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Vårt Luftvärn
Vår ordförande Olle Madebrink

Många gamla frivilliga i olika organisationer
funderar nog en del på hur det skall gå för det
frivilliga försvaret, när det egentliga försvaret
förändras i så stor utsträckning - och så snabbt
- som nu sker. Antalet värnpliktiga minskar och
krigsorganisationen krymper till en bråkdel av
vad den en gång var. Behövs det till exempel
någon fortbildning av befäl, när man inte kallar in folk till repmöten eller Särskild Övning
Befäl (SÖB)?

Svaret är måhända nej?
FBU skapades en gång för att fylla luckor i
det försvar som hastigt och lustigt måste byggas upp medan kriget rasade i våra grannländer
och tidigare försummelser i all hast måste rättas till. Sett i det perspektivet borde FBU vara
lika föråldrat som Flygande Tunnan eller
Stridsvagn S.

Vår folkliga försvarsförankrings
långa historia
Men den unika svenska frivilligrörelsen har
även en annan funktion än den som direkt knöt
FBU till den stora krigsorganisationen. Det
fanns, och finns, också ett stort mått av opinionsbildning och folkrörelse över de frivilliga
försvarsorganisationerna. De organisationer
som till stor del skapades under beredskapen
kanaliserade ett brett folkligt stöd för försvaret
som kan spåras långt tillbaka i historien. I vårt
land, liksom i hela Norden, finns ju en lång
tradition av folklig försvarsförankring. Hos oss
har försvaret inte i första hand varit någonting

Foto: Bo Pederby

Frivillighetens
framtid – finns den?

Olle höjer klubban.

som mest sysselsatte de övre samhällsskikten,
utan det folkliga engagemanget och stödet har
alltid varit starkt.

Försvarsviljan viktig för ett fritt Sverige
Man behöver bara nämna allmogeuppbåden,
den indelta armén och den allmänna värnplikten för att se kontinuiteten. Till detta kommer de rena frivilligorganisationerna, som ofta
uppstod som en reaktion mot att staten ansågs
ta för lätt på försvarsfrågan. 1800-talets skarpskytterörelse, F-båtsinsamlingen och vår egen
direkta föregångare, Stockholms Luftvärnsförening, är alla exempel på detta.
Så även om vi inte längre kan sägas ha någon
stor uppgift när det gäller att vidmakthålla en
stor värnpliktig befälskårs färdigheter så har
frivilligorganisationerna ändå en stor uppgift
kvar, nämligen att verka för att försvarsviljan
upprätthålls. Detta gör vi bäst genom att fortsätta frivilligutbildningen.
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Göran Wahlqvist

Rapport från Luftvärnsregementet
FOCUS – visar bäst vår funktion
Övning FOCUS sätter vår funktion bäst i
rampljuset. Denna var i år extra lyckad.

1. Vi lyckades väl med att fortlöpande utvärdera både till våra egna förband och
flygvapenförbanden. Vår sammanställda information (LvPLUS) av striderna på och omkring Jokkmokk fanns att tillgå i realtid nere
på Kallax. Kamraterna från flygvapnet kunde
följa luftvärnets order och åtgärder under flyganfallen mot Jokkmokk samtidigt som anfallet pågick. Anfallen spelades in, och när piloterna landade hade vi folk på plats, som hjälpte
dem att tolka dessa bilder. De såg då vilken
effekt luftvärnsförbanden haft.

2. Vi vågade i år ta steget fullt ut och gjorde
övningen dubbelsidigt tillämpad. Vår bataljonschef hade full frihet att gruppera runt
basen för att på bästa sätt stå emot flygförbanden. Detsamma - fast tvärt om - gällde
för flygets insatschefer. Utfallet blev en mycket
lärorik och spännande kamp med engagerade
deltagare. Farhågan för att soldaterna inte
skulle få träning eller känna sig satta på undantag kom på skam.

