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KamraTnytt Höstnummer 2019
Styrelseordförande har ordet
Bästa medlemmar!
Detta är det första numret av KamraTnytt med en ny redaktör. Från
och med detta nummer är det Jan Brolin som har huvudansvaret för
att KamraTnytt produceras och distribueras. Jan önskas lycka till med
uppgiften och vi tackar Åke Olsson för ett gediget arbete såsom både
kassör och redaktör med mera.
Sedan förra numret av KamraTnytt har föreningen genomfört sitt 22:a
årsmöte och styrelsen har haft tre styrelsemöten varav ett konstituerande sammanträde. Årsmötesprotokollet finns tillgängligt på hemsidan. Årsmötet samlade 36 deltagare.
Förutom själva årsmötet fick vi information om Ing 2, SWEDEC,
Markverkstad Eksjö och ett guidat besök i den gamla trästaden. Den
avslutande dagen besökte vi Garnisonens dag. Se separat artikel.

Foto: Christer Lagert

Åke Olsson hade avsagt omval som styrelseledamot, vilket gjorde att vi behövde rekrytera nya krafter
till rollerna som kassör, medlemsregistrator och redaktör för KamraTnytt. För att lösa detta behöver vi
temporärt utöka styrelsen med ytterligare en person, vilket årsmötet godkände. Åke stannar dessutom
kvar utanför styrelsen som biträdande kassör fram till kommande årsmöte. De nya ledamöterna som
invaldes var Lasse Öberg och Karl Jönsson. Lasse axlar rollen som medlemsregistrerare och Karl
Jönsson är föreningens kassör. I övrigt blev det inga förändringar av respektive ledamots ansvarsområde. Lasse och Karl hälsas välkomna till KamraToff-arbete i sina nya roller!
Årsmötet 2019 utsåg Torgny Henryson till föreningsordförande och Per Gunnar Persson till styrelseordförande.
Styrelsen konstituerades sig så att till vice ordförande omvaldes Leif Küller, till sekreterare omvaldes
Carl Hallenborg och till kassör valdes Karl Jönsson (nyval). Övriga ledamöter i styrelsen är Kurt
Hauptmann, Kaj Sandström, Niklas Jörnsby, Jan Brolin, Fredrik Finér och Lars Öberg (nyval). Till
suppleanter i styrelsen omvaldes Christer Lagert och Jan Nyström.
Till skillnad från i fjol hade årsmötet denna gång förslag på ledamöter till valberedningen. Årsmötet
utsåg Jan Lindgren (sammankallande), Jan Sandin och Jan-Erik Lövgren till att intill kommande årsmöte utgöra valberedning. Mitt förslag är att valberedningen tidigt påbörjar arbetet med sin uppgift!
Till årsmötet med kringarrangemang inbjöds de elever vid specialistofficersutbildningen vid FMTS
som blev ”Bäste studerande”. Denna gång var det tyvärr bara en av de ”Bäste studerande” som kunde
medverka. Det var Samuel Stridsman från F 21.
Årsmötena 2018 och 2019 har båda givit styrelsen inriktningen att årsmötet 2020 skall genomföras i
Luleå/Boden. Årsmötet 2020 planeras därmed att hållas på F 21 i Luleå med vissa moment i Boden.
Styrelsen har efter genomförd enkätundersökning via hemsidan beslutat att årsmötet med kringarrangemang genomförs tidigt i maj vid den tidpunkt som F 21 erbjudit oss. Tiden för genomförande är 202005-05--07. Kurt Hauptmann är planeringsansvarig för detta.
Årsmötet 2019 gav inriktningen att årsmötet 2021 i första hand skall genomföras på Amf 1, om förbandet kan ta emot oss. Som alternativ till detta framfördes förslag på att genomföra årsmötesarrangemanget vid något förband i ett grannland. Ett intressant förslag, men som kräver att någon/några vill
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arbeta med frågan. Den/De som önskar vara med och arbeta med förslaget är välkommen att höra av
sig till mig.
Mälardalsmötet började som ett möte vilket planerades och genomfördes i regional regi. De senaste
åren har det dock planerats och genomförts genom föreningsordförandes och styrelsens försorg. Styrelsen har inte för avsikt att genomföra detta 2020, men stöd kan lämnas till de som regionalt vill/kan
genomföra motsvarande möten.
Det förslag till stadgeändring som antogs vid mötet 2018 (första beslutstillfället) fastställdes av mötet
2019 (andra beslutstillfället). Stadgarna finns att tillgå på hemsidan.
Några klarlägganden
 Den nya bemanningen i styrelsen och en därav förändrad rollfördelning innebär att föreningens
officiella adress ändras till:
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare,
c/o Karl Jönsson, Lärkträdsvägen 27, 645 40 Strängnäs.
 Uppdatering av era personliga kontaktuppgifter görs via hemsidan eller mail till
medlemsreg@kamratoff.se. Har du ingen mail kan du skicka din information per post till:
Lasse Öberg
Hovslagargränd 11
831 49 ÖSTERSUND
I sammanhanget uppmanar vi dig att hjälpa till med information avseende dina kamrater. Exempelvis
har vi vid genomgång av medlemsregistret funnit avlidna medlemmar, i vissa fall för flera år sedan
utan att det kommit till styrelsens kännedom.
Lasse påminner även om tidigare anmodan om ditt medgivande till att föreningen får hantera dina
personuppgifter i enlighet med nya datalagen GDPR och föreningens integritetspolicy. Ett antal av er
har ännu inte svarat på uppmaningen.

