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KamraTnytt Vårnummer 2020
Styrelseordförande har ordet
Bästa kamrater!
Avbrytande av planerat årsmötesarrangemang 2020 i Luleå-/Boden
med hänsyn till spridningen av Coronaviruset.
 PLANERAT ÅRSMÖTE I MAJ 2020 I LULEÅ/BODEN STÄLLS IN!
 MÖTET ERSÄTTS AV ETT MÖTE I STOCKHOLMSOMRÅDET
EFTER SOMMAREN.

Foto: Christer Lagert
Styrelsens avsikt har varit att i KamraTnytt Vårnummer 2020 kalla till årsmötet och inbjuda till kringarrangemanget i Luleå/Boden. Efter styrelsens möte 2020-02-26 har dock situationen beträffande spridning
av Coronaviruset accelererat med en avsevärd samhällspåverkan. Vår kamratförenings medlemmar tillhör
dessutom i stor omfattning riskgruppen "äldre". Hur påverkan kommer att ske beträffande nationella tågoch flygförbindelser är svårt, ja till och med omöjligt att överblicka. F 21 har därutöver gjort interna
begränsningar för hur besök får ske på flottiljen, vilket innebär att våra möjligheter till studiebesök har
kommit i ett helt annat läge.
Läget idag (skrivet 2020-03-20) för att framgångsrikt fullfölja genomförandet av ett årsmötesarrangemang i
Luleå/Boden i början av maj i år bedöms som ringa. Stadgarna säger att kamratföreningens årsmöte skall
hållas senast i maj månad och kallelse skall utsändas senast 30 dagar före årsmötet.
Styrelsen har beslutat att slutlig planering för årsmötesarrangemanget i Luleå/Boden avbryts. Årsmötet
genomförs istället efter sommaren efter utsänd kallelse minst 30 dagar dessförinnan. Inriktningen är att
mötet genomförs i Stockholmsområdet med årsmöte, föredrag och KamraTmiddag på samma dag. (Ungefär i likhet med "Mälardalsmötet".)
Årsmötet genomförs därvid senare än vad stadgarna föranstaltar, men det såväl nationella som internationella läget gör att detta torde vara en rimlig följd av de förutsättningar som nu gäller.
Kurt Hauptmann har varit sammanhållande för planeringen gentemot F 21 och förbanden i Boden.
Tyvärr blir mötet i norr inte av denna gång och jag tackar Kurt för hans genomförda planeringsarbete
med möten och dialoger med F 21.
I detta nummer av KamraTnytt publicerar vi den tänkta verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
redovisningen. Med hänsyn till de nu rådande förutsättningarna måste verksamhetsberättelsen tills
vidare ses som ett utkast och den kommer att uppdateras inför det kommande årsmötet till hösten.
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Nu till något positivare beträffande årsmöten. Vår Föreningsordförande Torgny Henryson har fortsatt
strävat efter att få förlägga årsmötet 2021 med kringarrangemang till Amf 1. Nu har arbetet och dialogerna fått ett genombrott! Vi har fått ett preliminärt ”Ja” på vår förfrågan och Amf 1 har utsett en kontaktperson till oss.
Tiden förflyter ibland snabbt och det är inte så lång tid till nästa jubileum. 2017 fyllde KamraToff 20
år som kamratförening. Det innebär att 2022 är ett jubileumsår där kamratföreningen fyller 25 år. Det
är dags att börja fundera på hur vi skall fira detta. Kom gärna med förslag!
Hemsidan har fortsatt utvecklas och tankar finns att skapa en medlemsintern del, som kräver lösenord
för att kunna nås. Med en sådan utveckling kan vi lägga mera information direkt på hemsidan. Det
medlemsregistreringssystem som infördes under förra året har gett oss flera möjligheter att skicka
inbjudan, påminnelser, uppdateringar etc. Systemet har även nyttjats för att följa upp att medlemmarna
har accepterat vår integritetspolicy. Christer Lagert och Lasse Öberg arbetar vidare med dessa uppgifter.
En ytterligare del av arbetet har med medlemsregistreringssystemet har varit att uppdatera vilka som är
ständiga medlemmar och hedersmedlemmar. Dessa är medlemsavgiftsbefriade och utgör en inte oansenlig del av våra medlemmar. Styrelsen ser därför tacksamt på att dessa lämnar en frivilligt medlemsavgift.
Specialistofficersexamen 2019 genomfördes i Halmstad 2019-12-13. Det var en gemensam examen för
cirka 200 specialistofficerare varav 57 stycken var tekniker. Några dagar innan, den 10:e december,
genomfördes en ceremoni vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) där även representanter ur