Överste Göran Wahlqvist (på skidor), ställföreträdande
chef för Luftvärnsregementet, får en lägesrapport
under Focusövningen veckorna 10 – 11.

pani och 97-kompani (Hawk) gav övningen
ett gott utbyte avseende samverkan och manöver, men en alldeles för liten utmaning avseende strid mot luftmål. Båda dessa storövningar har - liksom utbildningsåret i övrigt
- genomförts på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
Våra enheter har klarat sig från allvarligare
tillbud eller skador vilket är väl så viktigt vid
en slutsummering.
Det är min förhoppning att soldater och officerare nu efter utryckningen är fyllda av tillfredsställelsen över att ha gjort ett gott arbete. För det har dom verkligen gjort.

Den regionala slutövningen 04 i Skåne
veckorna 12 – 13 gick under C P 7 ledning.
Det var som vanligt en mycket bra övning när
det gäller samövning och samverkan. För vårt
meklvkompani var den helt ovärderlig även
om kvaliteten och utmaningen avseende strid
mot luftmål inte var riktigt så hög som vi vill
ha den. För vår övade bataljonsstab, stabskom4

Vi har nått goda resultat i år och är på god
väg mot de nivåer i luftvärnskompetens som
våra duktigaste förband klarade före den stora omorganisationen. Dagens luftvärn har
dessutom berikats av inflytelserna av många
officerare från främst IB 16. Inom ytterligare
något eller några år blir vi bättre än någonsin.

Vårt Luftvärn
Ulf Persson

Luftförsvar i de nya NATO-länderna
Estland, Lettland och Litauen blev medlemmar i NATO i slutet av mars 2004. Några dagar in i april satte fyra belgiska F16- plan hjulen i banan på flygbasen Siauliai i Litauen.
Ett helt nytt kapitel i luftförsvaret av Baltikum
hade påbörjats. Trots klagosång från Ryssland
markerade NATO att alliansen inte skulle bestå av ett A- och B-lag vad avser incidentjaktberedskap.

Luftvärnsförmågan har utvecklats olika
Estland har bibehållit ryska pjäser utan eldledning. Överföringen av luftvärnssysten 48
till Lettland och Litauen går mot sitt slutförande. Projektet måste anses vara mycket lyckat
- från utbildningen på Väddö 1999, den omfattande överföringen av materiel, utbildningsinsatserna på plats - till den successiva överföringen av ansvaret till respektive lands
luftvärnsbataljon.
De av oss som kunnat följa skjutningarna mot
luftmål från skjutplatsen öster om Liepaja kan
bara ta av oss mössan för de goda skjutresultaten. Lettland och Litauen väljer olika
utvecklingsriktningar för sitt luftvärn. Båda
ländernas kommer att försvara respektive
lands viktigaste objekt.

Överste Ulf Persson är svensk försvarsattaché i Lettland och Litauen. Tidigare chef för LvSS i Norrtälje och
då ansvarig för de tre lvbataljonerna, när de överfördes
till dessa länder. Det gällde både utbildning och materiel. Ulf har även varit stf chef för Luftvärnsregementet.

för att förstärka luftvärnsskyddet av Ignalina
och oljeraffinaderierna i närheten av Klaipeda.
Lettland
I Lettland har luftvärnssystem 48 överförts till
lokalförsvaret för skydd av viktiga punkter i
Riga området. Detta sker i avvaktan på ett
beslut att skaffa lättrörligt robotluftvärn för
punktförsvar, RBS 70 är ett alternativ.
En 40 mm/m 48-pjäs med dragfordon paraderar i Riga.

Litauen
Litauen grupperade hösten 2001 en stridsgrupp med ciglvpluton 48 och PS 70 för skydd
av kärnkraftverket Ignalina. Denna enhet löser fortsatta beredskapsuppgifter där. Landet
har anskaffat Stinger för understöd av landets
snabbinsatsbataljon samt RBS 70 från Norge
5

ULv ”Jägarövning” helgen 16-18 april 2004
Under dagen passerades ett flertal platser där
olika uppgifter löstes, som att t ex hämta mat
”för är man i fält så bjuds det ej på något långbord”... Detta är ett sätt att stärka kunskapen
hur man tar sig fram i fält, men också hur man
läser en karta.
Vid 22-tiden på lördagen fick man order att
bryta den bas som hade upprättats, för att därifrån ta sig till den plats där, övningen började.
Kasberget nåddes vid pass kl 01 30. Därifrån
disponerades terrängbil 20 för transport till
badplatsen på Väddö skjutfält. Där fick man
order om att paddla över viken. Detta visade
sig dock endast vara desinformation.

