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Vår ordförande Olle Madebrink
om framtiden
Frivilligrörelsen i framtiden

1. Brist på kompetens

Många frågar sig om frivilligrörelsen har någon plats i framtiden. Man halverar och omorganiserar försvaret, så att det bara återstår
en liten modern rest av den tidigare krigsorganisationen. Pengarna koncentreras på
internationella insatser. Man bibehåller en
mycket krympt organisation för punktinsatser och utbildning. Invasionsförsvaret
med sina gamla trygga mobiliseringsförråd
vandrar in i historieböckerna för att ansluta
sig till vårdkasar, indelta knektar, och alla
andra uttjänta militära idéer.

För det första kommer det att behövas en
fortsatt och accelererad militär utbildning
på frivillig grund. Med det minskande antalet värnpliktiga kommer det att uppstå ett
stort behov av att fortbilda folk till de internationella insatserna. Antalet personer som
kan tänka sig att söka till internationell tjänst
är alltid bara några procent av alla dem som
pliktutbildas.
När nu bara 25-30% av årskullarna kommer att rycka in så uppstår stora brister i
specialbefattningarna. Till exempel hade
man redan tidigare problem med att få tag
på tillräckligt många förare till pansarbandvagnar att skicka till Bosnien. Märk väl, att

Två skäl för frivilligutbildningen
Men frivilligrörelsen behövs även i framtiden, och då av framför allt två skäl.
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man då hade mer än dubbelt så många utbildade värnpliktiga i varje årsklass. I framtiden avser man dessutom ha dubbelt så
många i internationell tjänst som idag.
Därför kommer det utan tvekan att råda
stor brist på både befäl och specialutbildade
värnpliktiga framdeles. Här kommer FBU
att få en stor uppgift.

2. Folkförankrat försvar
För det andra finns det fortfarande en stor
politisk enighet om att försvaret skall vara
folkförankrat. Alla politiker gillar inte det
militära, men innerst inne vet alla, att det
måste finnas. Och när det nu en gång är så,
ja, då vill man att Svenska folket skall vara
så delaktigt som möjligt.

Vi har inspirerande uppgifter framför oss. Ha en fin vår och sommar,
och gå gärna en kurs. Detta är Olle Madebrinks hälsning till Dig.

Håkan Larsson

Luftvärn inom Amfibiekåren
Kustartilleriet blev Amfibiekåren
Den 26 oktober 2000 bildades amfibiekåren. Amfibiekåren uppstod ur Kustartilleriet.
Amfibiekåren symboliseras av den gröna
baskern. I amfibiekåren ingår två regementen, Vaxholms amfibieregemente – Amf 1
på Rindö och Göta amfibieregemente – Amf
4 i Göteborg. I Amfibiekåren ingår även
Amfibiestridsskolan, AmfSS, i Näsby Park.

Specialförband främst
för Sveriges kuster
Amfibiekåren är Försvarsmaktens och Ma4

rinens specialförband för strid i kust- och
skärgårdsmiljö. Ryggraden i amfibiekårens
strid är amfibiebataljonen. Amfibiebataljonen strider i första hand med robot- och
minförband.
Robotförbandets beväpning består av
robotsystem 17, som är en specialanpassning
av det amerikanska pansarvärnsrobotsystemet HELLFIRE. I amfibiebataljonen ingår
dessutom ett antal kvalificerade understödsfunktioner bl a kustjägare, luftvärn, granatkastare och logistik. Amfibieförbanden är i
huvudsak båttransporterade. Den vanligast
förekommande båttypen är stridsbåt 90.

Vårt Luftvärn

Kapten Håkan Larsson kommer närmast från Roslagens luftvärnskår och arbetar numera som lärare och funktionsföreträdare inom luftvärn på Amfibiestridsskolan. AmfSS uppgift är att utbilda officerare samt att utveckla amfibiekårens taktik och
materiel.

Robot 70 i Amfibiekåren
Amfibiekårens luftvärnsförband är beväpnat
med robotsystem 70. Robotsystem 70 tillfördes dåvarande kustartilleriet under senare

delen av 90-talet och ersatte luftvärnssystem
m/75M (40 mm lvakan 48 med TV-målföljare), som var avsett att i första hand närskydda de fasta KA-anläggningarna.

Robot 17
på väg
mot målet.
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Stridsbåt 90. Ca 40 knop maxfart. Tre mans besättning. 20 passagerare.