Försvarsindustrin samt olika kamratföreningar deltog. Vår kamratförening representerades av Niklas
Jörnsby och han fick tillfälle att som kamratföreningens representant gratulera eleverna. Bäste studerande i ur de olika grenarna kommer att inbjudas till vårt årsmötesarrangemang efter sommaren eller
till året därpå. Vi delade också ut en gåva till Bäste studerande i form av en kniv.
Jag hoppas att vi snart kan komma tillbaka till någon form av normalläge efter Coronasmittans utbredning och effekter. När vi nått dit eller en bra bit på vägen kan vi återuppta kamratföreningsarbetet. Just
nu ser det dock ut att dröja ett tag. Oaktat detta tillönskar jag Er alla en fin vår och sommar samt att vi
ses till ett försenat årsmöte efter sommaren.
Sist men inte minst, glöm inte att betala medlemsavgiften på 125 kronor till plusgiro
618 45 79-8 eller Swisha till 123 666 23 81.
Per Gunnar Persson
Styrelseordförande
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Verksamhetsberättelse för KamraToff 2019
2019 års kamratträff genomfördes på Ing 2, 2019-05-28--30.
Utöver själva årsmötet innefattade de tre dagarna intressanta besök, förevisningar och föredrag av Ing
2, SWEDEC och trästaden Eksjö samt besök på Garnisonens dag.
Årsmötet 2019 genomfördes 2019-05-28 och samlade 36 medlemmar.
Till föreningsordförande valdes Torgny Henryson och till styrelseordförande valdes
Per Gunnar Persson.
Styrelseledamöter: För omval på två år (2019-21) valdes Carl Hallenborg och Kaj Sandström samt
Christer Lagert och Jan Nyström som suppleanter.
För nyval valdes Karl Jönsson och Lars Öberg.
Kvarstående ledamöter (2018-20) Leif Küller, Niklas Jörnsby och Kurt Hauptmann, Jan Brolin och
Fredrik Finér.
Styrelsen har sålunda under året bestått av Per Gunnar Persson (styrelseordförande), Leif Küller (vice
styrelseordförande), Carl Hallenborg (sekreterare), Karl Jönsson (kassör), Fredrik Finér (ledamot),
Niklas Jörnsby (ledamot), Jan Brolin (ledamot), Kurt Hauptmann (ledamot), Kaj Sandström (ledamot),
Lars Öberg (ledamot) samt Jan Nyström och Christer Lagert som suppleanter.
Revisorer har under året varit Bo Andersson och Sören Lindby. Revisorsuppleanter har varit Håkan
Schweitz och Clas-Göran Paulsson.
Valberedning har varit Jan Lindgren (sammankallande), Jan Sandin och Jan-Erik Lövgren.
Under året har Åke Olsson varit biträdande kassör och Lars Öberg medlemsregistrator.
Årsavgiften för 2019 har varit 125:-. Antalet medlemmar 2019 var 464 stycken. Beträffande föreningens ekonomi har intäkterna under 2019 varit 78 275 kr. Intäkterna är medlemsavgifter och bidrag
från FM. 2019 års kostnader har varit 41 954 kr. Kostnaderna är främst att hänföra till resor, årsmöte,
examensgåvor, porto och stöd till Militärmuseiföreningen i Jämtland (Milmus Z).
Under verksamhetsåret har fyra protokollförda styrelsesammanträden genomförts.
Två nummer av föreningstidningen KamraTnytt har utgivits och ett antal artiklar har publicerats i
TIFF (Teknisk Information För Försvarsmaterieltjänsten).
Examensgåva har delats ut till Bäste studerande i respektive Specialistofficerskurs vid FMTS.
KamraToff har varit representerat på SMKR Centrala möte (båt Åbo) 2019-04-09-10 och vid SMKR
regionsträff N i Boden 2019-10-08 samt vid SMKR anordnade regionala möten (ÖN och Väst).
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För att stötta den traditionsvård, som genomförs av Militärmuseiföreningen i Jämtland (Milmus Z),
stödjer föreningen verksamheten ekonomiskt. Arbetet med Milmus Z stöds även med omfattande
ideella personella resurser.
Lokala och regionala kamratmöten har genomförts i varierande omfattning.
Övriga verksamheter där KamraToff deltagit:
 FMTS Vårfest. (maj).
 Specialistofficersexamen vid FMTS (december).
 FMTS julavslutning (december).
 Garnisonschefen i Halmstad adventsmottagning (december).
En kontinuerlig utveckling har genomförts av hemsidan och det digitala medlemsregistreringssystemet.
Årsmöte 2020 äger rum 2020-05-05 i Luleå. Detta i samband med 2020 års tredagars KamraToff-möte
2020-05-05—07.
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OBS! Årsmötet 2020 i Luleå/Boden är inställt!
Detta med anledning av Coronasmittans utbredning.
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Budgetförslag