Det är snart dags att betala medlemsavgiften för 2020, som är 125 kronor. Gör det gärna
före årsskiftet till plusgiro 618 45 79-8 eller med Swish till 123 666 2381. Det är ganska
många som ännu inte betalt in årets medlemsavgift, så jag passar på att påminna om detta.

En härlig avslutning på hösten samt God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas alla kamrater!
Per Gunnar Persson
Styrelseordförande
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KamraToff årsmöte 2019 i Eksjö

Årsmötesdeltagarna samlade vid entrén till Trianon
KamraToff – Kamratföreningen försvarets tekniska officerare – hade i år förlagt sitt årsmötesarrangemang till Eksjö. Årsmötet med övriga studiebesök genomfördes 2019-05-28--30.
Inledningsvis fick vi förmånen att få en information om Ing 2, som hölls av ställföreträdande chefen
Torbjörn Persson. Han berättade om förbandet och gav en god blick över alla uppgifter och roller som
förbandet har. Ing 2 stod värd för vårt arrangemang och KamraToff tackar Ing 2 för sitt tillmötesgående och den hjälp vi fick från kontaktpersonen Mattias Lagerqvist.
Efter Ing 2 information genomfördes årsmötet 2019. Vi höll till på mässen Trianon. Årsmötet samlade
36 kamrater. Efter årsmötet genomförde vi årets festivitet, den gemensamma KamraTmiddagen, som
vi också hade på mässen.
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Text och foto: Christer Lagert

Föreningsordförande vände sig
särskilt till Åke Olsson, som under
13 år (2005-2018) varit föreningens kassör och allt i allo.
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elever vid specialistofficersutbildningen som
blev ”Bäste elev 2018”. Denna gång var det en
av fyra ”Bäste elev” som kunde medverka.
Samuel Stridsman F21.
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Krister Koch berättade
om sin farmors far
Generalmajoren
Samuel Wilhelm
Björkman chef för
Kong Kalmar
Regemente 1877-1888

Efter middagen blev det en guidad tur i mässen

Under mötets andra dag genomfördes besök vid Markverkstad Eksjö, SWEDEC. På eftermiddagen
genomförde vi dessutom en guidad stadsvandring i den gamla trästaden. På följande sidor finner Ni
bilder och information från dessa aktiviteter.

KamraToff
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare

Datum

2019-10-15

Sid 6 (17)

