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KamraTnytt 
VÅRNUMMER 2016 

 

Styrelseordförande har ordet 
 

Årsmötet 
I år möter vi våren i Mälardalen, närmare bestämt i Enköping där vi gästar Ledningsregementet 
(LedR). Det är som vanligt en tredagarsövning tisdag till torsdag, 10--12 maj.  
Vi börjar kl 15.00 på tisdagen med själva årsmötet. 
 
Ledningsregementet har omfattande och intressanta verksamheter. Ja, det blir ett omväxlande 
program, men vi hinner naturligtvis också med en del kultur i Uppsala där vi avslutar vårt besök på 
torsdag cirka klockan 13.00. Program i stort och övrigt som behövs för din anmälan finns på sidan 3. 
Anmälan till årsmötet vill Kassören ha före 20 april, se sidan 20. 
 
Resestipendier 
I höstnumret av KamraTnytt presenterade 2014 års stipendiater sin studieresa till England. 
Nu har det delats ut för andra gången vid en högtidlig ceremoni den 9 december 2015 i S:t Nikolai 
kyrka i Halmstad då 39 nya tekniska specialistofficerare vid FMTS examinerades, 
se sidan 12 och artikel i TIFF nr 1/2016. 
 
Mälardalsmötet, 2016-02-11 
Omdaningen av den svenska försvarsmakten rullar på och vid årets Mälardalsträff fick deltagarna 
mycket intressanta genomgångar. K-E Lindgren hade åter lyckats trumma ihop kvalificerade 
föredragshållare. I år var det Chefen för FMLOG Torgny Henryson, Magnus Astell från FMV samt 
från ISP vår tekniske kollega Jan-Erik Lövgren. Vi fick intressanta genomgångar inom olika 
områden. Se sammanfattande information på sidorna 7 --11. 
 
Övrigt 
Valberedningen jobbar i vanlig ordning med förslag på den nya styrelsen som kommer att föreläggas 
årsmötet. Valberedningen har även fått till uppgift att finna någon som kan axla TIFF-ansvaret, 
eftersom Jan Sandin önskar bli entledigad från den uppgiften. Har Du något förslag beträffande detta, 
så hör av Dig till valberedningen eller till mig. 
 
I samband med Mälardalsträffen genomförde vi även ett styrelsemöte, bland annat för att skapa detta 
vårnummer av KamraTnytt, med bland annat kallelse till årsmötet och tillhörande information. Se 
sedvanligt underlag inför årsmötet; Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning och förslag till 
Stadgeändring är också med i detta utskick. 
 

 

 
 
 
 
Styrelseordförande 
PG Persson 
och sekreterare 
Carl Hallenborg 
i aktion vid senaste 
styrelsemötet på FMV 
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Den tredje mars genomförde jag och föreningsordförande ett besök i Östersund. Där vi fick träffa dels 
våra egna medlemmar som aktivt arbetar med MilmusZ, dels huvuddelen av styrelsen för MilmusZ 
samt VD för Teknikland. Besöket gjordes för att få en bättre lägesuppfattning om volymen av denna 
verksamhet och hur ansvarsförhållandena är fördelade mellan KamraToff, MilmusZ och Teknikland. 
Besöket var mycket givande och lärande. Mera om detta återkommer jag till litet senare under året. 
 
Ni som missat att betala in årsavgiften 125 kr påminns härmed att göra detta till Pg 618 45 79-8! 
 
En fin vår och sommar tillönskas Er alla och väl mött några vackra vårdagar i Mälardalen! 
 
Per Gunnar Persson 
Styrelseordförande 
 

Nu är det dags för årsmöte år 2016 på LedR i Enköping 
 
Härmed kallas medlemmarna i kamratföreningen försvarets tekniska officerare till möte 
tisdagen den 10 maj till torsdagen den 12 maj. Årsmötet är på tisdagen kl 1500. 
 
I år kommer vi alltså att möta våren i Mälardalen och besöka Ledningsregementet för flera av oss en 
ny bekantskap. Temat är förutom sedvanligt årsmöte och kamratligt umgänge, verksamheten i 
garnisonen och sedan avslutar vi med kultur i Uppsala. 
 
Vi samlas mellan kl 14 - 15, så kan de som så önskar ta en fika innan årsmötet! Vi planerar resandet 
utifrån tidigare erfarenheter, att de flesta kommer i bil och att vi kan samordna nödvändiga transporter.  
 
PROGRAMUTKAST FÖR KAMRATOFF ÅRSMÖTE 2016,  
TID AKTIVITET ANTECKNING 
Tis 05-10 
1500-1700 
 
 
1800 

 
Årsmöte 
 
Middag MR 
Mingel på mässen 

 
Filmsalen 
Förläggning kasern 
Mässen Bar öppen 1800-2200 
Styrelsemöte 

Ons 05-11 
0800-0900 
 
0930-1730 

Frukost MR 
Information om LedR verksamheter 
Lunch i MR 
Materielförevisningar & Studiebesök 

 
Filmsalen 
 
Gruppindelning eso 

 
Kväll 

 
Gemensam middag LedR mäss 

Mässen Bar 1800-2200 
Middag 1900 

Tors 05-12 
0900- 

-1030 
1115-1300 

Frukost MR 
* Uppsala cityvy, Uppsala domkyrka 
Domkyrkokaféet 
* Gustavianum 

Tp till Uppsala 
 
Gruppindelning eso 

 
EKONOMI 
Förläggning, Kamratmiddag onsdag (två-rätters + kaffe/kaka och vin), guider i Uppsala, kostar 500 kr och 
betalas vid mötet, endast kontant betalning! 
 