Resultaträkning 2019

2020

2021

42 375,01
900,00

35 000,00
500,00

35 000,00
500,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

S:a Intäkter

78 275,01

70 500,00

70 500,00

KOSTNADER
5800 Resekostnader
6110 Kontorsmaterial
6120 Datamedia
6150 Trycksaker
6170 Profilprylar
6250 Porto
6260 Avg. Pg- & Swishbetaln.
6270 Årsavg.Pg & Swish
6275 Årsavg. Hemsidan
6280 Årsavg.SMKR
6285 Årsavgift Milmus Z
6288 Traditionsvård
6290 Möten SMKR
6405 Arbetsammanträden
6407 Årsmöteskostnader
6450 Blommor
6490 Examensgåvor
6993 Bidrag möten

18 056,44
0,00
95,00
4 897,00
0,00
2 864,00
189,00
1 600,00
1 068,75
425,00
300,00
10 000,00
0,00
906,00
-732,00
0,00
2 285,00
0,00

25 000,00
600,00
0,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
200,00
1 600,00
2 500,00
500,00
300,00
10 000,00
4 000,00
1 000,00
12 000,00
500,00
4 000,00
500,00

25 000,00
600,00
0,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
200,00
1 600,00
2 500,00
500,00
300,00
10 000,00
4 000,00
1 000,00
12 000,00
500,00
4 000,00
500,00

S:a Övriga kostnader

41 954,19

69 700,00

69 700,00

Nettoresultat

36 320,82

800,00

800,00

INTÄKTER
3900 Medlemsavgifter
3910 Frivilliga Bidrag
Erhållna bidrag
3989 Övriga bidrag