Studiebesök på Markverkstad Eksjö
Text: Torgny Henryson
Inledning
Vad vore väl ett årsmöte med Kamratoff, utan ett besök i verkstadsdriften med intressanta repobjekt
och produktionsutrustningar.
Roger Svensson: chef för Markverkstad ÖST, ställde välvilligt upp med ett givande program. Först en
gemensam uppstart och därefter uppdelning på två grupper för rundvandring i verkstadens lokaler.
Avslutningsvis samlades vi för reflexioner och diskussion kring olika frågor.
Markverkstaden i Eksjö är mycket modern och ändamålsenlig. Det är den näst senast byggda i
Försvarsmakten och den invigdes 2002. Den senast byggda är markverkstaden på Gotland, som byggts
med anledning av etableringen av stridsgrupp Gotland.
Det är nog få markverkstäder som har uppgiften att underhålla den bredd av olika hjulfordon, stridsfordon, arbetsmaskiner, ammunitionsröjmateriel m m, vilka förekommer på förbanden i Eksjö. Det
ställer stora krav på kompetens och skicklighet hos medarbetarna, men det innebär också omväxling
och utmaningar. Personalomsättningen är därför förhållandevis låg.
Efter det att Förråd, Service och Verkstäder (FSV) återgick till Försvarsmakten från FMV vid årsskiftet 2018/19, ingår Markverkstäderna i Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS). Verkstäderna är
indelade i åtta regioner, där Eksjöverkstaden ingår i Markverkstad ÖST. Utöver Eksjö ingår markverkstäderna i Kvarn och Malmen i Markverkstad ÖST.
Rundvandring
Ciceron för vår grupp var Christian Kylvik, teknikledare i Rogers verkstadsledning. Christian guidade
föredömligt med intressant information. Han var heller aldrig svarslös på alla ingående frågor som
ställdes av deltagarna. Christian har en gedigen bakgrund som anställd soldat på Ing 2 och han har
genomfört ett antal utlandsrotationer. Att ha gedigen erfarenhet som ”brukare” är med säkerhet en bra
bakgrund för en duktig teknikledare utöver den tekniska kompetens Christian gav prov på.
Rundvandringen började vid bromsprovaren, som nyligen har bytts ut till en som även klarar att prova
mellanaxel. Därefter ett kort stopp i besiktning/kontrollhallen, där fyra personer arbetar. Besiktningsverksamheten ingår inte i markverkstäderna utan är organiserade i en egen enhet parallellt med markverkstäderna. På så sätt får besiktningen en mer oberoende och självständig ställning i organisationen.
Nästa stopp var smedjan där två personer arbetar. Båda två har arbetat länge i befattning och har därmed ”sett det mesta” av förbandens unika behov. Bland utrustningen fanns det mesta av de ”gamla
hederliga” maskiner som krävs i en smedja. Cirka 90 % av det som efterfrågas av förbanden klarar
man med egna resurser, resten ”läggs ut på stan”.
I fordonsverkstaden stannade vi först vid en Ingenjörbandvagn 120. Chassiet består av en stridsvagn
121 som uppgraderats till en stridsvagn 122 A4 när det gäller transmission m m. Den är utrustad med
grävarm, schaktblad och minplog. Vagnen har tre i besättningen. Den är utrustad med tung kulspruta i
en vapenstation som manövreras inifrån vagnen. Vagnen har förmåga att verka i mörker för alla uppgifter. Det är tyska Rheinmetall som har levererat vagnarna.
Nästa objekt var Brobandvagn 120. Den är byggd på samma chassi som Ingenjörbandvagn 120. Besättningen består av vagnchef och förare. Vagnen bär en bro som är 26 m lång och som kan läggas av
vagnen med besättningen inifrån vagnen. Den kan alternativt bära med sig två broar som är 14 m var-
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dera. Tiden för läggning av 26 m bron är 7 min. Bron har överfartsräknare och är klassad. Det är tyska
Krauss Maffei som levererat vagnen.
På en annan reparationsplats var en bandvagn 410 utrustad för logistik och trupptransport, uppställd.
Vi känner igen vissa drag från Bv 206 men mycket är förändrat i vagnen. Den är splitterskyddad men
klarar trots detta att vada med full last.
Därefter passerade vi i verkstaden för småmaskiner, vilka är många och av olika typ på ett förband
som Ing 2.
Vid produktionsberedningen diskuterade vi problemet med teknisk dokumentation. Trots dagens digitala värld måste även dokumentation på papper förekomma. Försvarsmakten har mycket materiel som
är äldre och en hel del information går inte att komma åt digitalt.
Garnisonslagret är bemannat med tre personer. Det är ”trångbott” i lagret, mycket beroende av att det
finns så stor bredd av fordon och materiel i Eksjö garnison. Många olika prylar, men ganska få av var
och en.
Den Tekniska Kundmottagningen (TKM) bemannas med fyra personer. Den ingår i och bemannas av
Logistikenheten vid Eksjö garnison som organiserades vid årsskiftet. I Kundmottagningen läggs beställningarna till markverkstaden och där kan även brukaren få tekniskt stöd för vård m m.
I serviceförrådet finns även en vapenverkstad som bemannas med två personer vid behov.
Rundvandringen avslutades med att Roger Svensson gick igenom rutinerna för daglig styrning och
visade tavlan för uppföljning kopplat till daglig styrning. Varje morgon genomför Roger videokonferens eller telefonkonferens med sina verkstadschefer i Kvarn och på Malmen under cirka 15 minuter.
Det är följande som följs upp:







