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Michael Reberg berättar minnen

REKRYTERINGSFÖREVISNING 1976
Jag gick med i dåvarande Stockholms luft-
värnsförenings ungdomsavdelning (ULv)
lagom till föreningens 50-års jubileum
1976. Kraven då för att få börja i ULv
var att man var manlig svensk medbor-
gare som fyllde minst 15 och max 21
under året, veterligt var frisk, hade måls-
mans tillstånd, och var intresserad av
militär ungdomsverksamhet.

Intresse var det definitivt ingen brist
på! Jag höll sedan några år tillbaka på
med luftvapenskytte, och en äldre kam-

rat hade berättat mustiga ”lumparhis-
torier” från Hemvärnets verksamhet. Så-
ledes var jag och en annan kompis två
av ca 130 pigga grabbar som inställde
oss på Odenplan en tidig söndagsmor-
gon i januari för att åka till ULv rekryte-
ringsförevisning på Lv 3 i Norrtälje.

KANONER, RADAR, BÖSSOR OCH ANNAT

Förevisningen nere vid pjäshallarna led-
des av den mycket uppskattade kursche-
fen fanjunkare Peter ”Jeppe” Eriksson. Vi
passerade genom ett stationssystem där
pjäser, centralinstrument, radarstationer,
och en massa annan militär utrustning
förevisades.

Bäst av allt var förstås vapenstationer-
na. Man fick känna på bössorna och även
provskjuta lite lösplugg med olika eld-
handvapen. ”Pricken över i”var en dub-
bel ksp 36 på lvlavett! Det dragplåstret
var svårslaget, så vi slogs nästan om an-
sökningshandlingarna till ULv efteråt.
Årsavgiften på 1 krona för ungdomar var
ju dessutom överkomlig. Det var dyrare
då, nu är den 0 kronor.

HEMORTSUTBILDNING

Övningarna varierade mellan dagsöv-
ningar på Lv 3 där vi ofta hade luftvärns-
tjänst, och helgövningar på Väddö där
skytte i olika former med såväl skarp som
lös ammunition var huvudnumret. Ste-
fan ”Semlan” Berndt var äldste elev och

Kulspruta m / 36 dubbel i luftvärnslavett.

UNGDOMSAVDELNINGEN – ULV
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hade körkort. Han hade dessutom redan
som ungdom gått motorutbildning i
FBU och tagit förarbevis på ”valp” (tgb
903).

”Semlans valp” var ofta välbeväpnad
”fiende” vid våra vilda bataljer med lös-
plugg på Väddö. Under Allhelgonahel-
gen genomfördes under flera år också en
slutövning för året i form av ”fria kri-
get”. Det kunde ibland vara väl så kärvt
att bo i skärmskydd på Väddö i novem-
ber, utan militära nymodigheter som
liggunderlag och sovsäckar.

Under slutet av 70- och 80-talet ge-
nomfördes också årligen flera tämligen
stora samövningar med övriga FBU ung-
domsavdelningar i Stockholmsområdet
under Fo44 chefsinstruktör för ungdo-
mar, löjtnant Folke Björklundhs, ledning.

CENTRALA UNGDOMSKURSER

Förutom ”hemortsutbildningen” i Ros-
lagen kunde man även få delta i CFB

”Semlan” med sin terrängbil 903, fotograferad
av Michael med sin enkla kamera.

centrala sommar- och vinterkurser för
ungdom. Majorerna Olof Bergendahl och
Björn Cronlund, kapten Henry Sjöö och
löjtnant Folke Björklundh från Fo44 Hv-
frivavd ingick för det mesta i kursled-
ningarna.

VINTER- OCH SOMMARKURSMINNEN

Särskilt kapten Sjöö var mycket uppskat-
tad! Han var en jordnära jägarsoldat, och
en suverän människokännare som alltid
hade glimten i ögat. Några särskilt roli-
ga vinterkursminnen är ”vita blixten” i
slalombacke och ”invasion” till våffel-
stugan i Norge. Respektive luftmålsskjut-
ning med 40 mm lvakan och cig 760,

Vackert väder eller oväder – vinterkursen gav
oförglömliga minnen.
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samt den årliga Ålandsresan på som-
markurserna.