Balansräkning 2019
Tillgångar

Ing balans

Perioden

Utg. balans

1920

Postgiro

136 180,56

36 320,82

172 501,38

1930

Sparkto

100 000,00

0,00

100 000,00

236 180,56

36 320,82

272 501,38

-166 294,41
-806,15
-167 100,56

-806,15
-35 514,67
-36 320,82

-167 100,56
-36 320,82
-203 421,38

-20 000,00
-49 080,00
-69 080,00

0,00
0,00
0,00

-20 000,00
-49 080,00
-69 080,00

-236 180,56

-36 320,82

-272 501,38

S:a Omsättningstillgångar
Eget kapital och skulder
2010 Eget kapital
2019 Redovisat resultat
S:a Eget kapital
Kortfristiga skulder
2400 Obet resestipendier
2410 Specoff. Stipendier
S:a Kortfristiga skulder
S:a Eget kapital och skulder
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Utveckling av Försvarsmaktens Tekniska tjänst och FMTS roll
Text: Annelie Vesterholm, C FMTS
FMTS nära framtid är under stark utveckling. De två områden som FM och försvarsberedningens
rapport Värnkraft lyfte fram var logistik och ledning. FM måste bredda basen innan spetsen kan bli
starkare. För FMTS del innebär det att alla våra produktionsområden måste tillväxa varje år de kommande fem åren innan det stabiliseras på en balanserad nivå 2025.
Utbildning av officerare och specialistofficerare är Chefen för förbandsproduktions högsta prioritet,
därefter kommer utbildning av rekryter. Ansvaret för att utbilda våra kommande chefer, kollegor och
soldater vilar tungt på FMTS axlar. De senaste 14 åren har FMTS varit en försvarsmaktsgemensam
skola där synergieffekter av att ta del av andra försvarsgrenars kultur, arbetsätt och metoder har bidragit till den höga kvalitet som FMTS utbildningar håller. Många av medarbetarna på FMTS har även
erfarenhet av den försvarsgrensvisa utbildning som bedrevs före FMTS tid t.ex. Arméns tekniska skola
och Flygvapnets Halmstadsskola. Innan dess bedrevs utbildning i teknisk tjänst även i de vapenslagsvisa skolorna t.ex. Luftvärnets teknisk skola.
När vi nu ser en förskjutning av ansvar och uppgifter från HKV till försvarsgrenarna Armén, Flygvapnet och Marinen så tenderar vi att blicka tillbaka till tiden före FMTS bildande. Vi kommer ihåg
det som inte var bra, missriktad konkurrens, obenägenhet att dela erfarenheter, protektionism. Det är
erfarenheter som vi inte får glömma men ej heller skrämmas av. Vi ska använda våra erfarenheter till
att dra lärdom och därmed undvika de fällor vi kan hamna i när Försvarsgrenarna åter är i fokus.
Funktionsutvecklingen vid FMTS är en nyckelkompetens i det arbetet. Genom att ständigt föra en
levande dialog med övriga utvecklingscentra inom Försvarsmakten säkerställer vi att teknisk tjänst
hålls samman. En sammanhållen teknisk tjänst är en förutsättning för att våra krigsförband ska kunna
utbildas, omsättas och utvecklas på ett sätt som bidrar till den operativa effekten. En sammanhållen
teknisk tjänst är också en förutsättning för att FMTS och FM ska kunna tillväxa med de begränsningar
vi idag har avseende personal och infrastruktur. Halmstads flottiljområde måste nyttjas på bästa sätt
likväl som varje lärare och utbildare måste användas på bästa sätt för att utbilda våra kommande utbildare. I det arbetet samarbetar vi med försvarsgrenarna så att de bidrar med lärarkompetens, en satsad
lärare kan bidra till att förbandet får tillbaka tio nya kollegor två år senare. Det är bra avkastning på
den insatsen.
Utbildning av rekryter kräver mer idag än i det gamla värnpliktssystemet. Den tekniska utvecklingen
de senaste 15 åren gör att de som idag rycker in aldrig har upplevt något annat samhälle än det som är
en knapptryckning bort. Idag ligger ett stort fokus på att få våra inryckande att förstå vad det innebär
att klara sig med en kniv, en flaska vatten och sina kamraters välvilja. FMTS har många mycket duktiga officerare som förstår att utveckla våra unga rekryter till dugliga, ansvarstagande soldater. FMTS
får mycket högt omdöme av rekryterna i den utvärdering som görs i slutet av utbildningstiden. För
FMTS del så var så mycket som nästan 30% av rekryterna tillbaka i Försvarsmakten ett par veckor
efter muck, en stor del vid FMTS men åter andra vid andra förband. För att ta hand om dem som väljer
att ta en anställning vid FMTS så uppmuntrar vi dem att gå en gruppchefsutbildning så att de är klara
för att söka till officersutbildningen om de så önskar och om de är lämpliga.
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Vårt krigsförband 1. Tekniska Bataljonen omorganiserades vid årsskiftet och bildade en ny logistikbataljon tillsammans med Trängregementet. De brigadtekniska
kompanierna kommer även fortsättningsvis att utbildas
vid FMTS men krigsorganiseras i förband som lyder
under Arméchefen