Mässen tar emot betalning med kort. Övriga måltider kostar för frukost ca 45 kr och ordinarie lunch/middag ca 
80 kr och betalas enskilt, även parkering i Uppsala och eventuell fika 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. Vi räknar dock med att klara av alla transporter med egna bilar. 
OBS ATT VI SLUTAR I UPPSALA! 
 
KOST och LOGI 
Vi bor på kasern på LedR, lakan ingår, DOCK EJ HANDDUK SOM MEDTAGES!  Och 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. 
 
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 2015. 
 
2015 års kamratträff genomfördes vid P 7 i Revinge. Träffen samlade cirka 70 deltagare. Utöver själva 
årsmötet innefattade de tre dagarna intressanta besök, förevisningar och föredrag på P 7 samt besök i Lund. 
 
Årsmötet 2015 genomfördes 2015-04-27 och samlade 62 medlemmar. 
Till föreningsordförande valdes Torgny Henryson och till styrelseordförande Per Gunnar Persson. 
Styrelseledamöter För omval på två år (2015-17) stod Åke Olsson, Kjell-Erik Lindgren, Carl Hallenborg och 
Kaj Sandström samt som suppleant Christer Lagert. Samtliga omvaldes. Kvarstående ledamöter (valda 2014-
16) är Leif Küller, Jan Edelsvärd, Niklas Jörnsby och Ulf Crona samt Thomas Eriksson. 
 
Styrelsen har sålunda under året bestått av: Per Gunnar Persson (styrelseordf.), Leif Küller (vice styrelseordf.), 
Carl Hallenborg (sekr.), Åke Olsson (kassör), Kjell-Erik Lindgren (klubbm.) Ulf Crona (ledam.), 
Jan Edelsvärd (ledam.), Niklas Jörnsby (ledam.), Kaj Sandström (ledam.), Christer Lagert (suppl.) och 
Thomas Eriksson (suppl.). 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 och 
Kurt Hauptmann. 
 
Årsavgiften för 2015 har varit 125:-. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2015/2016 484 stycken. 
Beträffande föreningens ekonomi så har intäkterna under 2015 varit 71.838 kr. Intäkterna är främst 
medlemsavgifter och bidrag från FMTS. 2015 års kostnader har varit 69.418,40 kr. Kostnaderna är att hänföra 
till resestipendium samt rese-, porto- och årsmöteskostnader samt traditionsvård. 
 
Under verksamhetsåret har tre protokollförda styrelsesammanträden genomförts. 
 
Årsmötet gav styrelsen mandat att välja plats för nästa årsmöte, vilket resulterat i att 2016 års möte kommer 
att genomföras 2016-05-10--12 vid LedR i Enköping. 
 
Två nummer av KamraTnytt har utgivits och ett antal artiklar har publicerats i TIFF.  
 
De nya resestipendierna utdelades för första gången vid specialistofficersexamen 2014, se särskild redovisning 
i KamraTnytt vår och höstnummer 2015 och TIFF nr 1 & 4 2015. FMTS andra specialistofficersexamen 2015 
redovisas i detta vårnytt och även reportage i TIFF nr 1/2016. 
 
Vårt riksförbund SMKR arbetar med sitt uppdrag att stödja Försvarsmakten i veteranarbetet och arbetar med 
att informera/utbilda kamratföreningar om denna verksamhet. KamraToff har ett ganska omfattande och 
rikstäckande kontaktnät och vi vet att det utövas kamratstöd på många olika sätt. Dock föreningen bildades ju 
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. 
2015 var det Danmark som var värd för mötet. KamraToff representerades av K-E Lindgren vid mötet, se 
reportage i KamraTnytt höstnr 2015. 

Traditions- och museiverksamheten 
För att stötta den traditionvård, som genomförs av Militärmuseiföreningen i Jämtlands län (MilmusZ), har 
styrelsen beslutat att stötta verksamheten ekonomiskt under 2015.  
 
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 möjliggöra för alla KamraToff 
medlemmar att delta vid lokala sammankomster. För införande av kallelse meddela webbmaster på enklaste 
sätt via hemsidan, http://kamratoff.se/  
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Årsmötet 2016 äger rum 2016-05-10 i Enköping. Detta i samband med 2016 års tredagars KamraToff-möte 
som skall genomföras vid LedR. 
 