Verksamhet i spaningsbas. Ungdomarna bygger vindskydd för natten.

Efter någon minut så fick man veta att övningen upphörde - varvid ett leende kom på
allas läppar, för nu var de rejält trötta.. .
Håkan Wikland skrev
Erik Lund fotograferade

Fredagen den 16 april startade årets jägarövning för ULv med hämtning vid vakten f d Lv
3 kl 18 00 för transport i buss mot Väddö.Vid
Kasberget drygt sju km från skjutfältet gjordes
avsittning - för att därifrån ta sig till fots sista
biten. När man kom fram gavs order om att
gå i förläggning vid Kaspersodlingen i den
norra delen av fältet.
Lördag morgon kl 06 15 blev positionen röjd
av ”fienden” (kapten Lantz och furir Jönsson)
varefter snabb urdragning genomfördes.
Fordonstransport – skönt för trötta ben
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Kursen ”Skydd mot terrorism”
– effektiv utbildning

Lars-Gunnar Sederlin,
Kursdeltagare
skrev detta
om kursen.

Kurs av mycket hög kvalité
Jag hade förmånen att delta den 23-25 april i kursen SKYDD MOT TERRORISM förlagd till vår
kursgård LVBYN på Väddö. En solig strålande vårhelg, lite kyligt från havet men naturskönt.
Förläggningen var mycket bra, maten var av hög
kvalitet (”nästan två-kilos kurs”) mycket högt betyg, särskilt från dem som ej varit där tidigare och
endast hade andra kursgårdar att jämföra med.

Bra upplägg med lagom doser
Att på en helg hinna utbilda i skydd mot terrorism
är ej möjligt, kursledningen gjorde dock ett mycket
bra upplägg, där vi erhöll bakgrund, historik och
information om såväl stridsmedel, terrorism och
folkrätt. Det blev en nyttig genomgång av problematiken i lagom doser kring detta aktuella ämne
med bra dokumentation samt lagom mix av föreläsningar, video och andra föredragstekniker. Kunniga och engagerade föredragshållare hade engagerats. Grupparbetena upplevdes som mycket meningsfulla, deltagarnas olikheter i ålder och bakgrund gav bra diskussioner och redovisningar.

Grupparbeten.

Foto: Kursdeltagaren Stig Lindberg

Kurs i skydd mot terrorism 23 – 25 april 2004
Kursen var kraftsamlad på information om
möjliga luftburna terrorvapen. Grupparbeten
såväl inomhus som i fria naturen. Badvattnets
temperatur varierade, som varmast +8 grader C.
Bastu med bad, dock frivilligt.
Högaktuella ämnen behandlades, som:
Nukleära, biologiska, kemiska och radiologiska stridsmedel. Högeffektpulsad mikrovåg (vapensystem mot elektronik). Unmanned
Air Vehicles (obemannade flygande farkoster).
Unmanned Combat Air Vehicles (obemannade flygande stridsfarkoster). National Missile Defense (USA:s missilförsvar).
Foton: Kursdeltagaren Stig Lindberg

Samfällt framfördes önskemålet om en ”del II”,
gärna veckokurs, om möjligt. Om jag verkar ha alltför positiv syn, vill jag bara framhålla att jag grundar den på kursutvärdering som alla vi deltagare
enades om, innan vi skildes åt. Vi kan bara beklaga,
de som avanmälde sig i sista stund, det de missade
samt att tiden ej medgav att reserver kunde beredas plats - SKÄRPNING!
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Lv 3 Kamraten

KAMRATFÖRENINGENS TIDNING

Roslagens Luftvärns Kamratförenings ordförande

Gerhard Lilliestierna

Gerhard på möte i
museet, då han hade
sin dotter Matilda
med sig.

Årsmötet
Kamratföreningens årsstämma genomfördes
den 19 februari på OffenCiven i närvaro av
drygt 50 medlemmar. Efter mötes förhandlingarna bjöds det på ärtsoppa och punsch
under mycket trevliga former som vanligt.
Till ordförande för ytterligare ett år omvaldes
Gerhard Lilliestierna. Till ledamöter för ytterligare två år valdes Bo Pederby, Bo Liljegren, Mats Eriksson, Jan-Ove Sandin och
Thomas Imeryd. Kvarstående ledamöter för
ett år till är Håkan Larsson och Alf Olsson.

