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Rolf Hjerter föddes i Hallaryd i Kronobergs län. Efter 
skolgång gjorde han sin värnplikt vid F 14 i Halmstad på 
2.divisionens eltropp och servade bl.a. J 28 Vampire. Han 
trivdes bra med kamratskapet inom flottiljen och valde att 
där genomgå hjälpteknikerutbildning 1956. Därefter följde 
flygteknikerutbildning vid Flygvapnets Tekniska Skola 
(FTS) i Västerås varefter han anställdes som flygtekniker 
vid Flygvapnet 1957. Meningen var att Rolf Hjerter skulle 
återvända till Halmstad men han fick ett erbjudande att bli 
yrkeslärare vid Flygförvaltningens Verkstadsskola (FFV) i 
Västerås vilket han accepterade.

1959 anställdes han som ingenjör vid Flygförvaltningen 
med placering på FFV som var belägen intill Johannisbergs 
flygfält i Västerås.

Vid denna tidpunkt behövdes förstärkning på marktele-
sidan inom Flygvapnet då utbyggnaden av Stridslednings- 
och luftbevakningssystem modell 60 (STRIL 60) påbörjats. 
Marktelematerielen kom nu att täcka allt från fin- och 
grovmekanik till hydraulik, optik och elkraft samt natur-
ligtvis elektronik av de mest skilda slag inklusive datakraft. 
Detta område intresserade Rolf Hjerter varför han 1963 blev 
byråingenjör vid Flygförvaltningens underhållsavdelning i 
Stockholm. Här fanns dessutom större möjligheter till ut-
bildning på kvällstid vilket resulterade i att han 1966 avlade 
ingenjörsexamen vid Tekniska gymnasiet i Stockholm.

Rolf Hjerter kom att uppleva hur underhållsarbetet 
förändrades från att gälla enskilda apparater till att alltmer 
inriktas på komplicerade funktionskedjor samt uppföljning 
av dessa. Metoder att väga in drift- och underhållskostnader 
redan vid anskaffning av materiel, den s.k. LCC-strategin 
(LCC = LifeCycleCost, dvs. livslängdskostnaden), började 
tillämpas. Sist men inte minst resulterade den sektorvisa 
materielförvaltningen i en högre effektivitet och systemsä-
kerhet.

Rolf Hjerter kom även under mer än 20 år att ingå i 
redaktionskommittén för TIFF med teknisk information till 

försvarsanställda och han var också ansvarig för produk-
tionen av denna tidskrift. Han upplevde denna uppgift 
som mycket stimulerande då han insåg det viktiga med ett 
språkrör mellan FMV och den primära målgruppen, som 
utgörs av underhållsteknikerna ute på fältet. Det gäller 
att hela tiden se till att tidningen fylls med meningsfylld 
information och återkoppling till förbanden av all teknisk 
rapportering som skickas in och som bidragit till materiel-
rapporteringssystemens framgång. Han var också noga med 
att hålla kostnaderna för TIFF på en hyfsad nivå.

Vid sidan om sitt yrkesliv var han aktiv bl.a. inom Ful-
lersta fastighetsägarförening där han ägnade sig åt de lite 
”tyngre” frågorna såsom stadsplane/byggnadsfrågor, energi, 
gatukostnader, politiska frågor m.m. där hans stora nog-
grannhet och kunnighet kom till användning.

Efter sin pensionering flyttade Rolf Hjerter till sin hustrus 
hemtrakter i Västerbottens fjällvärld där han fick utlopp för 
sitt stora natur- och skaparintresse.

Inom försvarsmakten var Rolf känd för sin stora kompe-
tens samt lugna och sakliga sätt att driva olika underhålls-
frågor. Rolf var en ledstjärna för många av oss och ingen 
kunde som han uppskatta sina medarbetares insatser. Han 
var en stor ledare och ändå så ödmjuk och hänsynsfull och 
full av humor. Det är så vi med tacksamhet minns honom.

rolf Hjerter
rolf Hjerter, Tärnaby, har efter en 
tids sjukdom avlidit i en ålder av 
75 år. Närmast sörjande är sambon 
Wivianne med familj samt döttrarna 
Jeanette och Jessica med familjer.

Vännerna från FMV, Anders Kågström, Jan-Olaw Persson 
och K-G Andersson.

Rolf Hjerter.


