisk chef för hela garnisonen. Han var mycket tekniskt begåvad, väldigt 
kunnig om förbandens materiel och var alltid full av goda idéer. 
 
Göran tjänstgjorde även vid Arméns Tekniska Skola, Försvarets Materielverk, Högkvarteret och som 
lärare vid Militärhögskolan och Försvarshögskolan. Lärarjobbet fortsatte han med även ett antal år 
efter det han avslutat sin aktiva tjänst, med överstelöjtnants grad. 
 
Han genomförde FN-tjänst i Libanon på ett utmärkt sätt åren 1989 och 1993. 
 
Göran trivdes som bäst när han var tillsammans med sin stora familj i sommarvillan Solbacken, 
Loftahammar i Västerviks skärgård. Omsorgen om familjen kom alltid i främsta rummet. 
 
Ett av hans stora intressen var veteransportbilar, en Daimler SP (en sportbil från sent 50-tal / tidigt 
60-tal, med plastkaross och V8-motor) som han köpte 1965 när han gick Arméingenjörsutbildningen 
på TygS i Sundbyberg, och en P1800, som han köpte senare i livet och som gav honom både glädje 
och många problem att lösa. 
 
Göran var en mycket karismatisk person, med mycket humor, som gladde hans många vänner både 
under arbete och fritid. Han var också den som vågade ifrågasätta direktiv från högre instans samt vad 
studier och utredningar kommit fram till. Vid varje föreläsning eller genomgång som han avlyssnade, 
ställde han alltid frågor om hur man kommit fram till den slutsats som redovisades. 
 
Vi och övriga arbetskamrater minns Göran som en varm, generös och mycket god och omtänksam 
kamrat och vän. Vi minns särskilt det varma tal han höll vid senaste årsmötet i Enköping, där han 
uppmanade oss att ta till vara alla tillfällen som ges att umgås med vänner och kolleger. 
 
Vi delar hustrun Lenas och familjens stora sorg och saknad efter honom. 
 
Sven Ahlgren Stig Jarring  Håkan Schweitz. 
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Återträff av kamrater från Teknikerskola 2 i Göteborg efter 50 år 
Mars 1966 slutade vi TS2 - Teknikerskola 2 - vid dåvarande RMS på Kviberg i Göteborg. 
Vi var då tio som examinerades, varav hälften utplacerades på Lv-förbanden i Sverige och övriga 
fortsatte en tilläggsutbildning på stridsvagn 103 styr- och reglersystem. 
I augusti 2016 samlades alla nio (Paridon Stendahl avliden) vid Aeroseum i Säve Göteborg. 
Det blev en verklig nostalgitripp med många minnen och historier runt materielen.  

 

 

 
Samling i duggregnet  Hur var det med …… 

Efter besöket vid Aeroseum samlades vi hos Christer för gemensam middag. Det fanns många 
gemensamma minnen att diskutera så det blev en lång och trevlig afton att minnas.  

 

 

 
Sittande från vänster: Erling Jonsson, Wolfgang 
Beutner, Erik Åkerlund, Lennart Johansson 

 Hans Pihl, Bo Carlsson, Christer Lagert, 
Kay Svensson, Johan Bräutigam 

Personalia 
Erling Jonsson, 1966-68 Bofors levkontroll, P 5 1968-70, Gbghem elektriker71-77, Angereds centrum driftch 
78 -86, F:a Svante Björk 87-90 & 2000-2006 konstruktör ritare, 2006 pensionär, nu Kungsbacka/Piteå 
Wolfgang Beutner, Lv 4 9 år, MV Norrtälje 1976-84, ATS-Ö 1984-99, pensionär nu Östersund/Vemdalen 
Erik Åkerlund, Lv 5 2 månader sedan Borås: Ingf:a Certus 4 år, Elektro Dahlén AB 2,5 år, AMU y-lärare 9,5 
år, Bergsäterskolan 12 år, KomVux Borås skolledare 14 år, pension 2008, nu Fristad 
Lennart Johansson P 2 till 1970, Borealis i Stenungssund 22 år, Petrokemya Saudiarabien 8 år, Borealis 
Abudhabi 4 år, ABV Rock Group Saudiarabien 5 år, pensionär 2009, nu Filipinerna 
Hans Pihl: P 4 försöksavd Strv 103 1 år, utbverkstad 3 år, MV Skövde: kontrollavd 2 år, bilverkstaden 7 år, 
kvalitetschef 20 år, pensionär sedan1999., hela tiden och fortfarande Skövde. 
Bo Carlsson: Lv 6 20 månader, FMV kontrollavdelning Bofors Karlskoga 1,5 år, RMS Göteborg 8 månader, 
Miloverkstaden Skövde 31,5 år, pensionär 2002, nu kvar i Skövde 
Christer Lagert: 24 år på Gotland (Lv 2, A 7, MKG), 4 år LvOHS/TS Kviberg, 13 år ATS Östersund, 
pensionär 2006, sedan 2008 och ännu Sävedalens Mek. Verkstad AB. bor nu i Hisings Kärra. 
Kay Svensson: P 4 strv-försöksavd. 1 år, P 4 mekanikerskola 13 år, kontrollgrp stridsfordon 4-5 år,  
Mv Skövde 18 år, pensionär sedan 2003. har hela tiden bott i Skövde. 
Johan Bräutigam: Arméns försöksstation för stridsfordon några år, P 2 i Hässleholm och sedan civil från 
1969; Gbgs socialförvaltning rehab., 1980 AMS/Arbetsförm. arbetsrehab. Styrelse-ledamot i 7 st samornings-
förbund. Pension 2007. Är nu ordförande i en båt och hamnförening, bor i Sävedalen. 
 
Text och foto: Christer Lagert 
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Deltagarna vid mötet på FMV 2017  Foto: Åke Olsson 
 

 
 

 

Anmäl post- & mailadressändringar, mobiltelefonnummer mm till kassören per post 
eller med email via hemsidan http://www.kamratoff.se/ under menyn ”Kontakta oss” 

 
 
 
 

ANMÄLAN till Årsmöte 2017 i HALMSTAD 
 
Anmälan görs med mail från vår hemsida http://www.kamratoff.se under menyn ”Kontakta oss”  
eller med nedanstående talong. Om du åker bil ange om du vill samåka / kan ta med passagerare. 
 
I samband med årsmötet kan vi tillhandahålla publikationen Teknisk utbildning i armén. 
Beställ den för endast 100 kr till årsmötet, vi kan tyvärr inte distribuera den på annat sätt.  
Om du är intresserad, men inte kan vara med på årsmötet, be någon kamrat att beställa den för din räkning. 
 
Anmälan sänds per mail alt brevtalong till kassören före 20 april! 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Namn:   Telefon: __________ Mobilnr:_______________________ 

Adress:   E-postadress:   ___________________ 

Postnr:   Postort:  ______________________________ 

Kan ta pass:  (Antal) Samåker med:  ___________________ 

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

Ber ank.:   Ber avresa:  _____________________ 

Deltar i kamratmiddag:________(Ja/Nej) Vill äta middag den 9 maj:___________(Ja/Nej) 

Vill köpa ett ex av Teknisk utbildning i armén (bok ca 200 sidor)för 100 kr: ________(Ja/Nej) 

 

Talongen sänds till: Åke Olsson, Fornminnesvägen 34, 186 32 VALLENTUNA 
alt mail via hemsidan http://www.kamratoff.se :”Kontakta oss” 

 