Torgny Henryson 
Föreningsordförande 

 
Per Gunnar Persson  
Styrelseordförande 

 
Leif Küller 
Vice styrelseordförande 

 
Carl Hallenborg 
Sekreterare 

 
Åke Olsson  
Kassör 

 
Kjell-Erik Lindgren 
Klubbmästare 

 
Ulf Crona 
Ledamot 

 
Jan Edelsvärd 
Ledamot 

 
Niklas Jörnsby 
Ledamot 

 
Kaj Sandström 
Ledamot 

  

 
 

 
 

Deltagarna vid Årsmötet 2015 på Revingehed 
 

 

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

 
 
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  
 

Den som tycker att det är trevligt att ha ett kontaktforum för den tekniska tjänsten under och efter 
tjänstgöring inom området får gärna göra en extra inbetalning till vårt Plusgirokonto 618 45 79 - 8 

 
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  
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KamraToff ekonomi 
 

Förslag till årsavgift för 2016 och 2017 : 125:- 
   Budgetförslag 
  Resultaträkning 2015 2016 & 2017 
INTÄKTER       
3900 Medlemsavgifter 38 375,00 35 000,00 35 000,00 
3910 Frivilliga Bidrag 375,00 500,00 500,00 
Erhållna bidrag      
3989 Övriga bidrag 33 088,00 33 000,00 33 000,00 
S:a Intäkter 71 838,00 68 500,00 68 500,00 
KOSTNADER       
5800 Resekostnader 10 749,90 10 500,00 10 500,00 
6110 Kontorsmaterial 1 017,00 1 000,00 1 000,00 
6150 Trycksaker 1 054,00 1 000,00 1 000,00 
6160 Tryckerikostnader 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
6170 Profilprylar 2 606,00 3 000,00 3 000,00 
6250 Porto 4 652,50 5 000,00 5 000,00 
6260 Betalorder plusgiro 515,50 500,00 500,00 
6270 Årsavg.Plusgiro FTG 450,00 750,00 750,00 
6272 Årsavg.Kort 144,00 144,00 144,00 
6275 Årsavg. Hemsidan 362,50 350,00 350,00 
6280 Årsavg.SMKR 491,00 500,00 500,00 
6285 Årsavgift Milmus Z 150,00 150,00 150,00 
6288 Traditionsvård 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
6290 Möten SMKR 3 234,00 3 000,00 3 000,00 
6405 Arbetsammanträden 872,00 806,00 806,00 
6407 Årsmöteskostnader 6 020,00 4 000,00 4 000,00 
6410 Guidekostnader 6 100,00 6 000,00 6 000,00 
6610 Resestipendium 20 000,00 20 000,00 20 000,00 
6993 Bidrag t träffar 0,00 800,00 800,00 
S:a Övriga kostnader 69 418,40 68 500,00 68 500,00 
Nettoresultat 2 419,60 0,00 0,00 
          

  Balansräkning 2015     
Tillgångar Ing balans Perioden Utg balans 
1920 Postgiro 211 712,75 -72 600,40 139 112,35 
1930 Sparkto 0,00 100 000,00 100 000,00 
S:a Omsättningstillgångar 211 712,75 27 399,60 239 112,35 
Eget kapital och skulder     
2010 Eget kapital -158 328,40 6 615,65 -151 712,75 
2019 Redovisat resultat 6 615,65 -9 035,25 -2 419,60 
S:a Eget kapital -151 712,75 -2 419,60 -154 132,35 
       
Kortfristiga skulder     
2400 Obet resestipendier -40 000,00 0,00 -40 000,00 
2410 Specoff. Stipendier -20 000,00 -24 980,00 -44 980,00 
S:a Kortfristiga skulder -60 000,00 -24 980,00 -84 980,00 
       
S:A Eget kapital och 
skulder -211 712,75 -27 399,60 -239 112,35 
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Mälardalsträffen år 2016 
Text: Jan Sandin  Foto: Christer Lagert & bilder från föredragshållarna. 
 
Kjell-Erik Lindgren hade i vanlig ordning engagerat intressanta föreläsare till årets Mälardalsträff, som 
genomfördes den 11 februari på FMV och samlade ca 40 medlemmar. 
Den röda tråden i årets genomgångar var naturligtvis försvaret men på så skilda delområden som FMLOG, ISP 
och det framtida luftvärnet. Kul med en mix av initierade och intressanta perspektiv på FM i ständig 
förändring.  
Här följer ett försök till en kortfattad resumè av en givande eftermiddag. 
 
Försvarsmakten i ny organisation (Org NY) 
Chefen för FMLOG, tillika vår föreningsordförande Torgny Henryson, inledde med en överblick på FM 
omprövade nya inriktning och dess konsekvenser, framförallt för logistiken.  

 

 
Ingen kan ha undgått att uppmärksamma den påtaglig försämrade hotbilden de senaste åren och vilken 
påverkan det haft på politiker och på Försvarsmakten. Här illustrerad med Rysslands agerande och vårt 
geopolitiska läge. 

 
FM i ny organisation måste få ökad operativ förmåga och det ställer i sin tur krav på främst följande 
förutsättningar och förmågor i en sammanfattning. Som synes är det i många stycken är det en hel del 
nygammalt som gäller!  
 

Försvarsbeslut 2015 

 
 
En tillgänglig och trovärdig FM 
som skapar tröskeleffekt över 
hela konfliktspektrat, på egen 
 hand och tillsammans med andra. 