Avvikelser/tillbud med grön (mindre allvarlig), gul (allvarlig), röd (mycket allvarlig)
Spridning av rapporter
Bemanningsläge
Begränsningar
Beläggningsläge
Ärendelista

Informationen från daglig styrning dokumenteras på en tavla som sitter i lunchrummet, vilket innebär
att all personal på ett enkelt sätt kan ta del av informationen.
Avslutande diskussion
Roger Svensson inledde med några reflexioner kring verksamheten:


Viktigt att göra det som är efterfrågat av förbanden i första hand. Det är viktigare än att bara se till
den egna produktiviteten i verkstaden. Effekten i Försvarsmakten är överordnat.



Övergången från VD LIV till SAP (PRIO) kostar ca 10 % i mer tid för registrering, dokumentation
m m. Det finns för lite verkstadsinriktad utbildning. Det skulle vara effektivt att utbilda målinriktat
för verkstädernas behov.



Ändamålsenliga verkstäder behövs där Försvarsmakten finns. Nya och upprustade verkstäder är på
gång, t ex Gotland och Karlskrona. Det övervägdes att lägga ned verkstaden på Malmen, men
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kalkyler visade att transportkostnaderna skulle kosta mer än räntor på avskrivningar för ny
verkstad


När det gäller reservmaterielförsörjning
så har den försämrats. Begränsad tillgång leder till kannibaliseringar. Idag är
leveranstiden tre dagar som bäst, när
det tidigare var dagen efter om beställningen gjordes före klockan 11.00
dagen innan. Markverkstad Karlsborg
har påbörjat verksamhet med 3Dskrivare.
Intresserade och engagerade åhörare.
Foto: Från KamraToff hemsida



Markverkstadsorganisationen består i organisationen efter årsskiftet av cirka 800 befattningar
fördelade på följande verkstadsområden:
o Markverkstad ÖST
o Markverkstad SYD
o Markverkstad VÄST
o Markverkstad SKÖVDE
o Markverkstad STOCKHOLM
o Markverkstad UPPLAND
o Markverkstad NORR
o Verkstadsledning och stab på FMTS



Timpriset på Markverkstad Eksjö är i genomsnitt 829:-/tim.



Det är mycket ”gnissel” i övergången av verksamheten från FMV till Försvarsmakten på grund av
för lite förberedelser. Det kommer att ta något år ytterligare innan allt och alla funnit sina former.

Roger avslutade med att ställa frågan varför det ska finnas många avvikelser på tavlan för daglig styrning i lunchrummet. Svaret på den frågan är, att det är med rapporter om tillbud man kan förebygga
allvarliga skador. Genom att lära av tillbud kan åtgärder vidtas och beteende förändras. Tillämpning av
gemensamt datoriserat avvikelsesystem i Försvarsmakten har inte kommit i gång ännu.
Därefter blev det tid för frågor och synpunkter på stort och smått från rundvandringen och genomgångar. Oftast genom att deltagarna jämförde från förr och nu.
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I samband med avslutningen
passade Stig Jarring på att överlämna en äldre tavla som
beskrev ”Verkstadsregler för
Kungliga Göta ingenjörkårs
tygverkstäder” till Roger.
(Foton fr. KamraToff hemsida)

Avslutningsvis
Kamratoff vill avslutningsvis tacka Roger och Christian för ett informativt och intressant besök på
Markverkstad Eksjö samt för en välbehövlig kaffepaus.
….. och …. vad skulle väl ett årsmöte med Kamratoff vara utan ett besök på en verkstad!
Besök vid Totaltförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum
Text och foto: Jan Brolin.
Efter studiebesök och förmiddagsfika vid Markverkstaden promenerade vi mötesdeltagare över till
Totaltförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum. Oftast benämnt med den internationella
benämningen SWEDEC (Swedish EOD and Demining Centre). Där välkomnades vi av stabschefen,
överstelöjtnant Fredrik Johnsson.