Tunga kulsprutor som komplement

gen intill dess att en ny amfibiekårsgemensam sjö-, mark- och luftmålssensor införs.
Det nya sensorsystemet kommer att utgöras av ArtE 740 där luftvärnets gränssnitt
har stora likheter med den kapacitet underrättelseenhet 23 i BAMSE-systemet uppvisar.

Amfibieluftvärnsplutonen består av fyra amfibieluftvärnsgrupper, vars stridsteknik avseende strid mot luftmål är jämförbar med
en brigadluftvärnstropp rb 70 ur armén.
Den största skillnaden ligger i den tunga
understödsbeväpning en amfibieluftvärnsgrupp disponerar i form av tre tunga kulsprutor, 12,7 mm, stridsbåts monterade.
En annan avgörande skillnad ligger i att
amfibieluftvärnsförbanden i dagsläget saknar invisande radar. Som en tillfällig lösning
används dock PS 90 i värnpliktsutbildnin-

1 kulspruta monterad på däck (bilden) med
ringlavett. 2 st monterade i fören.

I och med Kustartilleriets nedläggning har
alla fasta förband utgått. Behovet av ett lätt
och rörligt luftvärn istället ökat. Varje amfibiebataljon understöds av en amfibieluftvärnspluton.
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Inom ArtE 740-projektet sker just nu
samordning mellan Flygvapnets StriC och
Arméns UndE 23, i syfte att kunna sammanföra alla underrättelsekällor till ett gemensamt underrättelsesystem.
Inom luftvärnsfunktionen pågår dessutom arbete med att ta fram ny robotmateriel. Studier avseende ett nytt tungt sjöburet luftvärnsystem är det som står högst
på önskelistan.

Samverkan med
luftvärnsregementet
Amfibiekåren opererar inte bara i anslutning
till kust- och skärgård, utan samarbetar
också med luftvärnsregementet i Halmstad.
Bland annat genom att delta i luftvärnets
och flygvapnets samövning FOCUS under
våren 2001 i subarktisk miljö i området
kring Jokkmokk.

Mer information om Amfibiekåren hittar du via Försvarsmaktens
hemsida på internet: www2.mil.se.

Focus är vinterövningen där luftvärnsförband samövar med Flygvapnet och där Amf 1 deltar. Foto:
Mattias Fredriksson
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En kväll med Stockholms Luftvärnsförenings skytteklubb

Kenneth Hallberg

Skytteklubben som träffar rätt!

Alla skyttar klara? Tio sekunder kvar! - Färdiga ….
Ute har för länge sedan mörkret sänkt sig,
denna dystra, blåsiga och uppseendeväckande milda decemberkväll. Det lackar mot
jul och vi befinner oss en så där sex meter
under jord. I city pågår en febril verksamhet. På gatorna i bilköerna råder en hätsk
stämning mellan julklappsstressade bilförare,
alla med siktet inställt på kvava butikslokaler med en i det närmsta bedövande trängsel. Här i Farstahallen är det annorlunda,
visserligen är luften lika kvav här som för de
köande kunderna, men över skjutbanan vilar det ett lugn.

Pepparkaksfigurer på en bakplåt
Ett lugn som egentligen inte alls beskriver
8

känslorna hos de skyttar, som nu är uppradade likt pepparkaksgubbar och pepparkaksgummor på en plåt som just skall tas ut
ur ugnen. Sinnena är på helspänn. Denna
tisdag i december är ett av de få tävlingstillfällen som är kvar av årets Skarpskyttetävling.

En skarpskyttetävling
i klubbens regi
I den tävlingen ingår två olika tävlingsgrenar.
Först skall tre precisionsserier om vardera
fem skott skjutas och därefter av slutas deltävlingen med två snabbserier. Serierna summeras och den som för dagen vunnit kan ta
med sig tio poäng till den totala sammanräkningen.

Vårt Luftvärn

Precision och snabbskytte
För vissa skyttar är anspänningen extra stor.
Alla märkesserier för året är inte avklarade.
Idag måste man bara få ihop de tre guldserier i precision och snabbskytte som krävs.
De flesta klarar, vad de avsett att göra. Andra, bokstavligt talat, missar målet, varvid
en del frustration undslipper deras läppar.