Av/ på tillgänglighet och beredskap: 
Alla krigsplacerade 
Mängdmateriel tillgodosett 
Ökad övningsverksamhet 
 
Stockholm, Gotland, västkusten och Öresund 
Strategiskt viktiga områden 
Tillfällig och permanent närvaro på Gotland 
 
Totalförsvar: 
Hybridkrigföring utgångspunkt 
”Grå zonen” måste hanteras 
Återupptagen planering i totalförsvarsperspektiv krävs 
 
Ge/ ta emot stöd 
Nationellt beslut 
Stärka solidaritet och säkerhet tillsammans med dem 
vi vill samarbeta med
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FM FRAMTIDSBILD- STRATEGISKA EFFEKTER 
F201 

 
 

 
 

Tröskeleffekt 
FMLOG i FM Org NY 
FMLOG bildades 2002 med ca 6000 anställda och huvuduppgiften var att integrera de tre UH-
regementena i en organisation. Senare överfördes huvuddelen till FMV och ”rest-FMLOG” 
huvuduppgift har varit att understödja insatsorganisationens logistikbehov. 
FMLOG är nog den organisation som påverkats mest av den pågående omdaningen av försvars-
logistiken och det lär inte vara slut med omställningar i och med det nu aktuella  

FM- Org NY. 
Om FM LOG skall återta och bli den oumbärliga länken i logistikkedjan i morgondagens mer nationellt 
inriktade försvar så måste man återgå till mer renodlade krigsuppgifter och FMLOG bli en organisation med 
nedanstående fyra huvuduppgifter:  

• Leveranser av logistikproduktion enligt fastställd VU 
• Stödjer operativ chef i beredning och samordning av logistik 
• Förbandsledning av i förbandet ingående enheter och tilldelade insatsförband  

samt NSE- funktion vid internationella insatser 
• Stöd till HKV beställningsledning avseende försvarslogistik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRÖSKELEFFEK
T

Torgny gav oss både en tillbakablick och en framåtriktad bild av ett återtagande och 
utvecklande arbete som lär bli både långt och komplext för FM. Fokus ska och måste ligga 
på honnörsorden i bilden ovan. 

TROVÄRDIGHET 
TILLSAMMANS 

Produktionseffektiva i fred- kris- krig 

Insatser 

Marknaden 
FMV/Industri 

Logistik ledning (FMLOG NY) 
MÅLBILD 

Förb vht 

Stridsfältsnivå 

Stöd- och  
Förstärkningsnivå Leverantörsnivå 

Samordnad(tid/rum/servicenivå) Rationell, Kompetent, 
Kvalitativ, och Uthållig organisation. 

TRÖSKELEFFEKT 
TILLGÄNGLIGHET
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Vad gör man på ISP? 

 
Vi har haft över 100 år av exportkontroll i någon form och i över 20 år har vi haft en särskild myndighet 
Inspektionen för Strategisk Produkter -ISP i Sverige, för detta ändamål.  
Vad man gör på dagens ISP? Ja det fick vi en riktigt rejäl genomlysning av, direkt från Jan‐Erik Lövgren som 
är stf GD för myndigheten och här följer ett axplock ur den intressanta informationen. 
ISP, som inrättades 1996 (efter KrigsMaterielInspektionen-KMI), har en stor del av sin verksamhet riktad mot 
FM, FMV och andra myndigheter under försvarsdepartementet men ligger under Utrikesdepartementet.  
 
 

Jan-Erik Lövgren faktainformerar:  

ISP budget är ca 30 mnkr och finansieras 
huvudsakligen genom avgifter. Det är en 
s.k. enrådsmyndighet med 26 medarbetare. 

För Policy, lagstiftning och budget svarar 
UD och ISP ansvarar för licensiering, 
tillsyn och stöd till UD. 

 
 
Krigsmateriel och andra känsliga produkter är vad det handlar om och antal ärenden för krigsmateriel 
är för år 2015 var1800 tillståndsärenden samt 350 civila skjutvapenärenden utom EU. 

För Produkter med dubbla användningsområden så har 1850 tillståndsärenden samt 700 ekonomiska 
sanktions-ärenden hanterats. 

 
 
Finns det svenska vapen på drift? Efterkontroll och uppföljning är ett annat viktigt område för ISP. 
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Sverige har i grunden en väldigt restriktiv Lag (1992:1300) om krigsmateriel med tillhörande förordning 
samt nationella riktlinjer som i princip förbjuder export av krigsmateriel. Om det föreligger starka säkerhets- 
eller försvarspolitiska skäl och en export inte står i strid med målen och principerna för Sveriges utrikespolitik 
såsom dessa kommer till uttryck i de nationella riktlinjerna så kan export godkännas. 
Sverige har en framstående försvarsindustri och även om vi är ett litet land har vi en relativt omfattande handel 
med försvarsmateriel, som alltså ska ligga i linje med våra strävanden som det uttrycks ovan. 
 

 
 
Av diagrammet ovan framgår att vi i huvudsak handlar med länder i EU och andra samarbetsländer  
Omfattningen av handeln varierar naturligtvis över tiden men har de senaste 10 åren legat mellan 
ca 10-14 miljarder SEK/år. 
 