SWEDEC tre roller:
 En organisationsenhet inom Försvarsmakten.
 Ett Totalförsvarscentrum (för Försvarsmakten,
polis, tull, MSB, Kustbevakning etc.).
 Ett nationellt kompetenscentrum.

Fredrik delgav oss mycket initierad och
intressant information om SWEDEC:s
tredelade roll och verksamheten över tiden.
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Förutom staben består SWEDEC av tre enheter:
 Utbildningsenheten med såväl militära som civila (polisen, MSB, FortV, NFC med flera) samt
internationella elever.
 Utvecklingsenheten som utvecklar materiel, metoder, kurser och styrdokument inom sakområdet. Enheten tillhandahåller även stöd till såväl nationella som internationella företag avseende tester och försök.
 Enheten för operativt stöd som bl. a inhämtar ammunitionstekniska underlag och levererar hotbilder för ammunitions- och minröjning. Underlaget indateras i EOD IS (Explosive Ordnance
Device). Ett informationssystem som utvecklats i Sverige och som dessutom används av ett 15tal andra nationer (NATO).
Centrat bildades 1993. Då med inriktningen mot nationellt försvar. Ganska snart fokuserades verksamheten mer mot humanitärt bistånd internationellt efter olika konflikter. Inledningsvis i form av röjning
av truppminor och under senare delen av 90-talet mot röjning av blindgångare efter klustervapen.
Under tidigt 2000-tal ökade olika terroristgrupperingars användande av hemmagjorda bomber (IED,
Improviced Explosive Device). Dessa var betydligt svårare att hantera än de tidigare konventionella
systemen. Det innebär att verksamheten idag bygger mer på underrättelseverksamhet och taktik- och
teknikanpassade insatser.
De trender som man kan se i framtiden är att fler humanitära aktörer (utöver polis och militär) kommer
att involveras i EOD-verksamhet. Större säkerhet måste byggas kring ammunitions- och minförråd
(larm/bevakning), inte minst med anledning av terroristverksamhet. Dessutom finns omfattande mängder av åldrad/destabiliserad ammunition som utgör akuta säkerhetsrisker. Internationellt föreligger omfattande brister i dessa avseenden. Cirka 40 stora ammunitionsförråd ”går i luften” varje år, företrädesvis i Afrika. Nationellt uppfattas ett ökat och svårhanterligt hot. Exempel på detta är de stora antal
handgranater som förts in illegalt i Sverige.
Slutligen betonade Fredrik att SWEDEC:s huvuduppgift är att se till att de ammunitionsröjare man
utbildar och som verkar såväl nationellt som internationellt har bästa möjliga förutsättningar (utbildning, utrustning, teknik, taktik, etc.). SWEDEC har idag personal i Mali, Irak Bosnien, Ukraina och
Moldavien.
Guidning i Eksjö trästad
Text och foton: Kurt Hauptmann och Christer Lagert.
Eksjö en historisk och kulturell pärla i trä
I samband med våra fina dagar vid Ing 2 med militärhistorisk bakgrund från1500 talet, kunde vi också
komplettera våra intryck med en stadsvandring i den
unika trästaden som utgör en av ett de fåtal bevarade
svenska trästäder som alla utsatts för förödande bränder under 1500 - och 1600 talet.

Eksjö museum har genom åren föredömligt verkat för att delar gamla staden norr om kyrkan bevarats
och levandegjort och är också välförtjänt kulturminnesförklarad
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Stadsvandringen leddes av Lisa Ugraph. En mycket duktig
guide som gav oss god inblick i livet under tidigare århundraden. Stadsvandringen innefattade besök och intressant,
historisk information vid Muséegården, Fornminnes gården,
Båtmanstorpet, Forssellskagården, Vaxblekaregården,
Aschhanskagården, Nordströmskagården och Krusagården.

Aschanska gården
Även Stora och Lilla torget hade mycket att berätta.

”Den okände ryttaren” framför Stadshotellet

Stora torget
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Efter en inspirerande och historisk eftermiddag avtackades vår guide för en kunskapsberikande och trevlig
vandring

Kru
sag
ården

Avslutningsvis fick vi i enskild regi ta del av
Eksjö Museums fina utställningar där den militärhistoriska våningen var särskilt intressant.