Alla kan alltid bli bättre
Snart har dock denna frustration kanaliserats
till ambitioner för nästa skyttetermin. Detta
är ju ändå tjusningen med skytte, man kan
alltid bli bättre och inte alltid sitter träffarna, där de borde. Tävlingen är slut, bäste
man och bästa kvinna har vunnit och
tisdagskvällens skjutning är slut. Flinka fingrar gör patron ur. Därefter, på en given signal från dagens skjutledare börjar skyttarna
städa undan målmateriel. Tio minuter senare finns inte ett spår i form av tomhylsor
eller klisterlappar som skulle kunna vittna
om att föreningen varit på plats denna
mörka decembertisdag.

grader, är det många andra detaljer, som skall
gå i lås när fyrtiotalet skyttar skall skjuta med
allt ifrån kaliber .22 till .460.
Ytterligare tio minuter senare rör sig en
brokig blandning skyttar mot utgången och
det kompakta mörkret. Några i blåbyxor,
andra i fritidskläder och en och annan i kostym. Gemensamt har de skytteintresset och
att det är just det som skapar kamratandan
som råder i Stockholms Luftvärnsförenings
Skytteklubb.

Skytteintresset skapar kamratandan
”Grattis till segern.” –”Fick du ihop serierna till slut?” Innan klubbmedlemmarna lämnar Farstahallen stannar man upp för att
summera kvällen, prata om kommande aktiviteter eller bara diskutera någon dagsaktuell händelse.
Ikväll pratas det om den årligt återkommande skyttehelgen på Väddö. Bortsett från
önskan om en molnfri himmel och arton
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Kurser sommaren 2001
Lv BUF egna kurser
Välkommen med din anmälan till våra kurser och studiebesök. Mer utförlig kursinformation finns
på internet: http://www.fbu.se/lvbuf/index.html

12 -14 juni
Försvarsutbildning och försvarsupplysning för lärare på Väddö
För lärare i samhällskunskap, historia
och SO-ämnen samt andra som bedriver försvarsupplysning arrangeras
tre dagars utbildning som internat tisdag - torsdag i vecka 24 i kursgården
Lv-byn på Väddö.
Lv BUF står för kurskostnaden samt

för kost och logi i Lv-byn. Kostnader
för egen arbetstid, traktamenten, resor och andra uppkomna kostnader
bestrids av kursdeltagaren själv eller
av respektive arbetsgivare.

Kurschef ur Lv BUF är Jan Hammarberg.
Anmälan med namn, personnummer,
adress och telefon senast 15 maj 2001
till förbundskansliet.

Amerikanskt attackflygplan F 117 i ”stealth-teknik”. Vapenlast ca 2 ton, radarmålarea som en liten
fågel. ”Elddop” under Gulfkriget 1991.
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31 augusti –2 september
Helgkurs TELEKRIG och
LUFTHOT på Väddö
Teknikutvecklingen gör att utvecklingen och kapaciteten inom telekrigområdet och flygburna vapensystem
ständigt ökar. Vilka möjligheter och

hot finns i dag och i morgon? Kursen
innefattar även en orientering om försvarets nya RMA / DBA koncept.

Kurschef är major Michael Reberg
Kursanmälan senast 10 augusti till förbundskansliet, med samtliga personuppgifter och önskemål om resor.

CFB veckokurser
Vi rekommenderar särskilt nedanstående kurser. Mer information om dessa och
övriga kurser 2001 finns i FBU kurskatalog och på internet: http://www.fbu.se

Anmälan till sommarkurser måste vara inlämnad senast 15 april!
Vecka 24
CFB Sommarkurs för ungdom,
Väddö
Kursens huvudtema är överlevnadskunskap. För att få delta i kurserna
skall du vara medlem, fylla 16 år under 2001 och ha gått grundkursen.
Vecka 28
CFB Skydd/bevakning av total
försvarsobjekt, Väddö
Grundlagd duglighet i skyddslagens
innehåll och tillämpning av skydd/bevakning av skyddsobjekt. Befäst duglighet att som befäl agera vid skyddsobjekt.
Vecka 29

Grundlagd duglighet i materieltjänst,
stridsteknik och gruppering med 40
mm lvakan med DIRSI (nya direktriktningssiktet ).
Vecka 29
CFB Luftvärnstjänst – Lvrobot,
Tylebäck
Grundlagd duglighet i materieltjänst,
stridsteknik och gruppering med RBS
70 och RBS 90.
Vecka 30
CFB Ungdomsledarkurs, Väddö
Funktionärskurs syftande till grundlagd duglighet som ledare för FBU
ungdomsverksamhet.