Det är ett omfattande och rigoröst arbete som ISP bedriver och man har behov av att samverka med andra 
myndigheter och inhämta råd och information på olika sätt. För att stödja ISP så finns ett antal råd 
Exportkontrollrådet, Tekniskt-vetenskapligt rådet och Samverkansrådet. 
Exportkontrollrådet tillsätts av regeringen och är parlamentariskt sammansatt med representanter också från 
Försvars- och Utrikesdepartement 
 
 

 
 

Det är påtagligt att t.ex. en kanon, 
stridflygplan, ammunition etc. är 
krigsmateriel men vi har redan nu och än 
mer framledes utvecklingar inom 
områden som måste hanteras av ISP.  
Det är framtida utmaningar inom 
områden med dubbla användnings-
områden; som nya materiel, teknologier, 
produktionsmetoder, tekniköverföringar 
3D- printing, IT-system osv. 
Ett belysande ex: Sverige har inom EU 
fått en framträdande roll inom utveckling 
av Grafen som naturligtvis kommer att få 
många militära och civila tillämpningar.
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MARKBASERAT LUFTVÄRN - VART ÄR VI PÅ VÄG? 
 

 
 
Luftvärnets organisation  
Reduktionen av ett truppslaget Lv med nästan 10-talet regementen och skolor på 80-talet till ett regemente 
Lv 6 i Halmstad på 2000-talet gick snabbt. Antalet krigsförband gick på samma tid ner från 22 bataljoner och 
60 Lvkompanier (fristående och ingående i brigader) +25 lokal-luftvärnsförband till dagens två bataljoner: 
61. Lvbat (70/97), 62. Lvbat (70/97) 
 
Insatsförmåga luftvärn- IF Lv 
Nu pågår projektet GBAD -Ground Based Air Defence 1.0, som bygger på att inom ramen för de befintliga två 
bataljonerna utveckla försvarsbeslutets IF Lv. I perioden efter 2020 behövs ett nytt luftvärnsrobotsystem med 
medellång räckvidd-MR Lv.  
 

 
 
Underrättelseenhet UndE23, Eldenhet EldE 90 och Eldenhet EldE97(Hawk) är viktiga delar i GBAD och 
vidareutvecklingen. Blir IRIS –T vårt kommande MR Lv? Ett av flera möjligheteralternativ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vi tackar alla våra föredragshållare för fina genomgångar! 
 

Det är många som undrar vad vi är på väg i 
försvaret och vad beträffar luftvärnet fick vi en 
intressant inblick av Magnus Astell i ett ämne som 
låg många av åhörarna varmt om hjärtat. 
 
Magnus är teknisk officer med bakgrund på bl.a. 
LvOHS/TS, ATS, industri och FMV, nu 
produktledare markbaserat luftvärn på FMV. 

Övergripande mål i projektet: 
• Skapa interoperabelt Luftvärn; Länk 16 i IP-nät,  

IFF (Identification Friend or Foe),  
SecureVoice (Säker Tal med exempelvis JAS 39) 

• Implementering av alarm för inkommande indirekt 
eld (RAM) 

• Anskaffning av såväl småmåls- som mörkerförmåga 
(EldE 98) 

• Övergång till IP-trafik (FMLS/TS) 
• Livstidsförlängning av UndE 23, PS 91, EldE 97 
• Anskaffning av Luftvärnscentral bestående av 

LvStriC samt TLC Lv 
• LvM, införande av ny Lv-måldatalänk 

IRIS-T Bv-monterad 
Hög eldkraft, vertikalstartande 
med, IR-målsökare. Räckvidd 
12000m höjdtäckning 7000m 
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FMTS Specialistofficersexamen 2015 – Resestipendium i Teknisk tjänst 
 

    
 
Det gemensamma stipendiet som Kamratföreningen försvarets tekniska officerare, SAAB, ÅF och 
BAE Systems instiftat har nu delats ut för andra gången den 9 december i S:t Nikolai kyrka i Halmstad. 
Utdelningen skedde vid en högtidlig ceremoni då 39 nya tekniska specialistofficerare vid FMTS 
examinerades. Överste Stig-Olof Krohné, chef för Försvarsmaktens tekniska skola var examens-
förrättare och delade ut premier till specialistofficerarna med musikaliskt stöd från marinens musikkår. 

 

Stipendiaterna under 
ceremonin i S:t Nikolai kyrka 
 
Från vänster: 
1.Serg Magnus Olsson, 
1.Ubåtsflottiljen 
1.Serg Magnus Persson, 
Luftstridsskolan 
1.Serg Andreas Bengtsson, 
1.Tekniska Bataljon 
1.Serg Erik Lindblom, K3 

Stipendiet som är på 20000 kr från resp. givare vardera är instiftat av Kamratföreningen Försvarets Tekniska 
Officerare i samarbete med SAAB Group, BAE Systems Hägglunds och ÅF. Syftet med stipendiet är att utgöra 
ett stöd för utbildning och utveckling av specialistofficerare i teknisk tjänst. Det utdelas årligen i samband med 
examen varvid FMTS med kursledning för Specialistofficersutbildningen ansvarar för nominering och 
genomförande. Resestipendiet skall premiera goda studieresultat och användas för att bekosta en studieresa. 
Syftet är således att utgöra ett stöd för utbildning och utveckling av specialistofficerare i teknisk tjänst. 