Bataljonchefsbyte – chefen 1.op logbat
övlt Caroline Norenborg tar över efter
övlt Niklas Jörnsby (Bild, FMTS)

Om detta har det skrivits tidigare men det är fortfarande
en hel del osäkerheter i lednings- och lydnadsförhållanden
avseende förbandsutbildningsansvar och förbandsomsättningsansvar. FMTS står beredd att ta ansvar för såväl
utbildning som omsättning som en del i FM åtagande att
tillhandahålla användbara förband med hög tillgänglighet.

Med den tillväxt som vi ser framför oss, en fyrdubbling av logistikförbanden, så krävs fler plattformar.
Med dagens infrastruktur så kan vi inte genomföra utbildning av så många elever och rekryter som
krävs. Det är länge sedan de unga inryckande accepterade 16-manna logementet, inte bara av brandsäkerhetsskäl.
En ny plattform ligger inte långt bort i tanken och frågan är vart den ska ligga. Västkusten är ett
område som nämns och där har vi redan en etablerad organisation inom logistiken, Försvarsmaktens
Medicincentrum, FömedC. För att kunna tillväxa måste Försvarsmakten finnas nära stora befolkningscentra som attraherar unga människor vad gäller t.ex. kultur, boende, fortsatt utbildning och möjligheter att byta karriär och utveckla sig. Idag är det många av våra unga kollegor som inte i första hand
ser ett livslångt åtagande i Försvarsmakten utan snarare ser det som ett steg i den egna utvecklingen.
Det är också viktigt att finnas där många människor bor för att öka relevansen och förtroendet för FM.
Närheten och synligheten är viktig i det arbetet. Halmstad som ort är en del i attraktionskraften för
rekrytering av rekryter och officerare. Samhället erbjuder goda möjligheter för såväl arbete som fritid.
FMTS år 2025 kommer att vara Försvarsmaktens centrum för teknisk tjänst och därmed vara sammanhållande för utveckling funktionen teknisk tjänst, utbildning av rekryter, officerare och civila i teknisk
tjänst, produktion av materielunderhåll och tekniskt systemstöd och inte minst ansvara för krigsförbanden verkstadsbataljon och logistikbataljon.
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FMTS Specialistofficersavslutning samt Försvarsmaktsgemensam examensceremoni
för specialistofficersutbildningarna 2019
Text: Niklas Jörnsby/FMTS, Foto: Christian Lövgren/FMTS, Axel Öberg/MHS H
Den 10 december genomförde Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) högtidlig avslutningsceremoni
för Teknisk specialistofficersutbildning 2018-2019.
Avslutningsceremonin genomfördes av chefen Utbildningsenheten (UtbE), Mikael Larsson med C
FMTS, överste Annelie Vesterholm och förbandsförvaltare Stefan Nordgrens närvarande. Även
kamratföreningar och industrin var representerade.
Det var 57 stolta och nöjda kadetter som i omgångar fick gå upp på podiet och ta emot utbildningsbevis och gratulationer av C UtbE.
Bäste studerande premierades och fick motta gåvor av C UtbE och från Kamratföreningen Försvarets
tekniska officerare, för sina framstående studier vid utbildningen.
Bäste studerande blev de nyligen utnämnda sergeanterna: John Nordqvist F 21, Alexander Holm,
Trängregementet, Dennis Eriksson Luftstridsskolan och Alexander Johansen 4. Sjöstridsflottiljen. Ett
stort grattis till 2019 års nyutexaminerade sergeanter!