CFB Luftvärnstjänst – Lvakan,
Tylebäck
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Vecka 31

Vecka 32

CFB Allmänt ledarskap –
Ledarrollen, Väddö

CFB Överlevnad grunder – barmark,
Väddö

Kursen har det civila ledarskapet som
inriktning och tar sikte på bl a frivilligorganisationernas nya roller i det
fredstida samhället. Familjemedlemmar bör ej medfölja.

Grundlagd duglighet i överlevnad och
flykt under svåra barmarksförhållanden. En del teoretiska lektioner och
många tillämpade övningar. Kursen är
fysiskt och psykiskt krävande.

Svenska Värnpliktsofficersförbundets helgkurser
SVOF, inbjuder till nedanstående helgkurser.
Mera information finns på Internet www. svof.se

31 mars – 1 april
Utbildningssäkerhet och informationstjänst i Halmstad
Kursen omfattar grundläggande
säkerhetsbestämmelser ur SäkI för
övnings- och skjutledare samt informationstjänst och kontakter med
massmedia.

Kurschef är SVOF förbundsordförande Rolf Hertler med lärare ur bl.a.
FMHS.
19 maj – 20 maj

Ytterligare kursinformation finns
på Internet: http://www.svof.se

Kursanmälan med samtliga personuppgifter och önskemål om resor senast en månad före respektive kurs till:

Mintjänst i Eksjö 19—20/5
Kursen omfattar minlära och grundläggande minröjningsutbildning m.m.

Kurschef är Johan Sohlberg ur SVOF
med lärare ur SWEDEC.
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SVOF
Box 15402
10465 STOCKHOLM
E-post: kansli@svof.se
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Det är stora avstånd mellan
elkraftens källor och användarna. Det är Svenska Kraftnät
som äger och driver stamnätet.
Vi får en god orientering om
kraftförsörjningen under kvällens besök på Vattenfall.

Tors

dag

22 m
ars

Studiebesök vid Vattenfall

kl 18
00

i Råcksta torsdag 22 mars kl 1800.
Hur ligger det till vid ett av våra hetaste totalförsvarsobjekt? Hur säkerställs
elförsörjningen vid ett krisläge? Säkerligen har du frågor – ta med dessa!
Någon form av fikamöjlighet på objektet är också utlovad.

Adress: Jämtlandsgatan 99. Anmälan med namn och personnummer
(totalförsvarsobjekt) till förbundskansliet senast torsdag den 15 mars.
Jan Hammarberg
Tors

ÖB Johan Hederstedt talar om

dag

5 ap
ril k
l 19
00

Kraven på vårt nya försvar

– från översvämningar till tredje världskriget!”
i Försvarshögskolans samlingssal vid
Valhallavägen 117 i Stockholm torsdag 5 april kl 1900.
ToPF/Öst arrangerar, föranmälan erfordras ej.
Välkommen!
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Förbundsstämma i Stockholm
torsdag 29 mars kl 1800
Stadgeenligt årsmöte genomförs i Försvarshögskolans lokaler på Valhallavägen
117 (vakten vägvisar). Aktuella handlingar utdelas vid stämman, de kan också
beställas från kansliet. I anslutning till stämman ges aktuell försvarsinformation.
Efteråt bjuder vi på en enklare måltid - dock krävs föranmälan senast torsdag 22
mars till förbundsexpeditionen.
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Val av ordförande, om detta behövs.
Val av två justeringsmän.
Fråga om stämman blivit behörigen kallad.
Fråga om stämman är beslutsmässig.
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
för år 2000.
Revisorernas berättelse.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Förslag som väckts av förbundsstyrelsen eller av förening som ingår i förbundet eller av
enskild medlem.
Fastställande av summarisk inkomst- och
utgiftsstat för förbundet, att gälla till huvudsaklig efterrättelse under år 2001.
Fastställande av avgifter till förbundet.
Val för tiden tom nästa ordinarie förbundsstämma av:
a) Ordförande i förbundet, tillika ordförande i
förbundsstyrelsen.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

