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Akademiska meriter
Behoven måste styra
Det ominriktade försvaret med insatsförband kan ge oss frivilliga nya chanser, om
vi anpassar oss och utbildar för de nya
behoven.
Vid ett försämrat omvärldsläge kommer en omfattande återtagning och tillväxt av förband att krävas. Internationella åtaganden medför också att behovet av
personal till utlandsstyrkan ökar. Minskningen av antalet officerare och värnpliktiga som utbildas leder till att kompetenta frivilliga med militär vidareutbildning
kommer att behövas – såväl som i framtida fred, kris, och krig!
Utbildningen måste vara attraktiv
Vi måste anpassa våra kurser för nya
kommande behov och deltagare. Idag går
nästan hälften av studenterna vidare till
akademiska studier. Om vi skall kunna
locka dessa måste FBU hålla hög kvalité.
Inom Försvarsmakten pågår arbete för
att ge militär utbildning ökad status. Utbildningens civila meritvärde skall lyftas
fram, och eventuellt även kunna ge akademiska poäng och examina.
Kvalitetssäkring mot kärnverksamheten
Akademisering och meritvärdering har
flera fördelar. T ex att utbildningen verkligen måste kvalitetssäkras, och därmed
får ett varaktigare värde såväl inom som
utom försvaret. Dock finns även farliga
nackdelar. Värst är risken för att innehål-

Näringslivet har värderat militär utbildning
jämfört med civil på ett
alltför varierande sätt.
Detta problem har
intresserat författaren
under många år.

let glider iväg bort från de militära behoven, för att istället ge så många civila poäng och meriter som möjligt.
Akademisering av militära skolor medför att kurserna i regel måste öppnas även
för civila. Härvid uppstår problem med
hur den del av utbildningen, i synnerhet
vid högre studier, som kräver tillgång till
hemlig information skall bedrivas. Dessutom finns risken att aspiranterna utnyttjar våra militära skolor enbart för att
skaffa sig gratis poäng, för att sedan lämna försvaret. Nationen och skattebetalarna förväntar sig ju faktiskt ökad säkerhet
och så mycket effektivitet som möjligt
från försvaret – inte fler akademiker i
samhället.
All vår militära utbildning måste hålla
hög kvalitet och följa tidens krav, och de
delar som passar in skall självklart kunna
meritera även i det civila. Dock får vi aldrig riskera att fokus glider iväg från kärnverksamheten – den väpnade striden –
mot en jakt på poäng och meriter.
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Lars-Olof Corneliusson

Amfibieregemente 1
Chefen presenterar sig
Att få tillträda som chef på Amfibieregemente 1 (Amf 1) är ett privilegium få
förunnat. Så när jag blev tillfrågad behövdes det ingen längre betänketid utan
svaret kom omedelbart. Nu är det då
alltså dags att ta över efter Bengt Andersson och jag vill passa på att tacka
honom för hans insatser för regementet
och önska honom lycka till i sitt fortsatta värv.
Jag tänkte med dessa få rader mycket
kort presentera mig för er eftersom jag
aldrig tidigare under någon längre period tjänstgjort vid förbandet. En sommar
på Korsö och kurser av olika slag har utgjort min tid vid dåvarande KA 1. För
tidskriftens läsare kan det vara av intresse nämna att jag är utbildad på KA-luftvärn.
Varit skärgården trogen
Man kan säga att jag har gjort ett varv
runt Sverige under min tid i vapnet.
Uppväxt i skärgården på västkusten,
bott på norrlandskusten en längre tid
med en kort avstickare till Östersund
och nu boende på Gotland har inneburit att jag i huvudsak varit kusten trogen. Där trivs jag bäst! Visst har det blivit skolor och högkvarter i Stockholm
men på Rindö har det inte funnits tillfälle att tjänstgöra. Det är det dags att
råda bot på nu.
År i internationell tjänst
Vid två tillfällen har jag tjänstgjort i In4