Besök vid Garnisonens dag
Avslutningsdagen, som i år var Kristi himmelsfärds dag, omfattade besök vid Garnisonens dag. I slutet
av denna artikel finner Ni några bilder från förevisningarna. Allt från historiska inslag till några av de
materielsystem som man utbildar på vid Ing 2 idag.
Garnisonens dag genomfördes på Ränneslätt under Kristi himmelsfärds dag. Att besöka Garnisonens
dag blev till en trevlig och berikande avslutning på årsmötesarrangemanget i Eksjö. Nedan följer några
bilder som exemplifierar bredden av allt man kunde beskåda. Ytterligare bilder finns att se på
KamraToff hemsida (kamratoff.se).

Foto: Christer Lagert

Chefen Ing 2 håller sitt anförande.
Foto: Christer Lagert
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Foto: Åke Olsson
Foto: Åke Olsson

Foto: Åke Olsson
Foto: Christer Lagert

KamraToff riktar härmed ett stort TACK till all involverad personal, för att Ni
skapade och genomförde alla intressanta programpunkter. Ett stort tack också till
våra egna medlemmar Bengtlennart Larson och Åke Olsson, som stod för samordningen av programmet med lokaler etc. respektive allt som rörde ekonomin för
årsmötesarrangemanget. Bengtlennart kunde dock inte närvara vid genomförandet då han vid samma tidpunkt firade sin 70-årsdag. Vi skickar ett extra Grattis i
efterskott!

Årsmötet 2020 genomföres i Luleå/Boden. Som framgår av ”Styrelseordföranden har
ordet” är den fortsatta inriktningen att nästa årsmöte genomförs vid F 21 i Luleå (vissa
inslag i Boden). Kurt Hauptmann är sammanhållande för planering och förberedelser.
Mötet genomföres 2020-05-05--07.
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Ceremoni vid FMTS - Nytt tjänstegradsgradsystem
Text och Foto från FMTS hemsida
Den 1 oktober 2019, införs ett nytt tjänstegradsystem för meniga, gruppbefäl, officersaspiranter
och specialistofficerare. Införandet omfattar nya tjänstegrader, förändrade gradbeteckningar
och förändrade benämningar.
Vid FMTS i Halmstad genomfördes en ceremoni vid Hangar 81 med anledning av det nya systemet,
där flera medarbetare bytte gradbeteckning och ett 20-tal befordrades.
C FMTS höll tal vid ceremonin där hon förklarade att Försvarsmakten under en längre tid arbetat med
att återta organisation och förmåga.
– Personalens kunskaper, vilja och engagemang är den enskilt viktigaste komponenten i byggandet av
nya förband och nya förmågor. Befälen är de som säkerställer att förbandet löser sin uppgift. Det är
därför den här dagen är viktig, sa C FMTS, överste Annelie Vesterholm och fortsatte:
– Vi får en befälsstruktur som möjliggör den ambitionsnivå som överbefälhavaren har – målstyrning,
uppdragstaktik och ansvarskultur.
Detta är nytt:
Tjänstegrader för specialistofficerare omfattar nu fem tjänstegrader i stället för fyra. Tjänstegraderna är
sergeant, översergeant, fanjunkare, förvaltare och regements- eller flottiljförvaltare.
Tjänstegrader för gruppbefäl omfattar nu tre tjänstegrader i stället för två. Tjänstegraderna är korpral,
furir och överfurir.
Tjänstegrader för soldater och sjömän har också ändrats. Menig 1:a klass har delats i fyra olika tjänstegrader benämnda menig 1, menig 2, menig 3 och menig 4. "Årstecknen" kopplas alltså till varsin
tjänstegrad. Tjänstegraden vicekorpral finns kvar.
Slutligen har officersaspiranter fått en egen tjänstegrad med den traditionella benämningen kadett.

Många deltog i ceremonin
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Befordringsceremoni.