 

Stipendiaterna med industri, 
kamratförening och FM. 
Från vänster:  
Överste Stig-Olof Krohné, 
Chef FMTS 
Harry Johansson, Försvarets 
Tekniska Officerare 
Mikael Johansson, ÅF 
1.Serg Magnus Olsson, 
1.Ubåtsflottiljen 
1.Serg Magnus Persson, 
Luftstridsskolan  
1.Serg Andreas Bengtsson, 
1.Tekniska Bataljon 
1.Serg Erik Lindblom, K3 
Göran Hagman, SAAB  
Kommendörkapten Jan 
Kinnander, stf.chef FMTS 

 
Resmålet för 2015 års stipendiater är i nuläget inte fastställt men kommer att ske till en europeisk 
försvarsmässa som omfattar produkter inom hela försvarsområdet. Vistelsen kombineras också med något 
intressant utflyktsmål kopplat till den tekniska tjänsten. Något av de bidragande företagen kommer att agera 
värd någon av dagarna och få möjlighet att förevisa sin verksamhet. 

Text: Örlkn Marcus Wallberg, FMTS Premieringsansvarig examen 2015. Foto: FMTS 
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FMTS julavslutning 2015 
 
Text: Niklas Jörnsby/FMTS  Foto: Christian Lövgren/FMTS 
 
Då var ännu ett intensivt år till ända, ett år som för Försvarsmakten innebar ett trendbrott. 
Försvarsfrågorna har på ett markant sätt varit uppe till diskussion i olika sammanhang och det är nu 
tydligt att det är försvaret av Sverige och nationens säkerhet som är i fokus.  
Även för Försvarsmaktens tekniska skola innebar 2015 ett trendbrott, behovet av teknisk utbildning 
och bristen på teknisk personal har nu blivit en fråga för generalerna på Högkvarteret. Därmed är 
FMTS roll som utbildare så efterfrågad att man bland annat bejakar en utökning av personalramarna 
för att skolan skall kunna möta efterfrågan på utbildningsplatser och kurser. 
Trendbrott till trots, FMTS julavslutning firas traditionellt i S:t Nikolai kyrka, så även 2015. Som 
vanligt var det Marinens Musikkår som svarade för musikunderhållningen och det gjorde de så att 
håret reste sig på armarna och julstämningen strömmade in i kroppen.  
Efter inledande julmusik och Garnisonspastorn Katarina Bäckelins välkomstord så var det C FMTS, 
överste Stig-Olof Krohné, jultal som stod på programmet. 

 

 
C FMTS, Stig-Olof Krohné, höll jultal där han tackade FMTS personal för årets insatser. 

 

Chefen uttryckte sin tacksamhet och stolthet för att han får vara chef över ett framgångsrikt förband 
och leda sina professionella och duktiga medarbetare. FMTS har under året synts i många olika 
sammanhang, både internt inom FM och även externt i media på ett positivt sätt. 
Efter tio år så kan man konstatera att äntligen är FMTS en självklar del av FM och Halmstad 
Garnison, det märktes framförallt under helgen då förbandet firade sitt tioårs jubileum, men också vid 
många andra tillfällen.  
Under året har vi hunnit med en hel del inom många olika områden, bland annat så har exportstödet 
fortsatt enligt plan, utbildningen av teknisk personal har skett i stor omfattning och den tekniska 
bataljonen har fortsatt sin tillväxt och är nu etablerad på samtliga planerade orter, från Revinge i 
söder till Boden i norr.  
Nu ska vi jobba vidare för att fylla på med ny personal för att möta efterfrågan på teknisk utbildning 
och bidra till att nya ÖB:s vision ”Ett starkare försvar…” uppnås. Dessutom har chefen gett sig den 
på att FMTS skall bli Försvarsmaktens bästa arbetsplats. 
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Nästa programpunkt var garnisonspastorns, Katarina Bäckelin. I sina förberedelser hade hon satt sig 
ned och väntat på lite gudomlig inspiration. Det ledde fram till hennes betraktelse där hon berörde 
den situation som råder i världen med krig och flyktingströmmar, det senare har ju på ett påtagligt sätt 
även berört oss och vi blivit medvetna att även Sverige behöver ha en beredskap för att det värsta kan 
inträffa. Hennes avslutnings ord manar till lite eftertanke ” Jag – du blir vi, fred och frihet börjar i 
jag.” 
 

FMTS chefssekreterare Anneli Andersson visade sin talang som sångsolist då hon på ett fantastiskt 
sätt framförde två jullåtar ackompanjerad av Marinens Musikkår, även här reste sig håret på armarna. 
 

  
Chefssekreterare Anneli Andersson bjöd på 
julstämning när hon framförde "Have yourself a 
merry little Christmas" och "Jul, jul, strålande jul". 

Marinens musikkår var som vanligt på plats. Under 
ledning av dirigent Russel Harris spelades "Polar 
Express" och "Dashing through the snow" 

 
Avslutningsvis var det dags för sedvanlig utdelning av NOR och FMTS förtjänstmedalj, i år var det 
13 medarbetare som fick motta NOR och Östen Sonebo, Elin Redmo, Joakim Axelsson och Robin 
Wahl fick äran att motta förtjänstmedaljen för deras utmärkta insatser inom olika områden. 
 