ternationell tjänst, dels vid UNPREDEP i FYROM, vilket betyder United
Nations PREventive DEPloyment Force
in Former Yugoslav Republic Of Macedonia. Nu senast har jag tjänstgjort vid
NATO-högkvarteret SACLANT i Norfolk, USA. SACLANT betyder Supreme
Allied Commander Atlantic. Så det är
från två års tjänst utomlands som jag
kommer till Amf 1.
Insatsförbanden
behöver Amfibiekåren
Jag ser med tillförsikt fram emot att få
vara med i utvecklandet av Amfibiekåren som har en given plats bland insatsförbanden. Vi skall vara marknadsledande i kontrollen av övergången mellan vatten och land. Kåren kommer att
utvecklas inom alla de funktioner som
krävs för att upprätthålla denna kontroll
nationellt och internationellt. Det är
viktigt att kunna utöva kontroll såväl
på, under som över vatten samt på och
över land i de områden som vi löser våra
uppgifter inom. Utvecklandet av ATU,
som betyder Amphibious Task Unit, för
internationella insatser inom ramen för
vår krigsorganisation fortsätter med full
styrka och samarbetet med Nylands Brigad i Finland kommer att fortsätta med
den gemensamma målsättning att kunna deltaga med förband i den internationella övningen Strong Resolve år
2006. Grundkonceptet inom Amfibiebrigaden ser bra ut men det finns alltid
en utvecklingspotential. Studier pågår
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för att rikta in oss på rätt väg långsiktigt.
I avvaktan på resultatet kan bara konstateras att vi är på rätt väg och har en bra
plattform för att ingå i insatsorganisationen och det nätverksbaserade försvaret.
Jag vill även passa på att framföra de
intryck som jag i min förra befattning
fått varje gång som Amfibiekåren deltagit i någon internationell verksamhet,
där våra utländska kollegor mött er. Kåren har ett mycket gott rykte om att vara
professionella och att vår interoperabilitet ligger långt framme!
Väl mött!
Lars-Olof Corneliusson

Stockholms Luftvärnsförening
sponsor i fint sällskap
15 november1940 bildades det som senare
fick namnet Stockholms Luftvärnsregementes
Kamratförening i Blå Hallen, som initiativtagarna fått låna gratis. 2000 personer, däribland kungligheter och ÖB, var närvarande.
400 tecknade sig då som medlemmar. Den
väletablerade Stockholms Luftvärnsförening
(motsvarar idag Luftvärnets Befälsutbildningsförbund) skänkte 1000 kr, konstnären
X-et Eriksson 1000 kr och prins Gustaf
Adolf far till vår nuvarande kung, 100 kr .
Ordföranden blev överste Einar Sporrong,
som var chef för krigsregementet A 401.
Kamratföreningen kom att ha ett förtroenderåd, där alla Sporrongs 69 krigsförband var
representerade. Dessa luftvärnsartilleriförband skyddade stockholmsområdet. Föreningen hade även medlemmar från det som
1942 blev Lv 3, och som då enbart svarade
för utbildning av luftvärnare.
När Lv 3 1952 flyttade till Norrtälje delades föreningen upp i en stockholms- och en
norrtäljeförening. 1975 lades kamratföreningen i Norrtälje ner.

Foto: Bo Pederby

Vi vet mycket lite om hur stockholmsföreningen utvecklades. Kan någon av läsarna berätta?

Överste Lars-Olof Corneliusson tillträdde som
regementschef 2002. Han är en god representant
för chefer med modernt ledarskap. I arbetet med
Amfibiekårens fredsbevarande insatser är LarsOlofs internationella erfarenheter värdefulla.