Examinering av SOU Mark Mekanik kadetterna.

KamraToff representant, Niklas Jörnsby överlämnar gåva till bäste studerande inriktning luft,
John Nordqvist F 21.

C Utbildningsenheten, Mikael Larsson läser
motivering till bäste studerande inriktning sjö,
Alexander Johansen 4. Sjöstridsflottiljen.

Bäste studerande SOU 18/19, från höger: John
Nordqvist F 21, Alexander Holm, Trängregementet, Dennis Eriksson LSS och Alexander
Johansen 4. Sjöstridsflottiljen. Längst till vänster,
C SOU 18/19 Fredrik Morén.
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Under fredagen den 13 december fick Sverige ett starkare försvar. Fler än 200 nya specialistofficerare utnämndes på fredagen till sergeanter vid en värdig, festlig och välbesökt ceremoni,
arrangerad av Militärhögskolan Halmstad, på Halmstad arena.
– Alla dessa nya specialistofficerare, som representerar ett trettiotal olika professioner i Försvarsmakten, innebär ett betydande och oerhört viktigt bidrag till Försvarsmaktens tillväxt och Sveriges
ökade försvarsförmåga – nu och i framtiden, konstaterar Anders Callert, Försvarsmaktens utbildningschef och dagens examensförrättare.
Krigsförband i samtliga försvarsgrenar och stridskrafter kommer att få ett tillskott av nya specialistofficerare efter dagens examen. Den tre terminer långa grundläggande specialistofficersutbildningen
vid Försvarsmaktens olika skolor och centrum är till ända. Nu väntar fortsatt lärande och handledning
på förbanden för att skaffa den djupa yrkesskicklighet som kännetecknar en riktigt duglig specialistofficer.

Drygt 200 stolta kadetter befordrades till sergeanter vid den
Försvarsmaktsgemensamma specialistofficersexamen på
Halmstad arena fredagen den 13 december.

FMTS julavslutning 2019
Text: Niklas Jörnsby/FMTS, Foto: Christian Lövgren/FMTS
Då var ännu ett år snart till ända och precis som traditionen bjuder samlas FMTS personal i S:t
Nikolai kyrka för att avnjuta årets julavslutning.
Garnisonspastorn Magnus Aasa hälsade oss välkomna till kyrkan och önskade oss en skön och
avkopplande stund.
S:t Nikolai kyrka var
välfylld av FMTS
medarbetare.

Marinens musikkår inledde med stämningsfull
julmusik, som fick oss att
varva ned och börja reflektera över vad som
hänt under året som gått.