Det var många NOR utnämningar i år, så de fick 
komma upp i två omgångar. Här är första omgången 
som fick NOR; Per Bengtsson, Bengt Elofsson, 
Tommy Göransson, Lars Håkansson, Stefan Kronfelt 
och Anders Nilsson.  

Östen Sonebo fick ta emot FMTS förtjänstmedalj i 
silver. Tre till förtjänstmedaljer har tilldelats, men de 
kommer att delas ut vid annat tillfälle.  
De tre är Elin Redmo (guld), Joakim Axelsson (silver) 
och Robin Wahl (silver). 

 
Efter chefens avslutande ord så inbjöds samtliga till FMTS traditionella jullunch, trots trendbrott och 
framåtsyn så bibehåller vi det som varit bra och som tillhör tradition så här i juletid. 
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1965 års Arméingenjörskurs vid TygS har firat sitt 50-årsjubileum 
 
Text: Stig Jarring  Foto: Johan Hellstrand 
 
Vi var 24 f.d. arméingenjöraspiranter som träffades den 28 augusti 2015, en vacker sensommardag i 
Vaxholm. Vi hade samtliga gjort vår grundläggande militära utbildning på olika Trängregementen 
under sommaren och hösten 1964 innan vi i den 11 januari 1965 började vår utbildning till 
värnpliktiga arméingenjörer vid Tygförvaltningsskolan. Vid utbildningen var vi 36 elever och en 
extraelev, som direkt anställts som Auing, Göran B-son Uller. 
 

 
Den 28/8 1965, i övergången mellan AingPCS och AingKadS skulle kursen reduceras till 30 elever 
vilket inte var lätt för vår kurschef. Han bönade och bad om frivilliga och fick väl något napp, men 
sedan fick ändå några mot sin vilja sluta. Det var alltså detta datum, den 28 augusti, som vi valde för 
att fira vårt 50-årsjubileum, så att alla skulle kunna vara med. 
 
Träffpunkten var Vaxholms Hotells uteservering ”Kabyssen” där vi intog vår lunch efterhand som 
deltagarna anlände. När alla hade hälsat på varandra och försökt att känna igen sina gamla kurs-
kamrater, vilka i vissa fall inte setts på 50 år, åkte vi båt över till Vaxholms Kastell där vi fick en 
guidad rundvandring. 
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Här är 
de flesta 
samlade 
utanför 
fästnings-
museet. 

 
Fästningsmuseet beskriver fästningens historik och visar även upp hur kustförsvaret varit organiserat 
och fungerat samt Kustartilleriets historia. Vi fick alltså en hel del militärt i oss, målande beskrivet av 
en f.d. Kustartilleriofficer som, genom våra frågor och kompletterande utläggningar, snart blev varse 
att vi redan kunde en hel del om försvaret.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här 
samling 
kring 
fästnings-
modellen 

 
Den guidade turen avslutades i en för oss ingenjörer mycket intressant liten del av Kastellet. Där finns 
en utställning om Ytterby gruva. Denna lilla, på Resarö utanför Vaxholm belägna, och för de flesta 
okända gruva, har en unik ställning inom geologin. Inte på någon plats i världen har så många 
grundämnen upptäckts för första gången. Så många som 10 grundämnen har upptäckts här, vilka har 
döpts till namn som Yttrium, Ytterbium, Terbium, Erbium, Holmium, Tantal, Scandium mm. 
I gruvan bröt man på 1600-talet kvarts för järnverken i Uppland och fram till nedläggningen 1933 
fätspalt för porslinstillverkningen vid Rörstrands och Gustavsbergs porslinsfabriker.  
 
Efter nedläggningen och fram till för ca 25 år sedan har gruvan fungerat som bränsledepå för 
flygvapnet. Nu försöker man göra gruvan tillgänglig för studiebesök igen. 
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I väntan på 
färjan 
 
 

 
Efter att vi tagit oss tillbaka till Vaxholm checkade vi in på Vaxholms Hotell där vi på kvällen åt en 
gemensam middag. Vi inledde med en tyst minut för de två kamrater som avlidit genom åren, 
Kurt Åkerberg och Lars Bjerde.  
 

 
Före detta möte har följande träffar genomförts: 
 

• * 1975, som 10-årsjubileum, arrangerat 
av P-O Svensson vid ATS i Barkarby. 

• * mars 2012, med ”Skepparn memorial” 
 i Sälenfjällen, arrangerat av 
Lennart Augustinius 

• * september 2012, med studiebesök i 
Femöresfortet i Oxelösund och vid 
Flygmuseet i Nyköping, arrangerat av 
Lennart Hjelte 

 
Efter middagen samlades vi i ett konferensrum för samvaro och lite nostalgi.  
Två av våra kamrater, Johan Hellstrand och Göran Sundmar, hade tagit med sig bilder tagna under 
vår tid på TygS. Det visades bilder och berättades historier till sent på kvällen. Vissa problem hade vi 
med igenkänningen av vem det egentligen var som uppträdde på vissa foton, en del av oss var visst 
ganska lika varandra på den tiden.  
Det vi alla var helt överens om var att vi hade en mycket fin tid på TygS med en fantastisk 
kamratsammanhållning, och överlag bra lärare och befäl. Detta var väl också en av anledningarna till 
att så många stannade kvar inom försvaret (den största rekrytering av nya arméingenjörer genom 
tiderna). 
 