Vi hade även lite nappatag med de
värnpliktiga ur Lv 3 på Väddö. De gil-
lade att busa med våra cyklar och ropa
”sssssolisar!” till oss i matsalen, vilket

vi snabbt kontrade med ”mmmmalajer!”
En bra hämnd för cyklarna var när vi
inför en mörkerskjutning överfettade en
av deras kanoner, och sedan vid frukos-
ten flinade gott åt den lika väl infettade
pjäsbesättningen. Överflödigt vapenfett
pressas nämligen ut lite här och var ur
pjäsen under stort tryck vid skarpskjut-
ning. ULv dagelevsbricka var också väl-
digt lik dagofficerens, vilket vi inte hel-
ler var sena att utnyttja mot vissa kaxiga
men lättlurade ”beväringar”...

LUFTVÄRNSFÖRENINGEN – ETT

DIFFUST BEGREPP

Själva luftvärnsföreningen var faktiskt
länge ett rätt diffust begrepp. Men vi vis-
ste att bröderna Klingborgs mamma,
Berit, jobbade på expeditionen och höll
ordning på pappersexercisen med bl.a.
bokföring av våra utbildningstimmar.

Stefan Berndt –
pekande – som chef
för Cig 760 på Väddö
1977. Anders Carls-
son till vänster vevar
och Stefan Båging
lyssnar.

Ska vi avstå från badet idag eller..?



23

Antalet timmar var viktigt. Varje öv-
ningsdag ger sex timmar och det krävs
minst 80 för en ”årsring” i form av skol-
streck till uniformen. Strecken (1-4) var
eftertraktade, nästan som en riktig grad-
beteckning!

SKYTTEKLUBBEN

Vi kom tidigt i kontakt med skytteklub-
ben. Börje Berg och Kurt Johansson led-
de uppskattade skolskjutningar med
klubbens vapen i Stockholmsområdet.
Dessutom kunde man vara med på skyt-
tetävlingarna ”Aftonkulan”, ”Höstlövet”
och ”Vintergatan” på Järva respektive ute
i Kungsängen.

ULV – EN FRAMGÅNGSRIK

REKRYTERINGSBAS

ULv har också genom åren varit en
mycket god rekryteringsmotor till för-
svaret. Huvuddelen av mina ULv kam-
rater fortsatte som vuxna inom försvaret
i olika former. Många av officerarna på
Lv 3 hade också fått sin egentliga grund-
utbildning i ULv.

Några eldsjälar under senaste åren
Peter Eriksson, kurschef – 1978
Bertil Lantz, elev 1968-1973,
och understundom instruktör sedan 1973.
Stefan Berndt, elev 1973-1978, instruktör
1978-1987, och kurschef 1987-1990.
Michael Reberg, elev 1976-1981,
instruktör 1981-1990, kurschef 1990-1994.
Per Jönsson, elev 1982-1987,
och instruktör sedan 1987.
Peter Winroth, elev 1983-1988,
och instruktör 1988-1995.
Jonas Bengtsson, elev 1986-1990,
och instruktör 1990-1994.
Magnus Ellvén, elev 1988-1991
och instruktör 1991-1999.
Anders Gissle, elev 1988-1992,
och understundom instruktör sedan 1992.
Nuvarande kurschefen, kapten Börje Lantz,
är definitivt vår starkaste eldsjäl och ULv
veteran. Han var själv med i ULv (U32)
som elev 1966-1971, instruktör 1971-1978,
kurschef 1979-1987, instruktör 1990-1994
och är nu sedan 1994 åter kurschef. Ett
svårslaget rekord, och verkligen ett heder-
värt engagemang för den allt viktigare
ungdomsverksamheten!

Gå in på hemsidan

ULv:s nuvarande kurschef Börje Lantz. Läs om
honom i spalten här bredvid.
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För den som vill veta mer om ULv så
rekommenderas ett besök på internet:

http://www.fbu.se/lvbuf/ulv.html