Två gamla trogna ledamöter tackar nu för sig
i styrelsen, nämligen Anders Blom och Georg Werle. Vi tackar dessa två för många års
fint arbete inom kamratföreningen. Georg
kommer nu helt att koncentrera sig på chefskapet för museet. Föreningsstämman beslöt
nämligen att frigöra museet från kamratföreningen och bilda en egen vänförening under Leif Gunnerhells ledning. Mer om detta
kan Du läsa om i Leifs artikel på s 9 – 10.
Boka in aktiviteterna som du ser här nedan och
på s. 10 - 11 och delta i så många som möjligt.

Sista salutskjutningen
Kamratföreningen genomförde sin sista salutskjutning med lvakan m/48 i mitten av maj.
Då dessa pjäser nu försvinner ur försvarsmakten kan vi inte fortsätta att skjuta salut
längre. Vi undersöker nu om det finns andra
alternativ för att kunna fortsätta med någon
form av salutskjutning i framtiden.
Med hälsningar Gerhard

Roslagens Luftvärnsstiftelse
inbjuder Lv 3-are med dam respektive herre till

Höstmiddag
lördagen den 30 oktober 2004 kl 18.00
Klädsel: Kavaj Kostnad: 200 kr/kuvert
Plats: OffenCiven
O.s.a. före 2004-10-20 genom betalning
till OffenCivens Pg 96 78 72-3
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Ange ”Höstmiddag” samt deltagarnas
namn på inbetalningsblanketten.
Frågor besvaras av Christer Norberg
telefon 0706-71 20 24.

Norrtälje Garnisonsmuseum i framtiden
Fakta om Garnisonsmuseet:
Materielinsamling för ett museum började redan på 1980-talet.
Initiativtagare och drivande kraft var Gösta
Rydell, senare museiföreståndare. Museilokalen blev tillgänglig 1995 genom dåvarande
chefen Lv 3, Torsten Törnqvists försorg.
Gösta Rydell, K-G Eriksson och Bo Axeling
arbetade hårt med museets uppbyggnad. Alla
tre är tyvärr nu döda.
Still going strong är Bengt Tapper. Han har
räddat bl.a. en fin samling pjäser från nedsmältning.
Georg Werle, vår museiföreståndare, har energiskt fortsatt uppbyggnaden av museet till
den fina samling, som kan visas idag.

Leif Gunnerhell, f d Lv 3, har varit chef för Lv 6
och även luftvärnsinspektör. Leif har bott i Norrtälje sedan 1952.

Museet har hittills varit knutet till Lv 3 Kamratförening, idag drivs det av Vänföreningen.

Museet blir självständigt
Vid den senaste föreningsstämman i Lv 3 Kamratförening beslöts att frigöra museet från
Kamratföreningen och bilda en självständig
organisation för museet. Stämman uppdrog till
Leif Gunnerhell att leda museigruppen i arbetet med denna organisation. Avsikten är att
den självständiga museiorganisationen ska
verka senast från 30 juni, 2004. Museigruppen
består i övrigt f n av Bo Pederby, Christer
Urbom och Georg Werle.

Vänföreningen för Norrtälje
Garnisonsmuseum
Den framtida organisationen för museet ska
vara sådan, att alla, som är intresserade av
museet och vill stödja dess verksamhet, ska
kunna vara medlemmar i den nybildade Vänföreningen.

Vänföreningen för
Norrtälje Garnisonsmuseum.
1.Vänföreningen ska stödja Garnisonsmuseets
verksamhet.
2. Medlemmar i Lv 3 Kamratförening ska automatiskt vara medlemmar i vänföreningen.
3. Andra enskilda och juridiska personer ska
också kunna vara medlemmar i föreningen.
4. Medlemsavgifterna ska oavkortat gå till museets drift.