Efter en god natts sömn och en riklig frukost tog vi avsked av varandra i det fortfarande strålande 
sensommarvädret i Vaxholm. 
 
Efter denna uppskattade träff är vi alla övertygade att detta var mycket givande och att alla önskade 
att vi bör hitta förslag på att åter igen träffas. Vi har alla passerat 70 och vi blir inte piggare med åren 
så en återträff bör ske innan vi fyller 75. Olika förslag finns bla AB Bofors i Karlskoga där vår 
kurskamrat Göran Sundmar, bor. Även Lennart Hjelte är beredd att göra en repris på vårt tidigare 
besök i Nyköping med F 11 Museet som ligger väldigt bra till. En repris på ”Femöresfortet” utanför 
Oxelösund för de som inte var med förra gången är också en möjlighet. 
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”Projekt Vasakanon”  (Från artikel FMV Veteranklubb) 
FMV Veteranklubbs 30-årsjubileum firades på FMV/TrV den 22 oktober 2015.  
I samband med detta så sköts Svensk lösen med liten modell av Vasakanonen (utomhus) och föredrag 
hölls om ”Projekt Vasakanon” av de pensionerade amiralerna Bertil Björkman och Torsten Lind samt 
Dr Fred Hocker som alla deltagit i kanonprojektet. 
 
På uppdrag av ”Föreningen Vasamuseets vänner” genomfördes under åren 2013 – 2015 ett 
forskningsarbete innefattande rekonstruktion samt tillverkning av en fullskalemodell av en av Vasa´s 
kanoner för skjutprov. Dessa prov skulle visa kanonens egenskaper och verkan mot ett uppbyggt mål 
motsvarande bordläggningen på dåtidens fartyg. 
 

 
FMV Veteranklubb bildades 1984 för 
FMV pensionärer och tidigare 
medarbetare på FMV som lämnat sin 
tjänst. 
Klubben har till uppgift att bevara 
kontakten mellan 

• de tidigare medarbetarna och 
• de tidigare medarbetarna och 

arbetsplatsen FMV.  
Klubben har f.n. ca 700 medlemmar  
Inträdesavgiften är 200 kr och innebär 
ständigt medlemskap.  
Som medlem kan du årligen delta i 
flera aktiviteter 

Från vänster: Torsten Lindh, Fred Hocker, Bertil Björkman och Jan Edelsvärd 
Foto Margareta Paulson 

 

 

Rekonstruktion av 24 pundskanon  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nytillverkad 
kanon inför 
skjutprov 
 
 
Foto Bofors Test 
Center 
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Rekonstruktionen gjordes i syfte att undersöka hur effektiva Vasas största kanoner 
en gång var. Kanonen är gjuten i brons vid Tierps Järnbruk 2013.  
Den är 2,85 meter lång och väger tillsammans med sin vagn, lavetten, ca 1700 kilo. Den är 
dimensionerad för kulor på 24 pund, ca 10 kg. 
 
Kanonen avfyrades 54 gånger vid Bofors Test Center.  
Tolv av skotten sköts mot en uppbyggd kopia av en del av Vasas skrovsida.  
Samtliga skott bröt igenom och orsakade allvarliga skador. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Mål motsvarande 
Vasa’s skrovsida. 
 
 
 
Foto Bofors Test 
Center 

 
Med en laddning på upp till 3,3 kg krut, nådde kulan en hastighet av ca 400 m/sekund och hade en 
maxporté på över fyra kilometer. Svårigheten att på ett rullande fartygsdäck med tillräcklig precision 
rikta en kanon begränsade den praktiska räckvidden till några hundra meter. 
 
Provskjutning kan ses på Vasamuséets hemsida under ”Vasa stridsskeppet” 
Mer om hur Vasa och kanonerna skulle ha använts berättas i utställningen Strid som finns på plan 5 
på Vasamuséet i Stockholm. 
 

FMV Veteranklubb har till uppgift att bevara kontakten mellan de tidigare medarbetarna och FMV. 
Som medlem kan du årligen delta i flera aktiviteter, exempelvis 

träffar med information i engagerande ämnen 
studiebesök vid platser med anknytning till FMV verksamhet 
två endagsutflykter (en på våren och en på hösten) 
en flerdagarsresa till utvalt mål 
annat enligt medlemmarnas önskemål/förslag. 
 

FMV Verksledning har visat stort intresse för klubbens verksamhet och stödjer den på många sätt. 
Om du vill vara med i FMV Veteranklubb: 

fyll i och skicka in medlemsanmälan. 
betala inträdesavgiften till FMV Veteranklubb plusgirokonto 481 92 72-8. 
så får du dig tillsänt aktuella handlingar                          VÄLKOMMEN! 
Se även http://fmvveteranklubb.se/info/medlemsskap 
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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 2016 i Enköping – Uppsala 
 
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 10 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” 

 