1988 – 89 återstartade Lv 3 Kamratförening på initiativ av chefen Lv 3 överste Torsten
Törnqvist och har idag omkring 450 medlemmar. Flera av er som läser detta är medlemmar i Lv 3 kamratförening. Men det finns
många gamla Lv 3:are som inte är medlemmar. Våra ärtmiddagar är välbesökta. Information 0176 - 175 90 eller 154 67.
Georg Werle
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Håkan Larsson

Amfibiebrigaden – starkt försvar av Sveriges kust
Arbetet med att utveckla amfibiebrigadsystemet har intensifierats. Målet är att
2004 ha lagt grunden för ett av landets
mest slagkraftiga specialförband. Det
slutgiltiga målet är att 2010 ha ett färdigutvecklat förband till Sveriges nya
försvar. Amfibiebrigadens huvudkomponenter består av amfibiebataljonerna
som tillsammans med lednings-, luftvärns-, sensor-, logistik- samt bekämpningsförband bildar en unik enhet för
strid i kustzonen.
Amfibiebrigadens stridsteknik har likheter
med arméns mekaniserade förband, men en
avgörande skillnad är att amfibiebrigaden
måste behärska strid i luften, på marken
samt på och under vattenytan.

Amfibiebrigadens luftvärnsförband
Luftvärnet består av ett amfibieluftvärnskompani rb 70 med 12 st eldenheter samt en amfibieluftvärnspluton rb
70 med 4 st eldenheter vid varje amfibiebataljon. Luftvärnsförbandens primära uppgift är att strida mot luftmål i syfte att understödja brigadens förband och
infrastruktur. Vid brigad- och bataljonsstab finns luftvärnsofficerare med uppgift att leda och samordna striden mot
luftmål. Amfibieluftvärnet tillämpar
samma bestämmelser avseende strid mot
luftmål som försvarsmaktens övriga
luftvärnsförband. En amfibieluftvärnsgrupp skiljer sig emellertid från övriga
luftvärnsförband i några avseenden. Den
personliga utrustningen är bl a förstärkt
6

med granattillsats, goggles för mörkerstrid. Luftvärnsgruppen har ett antal ksp
90 för eget understöd.
Sensorförbandet
Amfibiebrigaden kommer att vara ett
unikt förband för underrättelseinhämtning med radarsensorer. Brigaden tillförs
radarsensor ArtE 740 som är en flerfunktionsspaningsradar för upptäckande
av luft-, mark- och ytmål. ArtE 740
skall bl a leda indirekt eld och sända
måldata till luftvärnsförbanden. Samtliga ArtE 740 leds och samordnas för att
minimera verkan av motståndarens störning och signalsökande robotar (SSRB).
Framtida utveckling
Ett omfattande arbete väntar att fram
till 2010 utveckla amfibiebrigadens förmågor och förband. Några exempel:
• Skjutning av kustrobot 17 från stridsbåt under gång.
• Specialanpassad maskering för bl a
luftvärnsrobot 70.
• Modifiering av stridsbåt 90 för splitterskydd.
• Specialinredning till stridsbåtar för
luftvärnsgrupper.
• Inledande studier avseende nytt luftvärnssystem.
Samarbete med Luftvärnsregementet
AmfSS och Amf 1 har tillsammans med
luftvärnsregementet utvecklat ett mycket
gott samarbete. Amfibiekåren har i alla
avseenden bemötts med stor hjälpsam-
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het på alla nivåer. Här är några exempel
på samarbetsområden:
• Amfibiekåren har deltagit i arbetet
med att utforma ett nytt VPT-prov
• Samarbete kring säkerhetsfrågor vid
robotskjutning
• Befäl har genomgått övningsledarutbildning STA Lv
• Utbildning med värnpliktiga ur
Amf 1 i STA Lv
• Deltagande i förbandsövningar vid
Luftvärnsregementet
• Deltagande i studier bl a avseende
nya luftvärnssystem
• Amfibiekåren är remissinstans avseende ny materiel såsom maskeringsutrustning, internsambandsmateriel och
robotriktsimulator.

ArtE 740
med sin
höga, fällbara mast kan
snabbt omgruppera
tack vare sin
terrängframkomlighet.

Björn Svensson

Luftvärn vid Amfibieregemente 1
Olika former av luftvärnsutbildning
Vid Amfibieregemente 1 (Amf 1) sker
luftvärnsutbildningen vid Bekämpningskompaniet (Bekkomp). Här utbildas
amfibie- och luftvärnsplutoner med rb
70, samt även underrättelseenheter
(UndE) med PS 90. I framtiden skall
ArtE 740 ingå i underrättelseenheterna.
Vid Bekkomp utbildas även andra funktioner som t ex granatkastar- och robot
17-plutoner. På Amf 1 finns det ca 15
officerare som har huvudtjänsten Luftvärn. Men andra uppdrag för flera av
dessa officerare, gör att ca 10 officerare
blir kvar för utbildning.