Arbetet med att dra upp riktlinjer för Vänföreningens arbete har pågått en längre tid. I
detta arbete stöds museigruppen av en referensgrupp bestående av tre f d chefer för
Lv 3 Gerhard Lilliestierna, Stig Schyldt, tillika f d luftvärnsinspektör, och Torsten
Törnqvist, samt f d chefen LvSS Sören Möller. ➔
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➔

Det konstituerande sammanträdet ägde rum
7 juni 2004. Vid detta tillfälle valdes en styrelse. Ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna hålls i början av nästa år. Vi hoppas att
Vänföreningen och dess aktiviteter ska ge
Garnisonsmuseet ekonomisk stadga flera år
framöver.
Vi hälsar alla välkomna som medlemmar!

Garnisonsmuseets dag 4 september 2004
De utomstående personer som besökt museet
är i de flesta fall imponerade av vad som finns
att beskåda. Flera yttrar spontant att vi borde
göra museet mer känt i kommunen. Det pågår samarbete med andra museer i kommunen, men det är inte tillräckligt.
För att marknadsföra museet i Norrtälje ska
vi arrangera Garnisonsmuseets dag den 4 sep-

KAMRATFÖRENINGENS TIDNING

tember 2004 vid museet. Detaljer om
Garnisonsmuseets dag finner du i annonsen
nedan.
Vi hoppas att du ska ta med dig nära, kära
och andra vänner till museidagen den 4 september.

En framtidsdröm
Garnisonsmuseet är idag trångbott. Det är
mycket som visas besökaren, men på små ytor.
En dröm är att få sådan ekonomi att
museiverksamheten kan bedrivas i betydligt
större lokaler. De gamla pjäshallarna på området är fortfarande disponibla. Blunda och
tänk dig ett utvecklat Garnisonsmuseum inrymt i en eller båda pjäshallarna.
Härligt va´?

Garnisonsmuseets dag lördagen 4 september 2004 kl 13 till kl 16
Hälsningsanförande kl. 13 30 av Leif Gunnerhell, ordförande i Vänföreningen för
Norrtälje Garnisonsmuseum.

Ur programmet
Besök museet och se dess samlingar
Träffa gamla och nya vänner
Enklare förtäring serveras
Rundvandring på gamla
kasernområdet med
Campus Roslagen-guiden
i handen.

DITT BESÖK
STÖDER MUSEETS VERKSAMHET
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Swedish Military Tattoo i Globen
lördagen 11 september 2004 kl 19 00
Vi har förbokat 50 platser. Först till kvarn… Vi åker egen buss från Roboten.
Möjlighet att stiga på t ex i Rimbo. Ni kan även komma direkt till Globen.
Kostnad: 250 kr inklusive bussresa.
Sista anmälningsdag 31 augusti.
Anmäl dig genom att betala in 250 kr till Kamratföreningens postgiro 432 549 5 - 2
Ta gärna med släkt, vänner och bekanta.

Planerad resa till Lettland i mars – april 2005
Vi planerar nu en resa österut för att få veta hur våra 3 luftvärnsbataljoner från
Norrtälje används i Lettland och Litauen. Det blir en gruppresa på omkring 3 dagar
med båt och buss. Svensk försvarsattaché för Lettland och Litauen är överste
Ulf Persson, som hade ansvaret för överlämnandet i egenskap av chef LvSS.
Läs vad han skriver på s 5.
Lämna gärna intresseanmälan redan nu till klubbmästaren. Anmälan är ej bindande!

Pampas Night 2004

Kom med på våra aktiviteter!

Pampas Night, orienteringstävlingen
vid Karlbergs slott, genomförs första
eller andra veckan i oktober 2004. Lv 3
deltar genom Kamratföreningen som
vanligt med två lag. Vi har ju segern
från 2003 att försvara.
Du som är intresserad att delta, hör av
Dig till Affe Olsson, tel 0176-143 19 eller
till Gerhard Lilliestierna,
tel 08-540 688 02.