Chefen för Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), överste
Annelie Vesterholm, höll sitt andra jultal till sina medarbetare.
– Vi har blivit ett år äldre och berikat oss med ytterligare ett års
erfarenheter och nu när året går mot slutet så är det dags städa i
såväl relationer som på arbetsplatsen och när vi gör det så kommer
minnena tillbaka över allt vi åstadkommit under året, inledde
chefen.
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2019 har varit ett år av stora förändringar för FMTS, vid årsskiftet förstärktes FMTS med nästan 1000
nya medarbetare. Dessa kom i huvudsak från FMV och tillhör Markverkstadsenheten (MvE) och
Besiktningsenheten (BesE). Tillväxten har självklart krävt stora insatser vid FMTS för att förbereda
och ta emot all ny personal och sätta sig in i den nya verksamheten. Efter en något trevande start under
första delen av 2019 kan vi nu konstatera att det mesta har kommit på plats och att både MvE och
BesE har producerat något fler materielunderhållstimmar och fler besiktigade fordon än vad man
gjorde under 2018. Med det sagt, vi på rätt väg genom att samla stora delar av den tekniska tjänsten
under FMTS ledning även om vi har en bit kvar innan alla bitar fallit på plats.
För ”de gamla” enheterna vid FMTS har 2019 inneburit en ökad leverans av utbildningar och deltagande i utvecklingsverksamhet. Vid årsskiftet går FMTS krigsförband, 1. Tekniska bataljonen i
”graven” men återuppstår 1 januari som 1. Operativa logistikbataljonen. Bataljonen kommer att
utvecklas till en resurs som ska stödja de stridande förbanden inom armén, flygvapnet och marinen
med både teknisk tjänst och förnödenhetstransporter.
Avslutningsvis uppmanade C FMTS oss att känna stolthet för vad vi har presterat under 2019 och att vi
nu ska ta en välförtjänt paus från jobbet.
Efter att musikkåren spelat Karl-Bertil Jonsons jul var det dags för Julbetraktelsen där garnisonspastorn talade om hur Karl-Bertil Jonsson tog hand om och ville hjälpa alla de som inte själva hade
möjlighet att fira en traditionell jul och på samma sätt var det människor som hjälpte Maria och Josef
när de var på flykt. Likaså kan man säga att vi som arbetar i Försvarsmakten känner ett kall att arbeta
för att åstadkomma fred och försoning och skydda värnlösa, en kallelse som kommer från vår högste
chef, och pastorn menade då inte vår Överbefälhavare, utan något större.
Att vi får sjunga psalmen Nu tändas tusen juleljus hör ju till en julavslutning och så blev det även i år.
Utmärkelsen Nit och Redlighet delades i år ut till 14 medarbetare som var på plats i kyrkan, men det
var totalt 66 som under året tjänstgjort i statlig tjänst i 30 år. Många av de som fick ta emot utmärkelsen var påtagligt berörda av stunden och det var nog många tankar som påminde var och en om hur
fort tiden går och hur mycket man faktiskt hunnit med under sin yrkeskarriär.

Första NOR-gänget från vänster: Anders Bengtsson,
Göran Ekman, Jörgen Hylén, Sven-Erik Johnsson,
Fredrik Morén, Roger Mossberger och Per Möller.

Andra NOR-gänget från vänster: Anders Norén,
Håkan Nyberg, Anders Olsson, Magnus Sollerhed,
Tommy Soporek, Johan Sundstedt och Henrik
Wennberg.
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Efter utdelning av NOR kallade C FMTS fram de tre soldaterna från 1. Tekniska bataljonen som
tjänstgjort i Försvarsmakten under minst 96 månader och därmed gjort sig förtjänta av FM tjänstgöringsmedalj i guld för rikets försvar.

Göran Larsson, Petra Hagdahl och Stefan
Persson mottog FM tjänstgöringsmedalj i
guld för rikets försvar.

Avslutningsvis medaljerades regementsförvaltare Fredrik Finér och löjtnant Pedro Fortea, båda fick
motta FMTS förtjänstmedalj i silver för sina insatser att stärka FMTS varumärke.