Amf 1:s ansvar för Kosovobataljonen
Under pågående utbildningsår har Amf1
bemanningsansvar i Kosovo, bl a därför
genomförs ingen grundutbildning i luftvärn. Detta ger oss istället anledning att
i år kraftsamla på befälsutbildning. Vi
inriktar utbildningen mot ArtE 740,
främst undledning, fordonstjänst och
marinens ledningssystem. Det yngre befälet utbildas att kunna hantera rb 70enheten från gruppering till riktning.
De ska även få viss utbildning på den
tunga 12,7 mm kulsprutan. Kravet är
att de skall kunna skjuta mot luftmål.
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Samverkan med Luftvärnsregementet
STridsträningsAnläggning Luftvärn
(STA Lv) i Halmstad kommer våren
2003 att stå till förfogande för Amf 1:s
befälsutbildning.
En fältövning under våren kommer
att göra de nya officerarna lämpade för
att använda rb 70-förbanden taktiskt i
skärgårdsterräng.
En av de tuffa
baskrarna i sin
rätta miljö.

PS 90 färjas över till grupperingsplats på ö i skärgården.

Amf 1 stöder vår ULv-utbildning
Amf I stöder Luftvärnets Befälsutbildningsförbunds ungdomsutbildning
(ULv) med instruktörer, rb 70-materiel
samt PS-90, vilket är livsviktigt för oss
eftersom Lv 3 försvunnit.
Kommande utbildningsår införs ArtE
740, som är avsedd för både luftvärn
och artilleriledning. ArtE 740 anses som
en utveckling av PS-90.

Foto: Bo Pederby

Författarna, kaptenerna
Björn Svensson i basker
och Håkan Larsson.
Håkan är både lärare
och luftvärnsansvarig
på Amfibiestridsskolan.
Björn är stf chef för
Bekämpningskompaniet.

Luftvärnshälsningar till er alla från Björn och Håkan.
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Kom till årsmötet - förbundsstämman
Försvarshögskolan måndagen 24 mars 2003 kl 1800
Efteråt bjuder förbundet på middag vid FHS.
Årsrapporter, förslag och andra handlingar utdelas vid
stämman, men kan även beställas från förbundskansliet.
T-bana till Stadion och promenad ca 200 m. Samling från
kl 1745 i Sverigesalen, ingång från valvet via matsalen.
Vårdad civil klädsel.
Stadgeenligt årsmöte – förbundsstämma genomförs i Försvarshögskolans aula ”Sverigesalen” på Valhallavägen 117.

Anmälan med namn och personnummer senast
måndag 17 mars till förbundskansliet.

Studiebesök på Försvarets Materielverk
onsdagen 19 februari 2003 kl 1745
Vi besöker Försvarets Materielverk i Stockholm
och får veta mer om försvarets pågående
materielprojekt i allmänhet och luftvärnsdito
i synnerhet!
Civila kläder och legitimation.
Förbundet bjuder även på kaffe och smörgås.
T-bana till Karlaplan och promenad ca 400 m.
Samling kl 1745 utanför vakten på Banérgatan 62.

Anmälan med namn och personnummer senast
onsdag 12 februari till förbundskansliet.
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Framtida lufthot & Luftvärnstaktik
Helgkurs på Väddö fredagen 25 - söndagen 27 april 2003
Flygplan och helikoptrar utgör inte längre det
farligaste hotet för luftförsvaret. Detta utgörs
allt mer av obemannade vapensystem med
lång räckvidd och hög precision, som exempelvis kryssningsrobotar.
Kursen lär dig mer om framtidens lufthot samt
om luftvärnssystem och taktik för att möta
hotet.
Helgkursen kan genomföras separat eller som
introduktion till veckokursen på nästa sida.
Detaljprogram kan beställas från kansliet, och
utsänds till anmälda deltagare.
Anmälan med samtliga personuppgifter
och förbundstillhörighet senast lördag
29 mars till förbundskansliet.