b) Vice ordförande i förbundet, tillika ordförande i arbetsutskottet.
c) Förbundssekreterare.
d) Förbundskassör.
e) Två revisorer jämte en ersättare.
Val av tre ledamöter i styrelsen t o m ordinarie förbundsstämman tredje kalenderåret här
efter.
Val av tre ersättare för styrelseledamöter tom
nästa ordinarie förbundsstämma.
Eventuella kompletteringsval.
Val av två ledamöter i medaljutskottet för en
tid av två år (vartannat år).
Val för tiden tom nästa ordinarie förbundsstämma av ordförande och två till styrelsen
icke hörande medlemmar såsom ledamöter i
valberedningen.
Val för tiden tom nästa ordinarie förbundsstämma av ombud jämte ersättare till riksstämman enligt bestämmelser i CFB grundstadgar.

Ungdomsavdelningen ULv
ULv, har sedan 1950-talet verkat med Lv 3 i Norrtälje som plattform. Efter Lv 3
nedläggning har under hösten en ”ombasering” av ULv till Väddö och Lv-byn
påbörjats. Förbundsstyrelsen har också nyligen beslutat om utökat stöd till ULv.
Läs mer om vår ungdomsverksamhet på internet: http://www.fbu.se/lvbuf/ulv.html
Årsavgift 2001
Glöm inte betala medlemsavgift 25 kr för 2001 till Luftvärnsförbundets
postgiro 59888-8.
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Besöket på Polishistoriska museet
Torsdagen den 25 januari 2001 visades
museet för 21 av våra medlemmar.
Guidningen var förträfflig och så intressant
att nära tre timmar bara försvann. Medlemmarna uttryckte sitt gillande genom
många frågor och diskussioner om den
åskådliggjorda polis- och kriminalhistorien.
Ja, många ville komma tillbaka. Detta får
då ske i grupper, eftersom museet inte är
öppet för allmänheten.

Efter visningen gick några för att ”debriefa
sig” på Kings Head (närbelägen pub) över
en öl med litet snacks. En bra torsdagskväll
var det gemensamma omdömet.
Frivilligförsvaret ser besöket i ljuset av det
naturliga samarbete som skall ske mellan de
olika aktörerna i totalförsvaret.”
Jan Hammarberg

Läst i FMV:s tidning
av Vårt Luftvärns
redaktör Bo Pederby

I somras gjorde FMV till SAAB Bofors Dynamics ett avtal om seriebeställning av RBS
23 BAMSE, som innebär serieförberedelser,
seriekonstruktion och serieleveranser av
EldE23 och robotar.
BAMSE samordnas med ArtE740, som är
Amfibiekårens nya spanings- och ledningsplattform.
Luftvärnets nya spaningsradar – underrättelseenhet UndE 23 är utvecklad för samverkan med BAMSE och luftvärnets andra
enheter t ex RBS 77 inom ramen för den
nya underrättelsesamverkan LEDNING
LUFTVÄRN.

Från EldE 23 avfyras roboten, varefter den styrs mot invisat mål till träff.
(Foto: Åberg/Westberg Enator Miltest AB)
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Lv 3 - Stockholms
Luftvärnsförenings
och Förbundets stöd
under nära 60 år –
har gått i graven.
Nu finns minnesboken utgiven.
En kavalkad över den sex årtiondena med stockholmstiden,
norrtäljetiden samt det senaste
utbildningsåret i fokus.
Faxa beställningen till
0176-175 90 eller posta i kuvert
till Lv 3 Kamratföreningen,
Box 903, 761 29 NORRTÄLJE

Nästan 2 bilder per sida,
de flesta nytagna i färg.

Härmed beställer jag ……………… av boken Lv 3, 1941 - 2000 Huvudstadens Luftvärn
Som medlem av Lv 3:s kamratförening betalar jag 145 kr + porto
Jag köper boken för 245 kr + porto
Det är viktigt idag att aktivt stödja Lv 3:s kamratförening och därför anmäler jag mig som medlem
för 3 år. Jag får bok och medlemskap för 3 år för 250 kr + porto
Jag beställer dessutom ……………… av minnesvideon Lv 3, 2000 och betalar 99 kr + porto

…………………….……………

Adress ………………………………………………………………………………….………..…………………………………………………………
Postnummer & ort ……………………………………….……………………………..……………………………………….….………………
Telefon …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

AFFÄRSTRYCKERIET, NORRTÄLJE

Namn …………………………………………………….…..…….………………………………… Personnr