Hänt vid MilmusZ/Teknikland
Text och foto: Kaj Sandström och Jan Nyström
Våren 2019 har framförallt ägnats åt förnya de fasta montrarna i utställningen. I ATS-montern har ett
antal föremål ersatts och nu står utställningsväxellådan från Scania i blickfånget. Vi har satt belysning i
den och den startas med en tryckknapp av besökarna (går sedan i 2 minuter). ATS fick växellådan i
slutet av 70talet av Scania i Södertälje. I Östersund stod den i teknikhuset utanför ”konferensrummet
Växellådan”. Vi har efter kontakt med Markus Wallenberg hallen i Södertälje fått information om att
växellådan tillverkats i deras reklamavdelning. Växellådstypen satt i Scanias lastbilar som kom 1967 i
L76 och senare i L110. Lådan delades ut till mekanikerskolor när de blivit för gamla för egna utställningar
Om du som läser detta har mer information om
växellådan kan du gärna berätta mer om historien
kring den, ring eller skriv till Jan Nyström eller
Kaj Sandström.
Jamtli har uppmärksammat vår verksamhet i
juninumret av ”Jamtli-Journalen” .
På bilden ses Jan Ågren, Kaj Sandström, Christer
Carlsson och Jan Nyström.
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Vi fortsätter oförtrutet arbetet med att dokumentera historiska föremål i huvudsak utbildningsmateriel
och verktygs/reservdelssatser och dokumentation som mestadels består av tekniska beskrivningar (repböcker, I-böcker, reservdelskataloger, men även gamla rullor, och artiklar skrivna i pressen vid den
tiden, foton i stor mängd samt filmer och diabilder) som vi har kvar från tiden till och med ATS
nedläggning. Vi registrerar föremålen i en databas inom SFHM och inom MilmusZ hanteras detta i ett
projekt ”föremålsprojektet” som leds av Jan Nyström.
De volontärer som jobbat för MilmusZ belönades i april med en god trerätters middag och transport till
och från Optand med buss från Östersund. Till middagen samlades cirka 30 personer som gjort insatser under föregående år som kvalificerar till deltagande i middagen. Glädjande är att det numer går
snabbare att få frivilliga att bemanna med husvärdar och att hjälpa till med byggande av utställningar
samt förberedelser och städdagar inför säsongsöppnandet.

Uppmärksammade elever vid FMTS
Text och foto: Carl Hallenborg
Fredagen den 14 juni hölls en högtidlig avslutning för rekryterna som genomfört den militära
grundutbildningen vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Avslutningen var den första
sedan värnplikten återinfördes 2018. Som traditionen bjuder fick bäste mekaniker en utmärkelse, en glad överraskning för årets individ.
Under nio, respektive elva månader, har rekryterna byggt upp sina soldatkunskaper och sina militära
färdigheter. Chefen vid Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, Annelie Vesterholm, menade att
Sverige nu har ett bättre försvar än för ett år sedan.
Soldatkunskaper och militära färdigheter och därefter tillkommer befattningsspecifika kunskaper. Vid
avslutningsceremonin uppmärksammades tre individer lite extra; bäste rekryt, bäste kamrat och bäste
mekaniker.
Pontus Söderström utsågs till bäste mekaniker för hans befattningsspecifika kunskaper. I motiveringen stod bland annat ”att han
besitter mycket goda kunskaper, är kompetent, driftig, social och löser sina tilldelade
uppgifter över förväntan”.
– Det var en överraskning men jag blev jätteglad, berättar han och spricker upp i ett stort
leende. Vid utmärkelsen tilldelades Pontus en
jetong samt från Kamratoff en verktygssats.
På bilden ses Chefen för Tekniska bataljonen,
Niklas Jörnsby, gratulera Pontus.
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Jubilarer 2020
Här följer en lista över alla som fyller ”jämna år” och/eller är över 90 år vilka vi gratulerar 2020.
Styrelsen har tidigare beslutat att medlemmar som är 90 år och äldre är hedersmedlemmar i vår förening.
Namn
Olof Bergqvist
Berthold Fredman
Thore Öberg
Sune Wikström
Rolf Nordström
Per-Erik Olofsson
Jan Clasenius
Lars Erik Gustafsson
Bert Andersson
Göte Bodén
Ivar Fredriksson
Martin Lundgren
Rune Elofsson
Sven-Åke Sjöquist
Bengt Ohlson
Per Andersson
Lennart Hjelte
Åke Haglund
Thomas Eriksson
Anders Högberg
Jerry Rosebrink
Jan R Lindgren
Anders Dahlberg
Einar Andersson
Gunnar Persson
Per-Olov Pettersson
Leif Andersson
Kaj Sandström
Karl-Erik Niklasson
Knut-Arne Kareld
Urban Lundberg
Jan-Olof Bergström
Gunnar Selander
Dan Eklund
Göran Hammarstedt
Sven Ahlgren
Björn Wahlberg
Per Stenklint
Bengt Jigfelt
Mats Rihne