Kvalificerat luftvärn som Patriot utvecklas i första
hand för bekämpning av missiler. Kan även verka
mot enklare mål som flygplan.

ULv:s vinter- och
vårprogram 2003
•
•
•
•
•
•

11 - 12 januari lördag – söndag helgövning. Vintertjänst på Väddö.
7 - 9 februari fredag kväll – söndag. Helgövning på Väddö.
Vinterlovet, kurs i Älvdalen med Sthlm FBU.
7 - 9 mars fredag kväll – söndag. Helgövning på Väddö.
25 - 27 april fredag kväll – söndag. Helgövning på Väddö.
16 - 18 maj fredag kväll – söndag. Helgövning på Väddö.
Förevisning för anhöriga och kursavslutning 18 maj.

10
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Luftvärnstaktik i storstad
Veckokurs på Väddö 14-19 juni 2003
Luftvärnsförbundet arrangerar CFB:s nya
centrala luftvärnskurs (nr C14450 i FBU kurskatalog 2003). Kursen omfattar teoretisk utbildning på moderna luftvärnssystem och
taktik för att kunna möta ett framtida lufthot
mot en storstad. Kursen vänder sig i första
hand till reserv- och värnpliktsofficerare i nivå
5-7 (sergeanter - kaptener) inom luftvärnet.
Under kursen genomförs även rekognoscering och fältövning i Stockholm med en
övernattning, varvid familjemedlemmar ej kan
medfölja. Program med ytterligare kursinformation kan beställas från förbundskansliet.
Anmälan på blankett i FBU kurskatalog,
eller på Internet www.fbu.se
senast tisdag 15 april till CFB, Box 5034,
102 41 Stockholm.

Tomahawk har räckvidd över 1000 km och kan träffa
sitt mål med meterprecision. Framtidens mängdvapen?

Detta är luftvärnsversionen av Stridsfordon 90 med
sitt runda torn , som inrymmer bl a radarantennen.

FBU kurskatalog
för 2003 ute nu. Hämta ditt exemplar
själv på internet: www.fbu.se, eller beställ katalogen via förbundskansliet.

Båda luftvärnskurserna är öppna för
samtliga medlemmar i CFB och genomförs i fältuniform.
Fri resa, mat och logi i Luftvärnsförbundets kursgård Lvbyn på Väddö.
Kurschef är vice förbundsordförande
mj Michael Reberg med lärare
kn Håkan Larsson.
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Vid Ålands hav i maj

Luftvärnsförbundets dag – Väddödagen
söndagen 18 maj 2003
Välkommen till besöksdagen på vår kursgård Lvbyn på Väddö för att träffas och

Program — — — — — — — — — — —

trivas samt att få veta mera om
Luftvärnsförbundets aktiviteter. Informa-

08 30 Bussen hämtar vid Sthlm C, ute på
Klarabergsviadukten

tion, förevisningar, tipsrunda, minigolf
samt andra familje- och barnaktiviteter.

09 30 Bussen hämtar vid Norrtälje busstation

08 15 Bussavgår från vakten K1 i Stockholm

10 00 Samling i Lvbyn på Väddö, kaffe,
information
10 45 – 12 30 ULv:s förevisning

Dagen är gemensam med ungdoms-

12 30 – 13 30 Gemensam lunch i Lvbyn

avdelningen, ULv. De har då sin årliga förevisning för anhöriga.

13 00 – 14 00 Visning av Lvbyn,
familjeaktiviteter

Luftvärnsförbundet bjuder på lunch och

14 30 – 15 00 Kaffe

fika samt gemensam busstransport t o r
Stockholm via Norrtälje.

15 00 Hemresa, bussen åter Norrtälje
ca 15 30 och Stockholm ca 16 45

14 00 – 14 30 ULv kursavslutning på
stranden i Lvbyn

Anmälan senast söndag 11 maj till förbundskansliet med samtliga personuppgifter,
även för barn, samt önskemål om bussresa och lunch eller ej.