Kamratföreningen
ordnar olika aktiviteter för vuxna,
under lekfulla former…
…spännvidden är
stor inom vår
kamratförening.
Foto: Jan-Ove Sandin, som är duktig på att göra det trevligt för oss

Anmäl dig till Kamratföreningens
klubbmästare Bo Liljegren.
Telefon 0730-70 73 56
E-post liljegrens.cykel@worldnet.se
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Bra gjort Olle

Madebrink

LvBUF:s ordförande, Olle Madebrink, har forskat i LvBUF:s historia, som är Stockholms Luftvärnsförenings och framlagt en akademisk uppsats, Stockholms Luftvärnsförening 1935 – 1945.
Olle har dokumenterat föreningens arbete och
betydelse under ofredsåren. Han har också visat
på vilken stor betydelse vår frivilliga utbildning av
luftvärnare, såväl meniga som befäl, hade under
Andra världskriget för att snabbt kunna sätta upp
Stockholms fasta luftvärn.
Vi tackar Olle för att han valde detta forskningsområde och önskar honom lycka till i det vidare
arbetet. Bra gjort Olle!

Bra gjort

Michael Reberg

LvBUF:s vice ordförande, Michael Reberg,
gratulerar vi till att han blivit överstelöjtnant, och
till tjänsten vid Försvarshögskolan, där han är projektledare för utbildningen i militärteknik vid chefsprogrammet. Den engagerade och flitige Michael
ägnar en stor del av sin fritid åt arbete med vårt
förbund och särskilt dess utbildningsfrågor.
Att som Michael, ha en fot i den proffsigt militära
världen på tjänstetid och en i den frivilliga på fritid
ger möjligheter att berika båda världar. Det är viktigt för LvBUF att följa med i den snabba militära
utvecklingen. Michaels erfarenheter från vår
frivilligutbildning, hoppas vi, kan betyda erfarenheter, som kan vara betydelsefulla i hans dagliga
arbete på Försvarshögskolan. Idag gäller, att samordna och skapa möjligheter för effektiv samverkan mellan alla Sveriges enheter såväl militära, civila som frivilliga.
Bo Pederby, redaktör

Bo Pederby, redaktör
Läs Olles artikel på s 3 om Frivilligheten.

Vänföreningen för Norrtälje Garnisonsmuseum
Föreningen bildades 7 juni 2004. Läs om den i Leif Gunnerhells artikel på s 9 – 10.
Några som var med och grundade föreningen. Övre raden fr v: Sören Möller, Stig Schyldt och Rolf
Wikström. Nedre raden fr v: Torsten Törnqvist, Leif Gunnerhell och Georg Werle.
Bo Pederby, som också deltog, tog bilden.
Styrelsen består av:
Ordförande: Leif Gunnerhell. Övriga styrelseledamöter: Anita From Aronson, Stig Schyldt,
Rolf Wikström, Bo Pederby, Georg Werle (tillika
museiföreståndare) och Christer Urbom (tillika
ersättare för museiföreståndaren).
2 revisorer och 1 revisorssuppleant: Bengt
Wännman revisor. Ytterligare revisor och
suppleant, dessa två skall valberedningen ge
förslag på.
Valberedning: Torsten Törnqvist sammankallande och Sören Möller

12

Vårt Luftvärn

Förbundsstyrelsen och övriga funktionärer sammanträder på Väddö 15 maj 2004

Förbundsstyrelsen
2004
Förbundsordförande:
Olle Madebrink
Vice förbundsordförande:
Michael Reberg
Förbundssekreterare:
Georg Ekeström
Förbundskassör:
Per-Olov Lisén
Övriga ledamöter:
Leif Appelmyr (nyvald)
Olle Eriksson
Jan Hammarberg,
Ann-Katrin Johansson
Börje Lantz
Håkan P Larsson (nyvald)
Bo Pederby
Bennie Thunberg (nyvald)

Ersättare:
Gunilla Bondeson
Per Jönsson
Georg Werle
Revisorer:
Claes-Göran Joëlsson
Lars-Gunnar Sederlin
Lars-Inge Hägle
Valberedning:
Bo Pederby (ordförande)
Erik Lund (ledamot)
Håkan Wikland (ledamot)

Foto: Bo Pederby

Nyvalda:
Leif Appelmyr
Tjänstgör i fastighetsbranschen och har
kommit åter till styrelsen efter några års
uppehåll.

Håkan P Larsson
Är truppofficer från
f d Lv 3 som numeratjänstgör som major i
amfibiekåren.