Pedro Fortea

Fredrik Finér

Innan det var dags att lämna kyrkan och därefter ta sig an den välsmakande julmaten i flottiljområdes
restaurang spelade musikkåren FMTS marsch och till sist tackade C FMTS sin personal för det genomförda året och önskade oss en skön och avkopplande julledighet.
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Rapport från MilmusZ/Teknikland
Text och foto: Jan Nyström
Förberedelserna inför 2020 års säsong startade i början av februari. Ett antal arbetsgrupper har organiserats för att planera och ordna inför öppnandet den 22/6. Förra året gjorde vi en stor förändring i ATS
fasta monter där vi bl. a installerade vår Scaniaväxellåda. Därför gör vi inga större förändringar i museet vad gäller teknisk tjänst eller ATS i år.
2019 hade Teknikland cirka 8 200 besökande, vilket var bra. Det var många som tryckte på knappen
och startade växellådan så den måste smörjas och underhållas för att klara kommande anstormning av
turister.
Rune Wahlström hörsammade vår uppmaning i förra
numret av KamraTnytt och ringde för att berätta historiken omkring växellådan. Han berättade bl. a att ATS fick
låna den under tiden man utbildade tekniker på Dragbil
851. När kurserna var genomförda ville inte Scania i
Södertälje ha tillbaks den, eftersom en ny typ av låda reda
var på gång ut på marknaden. Den fina utställningsväxellådan fick behållas av ATS och har stått placerad på
platser där många elever och besökande till ATS passerat
(Solvalla, Barkarby och Östersund).

Vi har i våra samlingar cirka 8 000 föremål från
Östersunds garnison och projektet med att dokumentera dessa fortsätter ännu något år. Rune frågade om det bland föremålen fanns en tavla med
verktyg som elever tillverkat. Givetvis så finns de
kvar! Rune berättade att han tillverkat en bågfil
som elevarbete. Eftersom han ville göra den
ordentlig lade han ner mycket tid på arbetet. Han
uppbar vid tillfället både lön och traktamente
vilket resulterade i att hans studiekompisar snabbt
gav hans arbete namnet, ”Världens dyraste bågfil”. Du ser den till höger i bilden.
Har du gjort något av verktygen på tavlan så ring gärna och berätta historien kring det till mig (Jan
Nyström, tel. 0733-45 60 28)
I TIFF nr 2020:1 kan du läsa och få mer information om Teknikland. Det finns många idéer om
utveckling av museet och aktiviteterna vid Optands flygplats, så framtiden ser spännande ut.
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Medlemmar som avlidit:
Karl-Erik Gustafsson Karlsborg 98 år
Gustaf Ekerup
Växjö
95 år
Sven Ahlgren
Stockholm 94 år

Gösta Neuman
Urban Lundberg
Hans Edman

Örebro
USA
Norrtälje

90 år
69 år
81 år

En nestor i vår förening, Sven Ahlgren, har lämnat oss den 27 januari i en
ålder av 94 år. Minnesord har publicerats genom Stig Jarring och Håkan
Linde i DN och i SVD samt genom Håkan Schweitz och Lv2 kamratförening i
Östgöta Correspondenten.
Sven var en mycket känd, kunnig och respekterad person inom den tekniska
tjänsten. Han var också under många är en uppskattad facklig företrädare för
Försvarets civilmilitära ingenjörers förening, FCIF. Här i KamraTnytt minns
vi honom också som den goda och glada kamrat han var, alltid med glimten i
ögat och vi gör det med hans egna ord, genom att åter publicera hans artikel
från år 2001 ”Hur jag blev teknisk officer”. Det är ju både en roande och intressant resumé över Svens yrkes karriär men också ett tidsdokument över en
lång epok i Försvarsmakten som de flesta av oss känner igen på olika sätt.

Tack Sven för många
fina minnen!
Jan Sandin
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Slutligen - En uppmaning från vår medlemsregistrator!
Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgift till dig. Vid mailutskick till de som avsagt sig information
per post, kan vi avläsa hur många som tar del av utskicken. Tyvärr verkar många inte öppna sina mail,
vilket kan bero på att det föreligger felande mailadress. Det finns fortfarande ett antal som ännu INTE
gett sitt medgivande till att finnas i föreningens medlemsregister i enlighet med GDPR trots påminnelse. Vill man inte finnas i registret så kan man alltså INTE kvarstå som medlem.
Gör en uppdatering av dina uppgifter via hemsidan eller mail till medlemsreg@kamratoff.se
Föreningens INTEGRITETSPOLICY finns att läsa på hemsidan.