Betala din medlemsavgift för 2003
Glöm inte betala din medlemsavgift för 2003 snarast. Fortfarande
endast 25 kr till LvBUF postgiro 59 888 - 8. Fyll i avsändare och adress.
Detta är en förutsättning för att vi skall kunna hålla medlemsregistret aktuellt.
Ange gärna e-postadress på meddelandedelen. Om du betalar via e-giro,
som har begränsat skrivutrymme för fri text, kan du e-posta din
e-postadress till förbundet: lvbuf@fbu.se

12
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Luftvärnet inför försvarsbeslut 2004
Stf chef för Högkvarterets strategilednings utvecklingsavdelning övlt Göran
Pettersson, f d Lv 3, informerade om försvarets kärva ekonomiska läge i närtid.
Hans perspektiv sträckte sig långt förbi år
2004. Strategiledningens uppgift är bl a
att arbeta med framtidsstudier. Exempelvis försöker de tänka sig 20 år in i framtiden, och jämför med hur man tänkte
för 20 år sedan. Vad slog in?
Vilken är försvarets förstahandsuppgift?
Förstahandsuppgiften – ett försvar för att
skydda vårt territorium eller ett försvar
med förband för internationela insatser?
Att försvara Sveriges territorium, menade
flera åhörare, borde vara förstahandsuppgiften. I vilken riktning av dessa två kommer de politiska besluten att gå i framtiden?
Om den närmaste framtiden för artilleriet talade övlt Ove Nordin från Artilleriregementet och om luftvärnet övlt Dan
Brundin, Armétaktiska kommandot.
Några huvudfrågor för luftvärnet:

Samverkan flygstridskrafter och luftvärn
Vad behöver vi för luftförsvar i framtiden?
Det är en fråga som flygvapnet och luftvärnet nu sitter och arbetar med på var
sitt håll. Viss samverkan sker, men inte i
den grad som framtidens mer integrerade
luftförsvar förutsätter, detta ansåg flera
åhörare. Bl a då obemannade farkoster
med vapenlast och billig navigationsutrustning kan tänkas bli lufthotet, lättåtkomligt för terrorister, vilket är ett nytt
hot.
Vad får vi för pengarna?
Att använda pengarna mest kostnadseffektivt i förhållande till verkan. Denna
fråga är svår. Ett exempel, för kostnaden
av en JAS Gripen skulle vi kunna få ca 40
kryssningsmissiler eller 4 attackhelikoptrar eller 10 vanliga helikoptrar.
Bamse till heders igen
RBS 23 har kommit i begränsad serieproduktion av eldenheter och underrättelseenheter. De senare kommer att få stor betydelse för inte bara som spaningsradar i
RBS 23 utan även för fältmässiga nätverk
för information till/från många olika förband.
Bo Pederby

Bilden tillhör Armétekniska kommandot.

Artilleriklubben – en förening öppen för artillerister och luftvärnare – höll sitt höstmöte den
26 november på Försvarshögskolan.

Med 1 underrättelseenhet
(spaningsradar) och 3 eller 4
eldenheter grupperade i Stockholm kan RBS 23 bekämpa
olika flygande farkoster inom
ett områdeav 1 500 kvadratkilometer (nästan 4 x 4 mil).
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Georg Werle

Försvarsindustri till Norrtälje
– luftvärnsofficerares kompetens utnyttjas
Jo, det är alldeles rätt. I Norrtälje kommunfullmäktiges gamla lokaler sitter
fyra f d Lv 3-officerare och arbetar för
Aerotech Telub, ett SAAB-företag, vars
inriktning är materiel för totalförsvaret,
den offentliga sektorn och näringslivet.
Företaget har 2 700 anställda.
I samband med Lv 3:s nedläggning
och LvSS flytt till Halmstad föredrog
många av officerarna med high-techkunskaper att söka sig ut till industrin.
Christer Humble och Thomas Gustafsson startade Areo-Techs lilla avdelning i Norrtälje 2000 och Per Bergström
och Michael Jäger kom efter. De fyra
har arbetsuppgifter inriktade på luftvärnssystem med tyngdpunkt på radar.
Det var sådant som man arbetade med
som officerare.