Bennie Thunberg
Är en aktiv pensionär
som även är vice ordförande i Skytteklubben.
Bennie har tidigare
varit adjungerad till
styrelsen.
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Försvarsupplysning / stadsvandring i Stockhom
torsdagen 2 september 2004 kl 18 00

Med polisinspektören Lars Wetter
som guide gör vi en stadsvandring
med fokus på försvarsperspektivet.
Samling vid pumpen på
Stortorget i Gamla Stan kl 1800.
Efter guidad tur tar vi en öl på den
enskildes bekostnad.
Läs gärna på i förväg om
Stockholms
blodbad år 1520!

Ungdomsavdelningen ULv hösten 2004
• Lördag
•
•
•
•
•

Helgen
Helgen
Helgen
Helgen
Lördag

4 september Rekrytering i Norrtälje (separat kallelse
kommer att sändas till berörda).
17-19 september Sjukvårds- och förläggningstjänst på Väddö.
15-17 oktober
Terräng- och förläggningstjänst på Väddö.
19-21 november Vapen- och förläggningstjänst på Väddö.
3-5 december Luftvärnstjänst på Rindö.
11 december Försvarsinformation och julavslutning
i Norrtälje.

Ytterligare aktiviteter kan tillkomma i form av studiebesök och annat.
Till dessa aktiviteter kommer separat kallelse att sändas ut med post.
För ytterligare information kontakta kurschefen kn Börje Lantz
på telefon 0176-161 75 eller på mobil 0703-79 33 42.
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Föreläsning om ledarskap i strid
Försvarshögskolan tisdagen 16 november kl 18 00
1982 invaderade Argentina de brittiska
Falklandsöarna i Sydatlanten.
Storbritannien under ”järnladyn”
Margaret Thatcher, svarade med att sända
en expeditionsstyrka över halva jordklotet
för att sätta press på Argentina, och vid
behov återta ögruppen.
Vår föreläsare, Mike Cole, var truppförande
kompanichef i Royal Marines under
Falklandskriget. Han visar bilder och
föreläser på engelska om sina erfarenheter.
Bland annat från det brittiska bataljonsanfallet mot bergspasset vid ”Twin Sisters”.
Samling och kaffe med ”landgång” till subventionerat pris 50 kr från kl 18 00 i
Försvarshögskolans restaurang på Valhallavägen 117 i Stockholm.
Föreläsningen startar kl 18 30, och beräknas vara slut ca 20 30.
Anmälan med namn och personnummer samt önskemål om förplägnad eller ej
senast måndag den 8 november till förbundskansliet.
Välkommen säger Håkan P Larsson, arrangör

Guiden Campus Roslagen …
… som finns med i detta nummer vill visa utvecklingen
av f d Lv 3-området sedan nedläggningen. Vi har gjort
denna på beställning åt NIHAB. Arbetet har varit ideellt
och alla intäkter går till driften av museet.
Bo Pederby och Georg Werle

Du

kan också bidra med pengar eller eget arbete i
museet. Utveckling och underhåll kräver arbete och
pengar. Sprid kunskapen om Vänföreningen och dess
syften. Tack!
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Vårt Luftvärn.
Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
Box 27803, 115 93 Stockholm

Firmafest, födelsedag eller företagets konferens ?
Samtliga foton: Bo Pederby - Georg Werle

Min personal och jag satsar på att ta
hand om er på allra bästa sätt för att ni
skall trivas. Vi kan också ordna lite utöver
det vanliga som
båtrundtur på Ålands hav,
båt- och kanotuthyrning,
bastu med bad i havet,
grillning och minigolf.
Ann-Katrin Johansson föreståndare
Tel 0176 - 542 19

Lvbyn öppen från 15 april till 15
oktober
Helpension i enkelrum med TV, dusch och
toalett 620 kr / dygn.
Helpension i dubbelrum med TV, dusch och
toalett 515 kr / dygn och person.
Endast logi i två- eller trebäddsrum med gemensam TV, dusch och toalett 190 kr / dygn
och person.
Adresser Lvbyn, Ytterskär, 760 40, VÄDDÖ
Tel 0176 - 542 19 och 0708 - 99 06 32
E-post lvbyn@fbu.se
Ägare: Luftvärnets Befälsutbildningsförbund,
adress i denna tidskrift s 2.

Konferera i havsbandet – på Lvbyn
och njut av naturupplevelser vid det mäktiga Ålands hav