Ort
Täby
Björklinge
Östersund
Kristinehamn
Nödinge
Borlänge
Enköping
Karlsborg
Torslanda
Avesta
Enköping
Östersund
Eksjö
Kristianstad
Ystad
Enköping
Nyköping
Östersund
Nyköping
Älvdalen
Hjo
Hjärnarp
Mariestad
Strängnäs
Brunflo
Västerås
Romakloster
Östersund
Kristinehamn
Ätran
Skultuna
Östersund
Timrå
Romelanda
Visby
Stockholm
Östersund
Sävedalen
Göteborg
Gällö

År
80
98
75
75
80
75
70
75
75
94
60
95
80
75
80
60
75
75
70
75
70
60
60
80
75
70
75
75
95
75
70
75
80
70
80
95
80
80
92
60

Datum
0103
0109
0112
0118
0119
0122
0122
0124
0125
0215
0222
0222
0224
0224
0227
0301
0302
0305
0305
0310
0313
0319
0322
0327
0404
0405
0411
0412
0423
0425
0426
0427
0501
0502
0502
0511
0513
0515
0516
0517

Namn
Bo Lagerfalk
Lennart Hellgren
Per O Andersson
Bertil Liljekvist
Rune Wahlström
Åke Karlsson
Thor Hägglöf
Thomas Claesson
Lennart Kvannbäcken
Niklas Wiklund
Per Lundström
Hans Tocklin
Olov Johansson
Sven-Ove Reimers
Sten Eric Byström
Sven Bagewitz
Bengt Norlin
Rolf Hans Berg
Jan Olow Larson
Lennart Augustinius
Rolf Karlsson
Gerhard Johansson
Henry Jonasson
Åke Jansson
Björn Johansson
Per Livefalk
Runar Johansson
Patrik Andersson
Nils Löwenstein
Nils Lahti
Bertil Persson
Birger Ohlsson
Gunnar Telander
Gustaf Ekerup
Thor Petersson
Anders Gustafsson
Gösta Neuman
Karl-Erik Gustafsson
Hans Gerlach
Torsten Larson

Ort
Ärla
Umeå
Kungsängen
Hässleholm
Kungsängen
Bromölla
Eksjö
Åkersberga
Stockholm
Enköping
Finja
Södertälje
Göteborg
Kristianstad
Umeå
Vinslöv
Frösön
Sölvesborg
Domsjö
Enebyberg
Hässleholm
Göteborg
Östersund
Knivsta
Södertälje
Enköping
Robertsfors
Motala
Katrineholm
Pello
Hässleholm
Umeå
Uppsala
Växjö
Blomstermåla
Uppsala
Örebro
Karlsborg
Karlstad
Strängnäs

År
80
70
93
92
80
70
95
75
60
50
70
80
90
75
80
95
75
85
75
75
75
92
60
70
70
75
75
50
70
80
70
75
85
97
85
80
92
100
80
80

Datum
0520
0520
0531
0620
0623
0702
0710
0714
0725
0826
0826
0827
0905
0906
0907
0910
0911
0920
1002
1014
1015
1016
1017
1019
1019
1021
1025
1101
1107
1110
1115
1122
1202
1210
1210
1214
1221
1222
1229
1230

Medlemmar som avlidit:
Börje Nilsson
Arne Skär
Stig V. Johansson
Lars Magnusson
Per Åke Sjöstedt
Bo Kindstrand

Norra Åsum
Hult
Skövde
Hässleholm
Hässleholm
Göteborg

97 år
94 år
92 år
86 år
83 år
82 år

Lars Svanström
Bengt Ek
Paul Kristensson
Ingemar Knutsson
Klas-Göran Holmqvist

Kristianstad
Piteå
Ystad
Tyringe
Svenstavik

75 år
73 år
71 år
71 år
67 år

Uppmaning
Vi i styrelsen ser gärna att ni medlemmar ute i landet bidrar med underlag till KamraTnytt. Exempelvis från
lokala kamratmöten, återträffar med kurskamrater etc. Maila i så fall underlag (text och bilder) till:
jan.brolin@kamratoff.se