Försöksplatsen Väddö ur sin
törnrosasömn
En stor uppgift för teamet är att noggrannhetsprova luftvärnets nya underrättelseenhet UndE 23. Den är Bamses
hypermoderna motsvarighet till ”spaningsradar”, en enhet som kan så mycket mera och därför är spindeln i nätet
för många förband över stor yta vad gäller information i realtid.
Thomas Gustavsson har uppdrag av
FMV att stödja prov av den första serietillverkade UndE 23 för armén i Ericssons regi. Proven har pågått under september och oktober 2002 på den igenvuxna försöksplatsen på Väddö skjutfält.
På försöksplatsen är major Jan Karlsson från Luftvärnsregementet i Halm-

Foto: Georg Werle

Christer
Humble
på sitt
arbetsrum
i Norrtälje.
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Foto: Georg Werle

Thomas
Gustafsson
på försöksplatsen.

Foto: Bo Pederby och Georg Werle

Vårt Luftvärn

Flygfoto av den ”kvarglömda” försöksplatsen på Väddö. En anläggning där man under många år gjort mätningar och som på sikt kommer att ersättas av en mobil station. Se texten nedan.

Jan Karlsson sittande vid en ett par av datorerna
och annan utrustning. Jan har tidigare i år varit chef
för de svenska officerare, som tjänstgör i Baltikum
vid 40 / 48-systemet.

stad chef och Claes-Erik Ohlsson är anställd som konsult av AerotechTelub.
Ericssons har ca sex personer på plats,
vilka följer upp proven. På försöksplatsen står den f n enda svenska UndE 23.

Som jämförelse har man en UndE 23
byggd för leverans till Frankrike. Denna
transporteras på en Renault-terränglastbil.
I proven har även ingått en ArtE 740
ur Amf 1. Detta är Amfibiebrigadens
nya radarstation, som skall ingå i amfibieförband med rb 70.
I detta sammanhang kan nämnas att
nu håller man på att utveckla en mobil
försöksavdelning, som Jan Karlsson visade skisser på. Det är en enorm lastbil,
vars skåp på flaket skall inrymma alla faciliteter för en försöksavdelning.

Georg Werle är
biträdande redaktör för
Vårt Luftvärn och chef
för Luftvärnsmuseet i
Norrtälje.

Foto Bengt Tapper

Foto: Georg Werle

Det väldiga stativet
med den kraftfulla
antennen till UndE 23.
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Luftvärnets
Befälsutbildningsförbund
är en ideell och partipolitiskt
obunden frivillig försvarsorganisation. Förbundet
driver bl a kursgården Lvbyn
på Väddö vid stranden av
Ålands hav. Förbundet har
sin expedition på
K 1, Lidingövägen 28,
Tel 08 - 664 71 89.
Fax 08 - 665 30 76
Mobil 070 – 522 79 16.
www.fbu.se/lvbuf/index.html
E-post lvbuf@fbu.se
Förbundet söker till Kursgården Lvbyn på Väddö vid Ålands hav

Kursgårdsintendent på helår, tillträde snarast
Intendenten är ansvarig för drift av kursgården och underhåll av mark och byggnader som
främst småhus och större hus med sammanlagt 90 sängplatser samt kök. Vidare ansvarig
för ekonomi kundkontakter, bokningar mm.
Dessutom

Husmor / kock anställd del av året dvs april - oktober
Som är ansvarig för inköp, tillagning och utspisning av helpensionsgäster samt för gäster
vid speciella fester som bröllop, födelsedagar mm.

Vaktmästare anställd del av året

dvs april - oktober
Uppgift att arbeta med underhåll av mark och byggnader samt städning och visst köksarbete.

Extra serveringspersonal

vid hög beläggning
Som kan inträffa under perioden maj - september
För tjänsterna utgår lön enligt överenskommelse
Närmare upplysningar av förbundssekreterare Raymond Grönberg,
på förbundskansliet (se sid 2).

