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Vårt Luftvärn

Georg Ekeström

Ny redaktion

Olle Madebrink

Budskapet!
Vårt Luftvärns redaktör började för några år
sedan tala om att det var dags för förbundets
styrelse att tänka på återväxten, vilka skall ta
över när han och biträdande redaktören  inte
längre står till förfogande.

Vem vilka kan ta över?
Frågan är lätt att ställa men svår att besvara.
Den är ännu inte besvarad. Styrelsen har inte
hittat någon som vill, kan och har tid att
ideellt ta på sig uppgiften att vara redaktör
för Vårt Luftvärn.

Vårt Luftvärn
Förbundet ser Vårt Luftvärn som en av
grundpelarna i förbundets verksamhet.
Tidningen är den i särklass viktigaste infor-
mationskällan för förbundets medlemmar.
Den speglar vad som händer i förbundet och
inom luftvärnet i stort och smått. Vårt Luft-
värn har under redaktör Bo Pederby och  bitr.
redaktör Georg Werle utvecklats till en
medlemstidning som vi är mycket stolta över.
Har den nya redaktionen planer och ambi-
tioner på att ytterligare förbättra tidningen?
Nej! Våra ambitioner är att försöka bibehålla
den nuvarande höga kvaliteten på tidningen.
Vi tror att det kommer att vara svårt nog för

Georg Ekeström

oss och att det kommer att kräva den tid och
kraft vi kan avsätta för Vårt Luftvärn.

Frågans svar
Styrelsen har löst problemet genom att utse
förbundssekreteraren. Georg Ekeström kom-
mer att vara redaktör tills styrelsen hittar en
redaktör till Vårt Luftvärn. I redaktionskom-
mittén ingår Olle Madebrink förbundsord-
förande och Anders Fransson styrelsemedlem.

Anders Fransson

Framtiden
Det är en förmån, en glädje att få arbeta fram
ett nummer av Vårt Luftvärn. Det är inte
något som går att ruska fram lättvindigt ur
skjortärmen. Det som kräver en stor ansträng-
ning ger också stor tillfredställelse. Vårt mål
är att för varje nummer av tidningen, få en
massa beröm och uppskattning från er
medlemmar och läsare. Ni når oss via
mailadresserna:
georg.ekestrom@forsvarsutbildarna.se
olle.madebrink@forsvarsutbildarna.se
anders.fransson@forsvarsutbildarna.se

Efterlyses
Ny redaktör till Vårt Luftvärn!
Redaktionsmedlemmar!
Artiklar!
Författare till artiklar!
Förslag till artiklar!
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Redaktörerna ser tillbaka
Som framgår av ledaren är en ny redaktion
ansvarig för Vårt Luftvärn nu. Den gamla har
avgått efter 6 år. Låt oss se tillbaka. År 2000
kom LvBUF:s dåvarande ordförande Leif
Gunnerhell  samt sekreterare Raymond
Grönberg och bad Bo Pederby bli ny redaktör
efter Folke Arvidsson. Folke och Bo kände
varandra väl och har arbetat ihop både civilt
och militärt. Det var svårt att motstå att hjälpa
till, eftersom Folke blivit allvarligt sjuk.  Bo
sade ja efter att ha avsagt sig biträdande
redaktörskapet för Artilleri-Tidskrift efter 15
år där. Bos strävan var att så fort som möjligt

Bo Pederby och Georg Werle
ägnar sig åt andra uppgifter

T v Bo Pederby, f d läromedelsförläggare och dito för-
fattare, f d major i Lv reserv och lokalförsvarsluft-
värnsbataljonschef.
T h Georg Werle, föreståndare för Norrtälje Garnisons-
museum, som visar en stor samling av luftvärns-
materiel. Georg är f d aktiv officer och hemvärns-
bataljonschef, kapten och tidigare förvaltare.

få Georg Werle som biträdande redaktör och
så blev det. Bo och Georg blev de verkliga
parhästarna redan när de gjorde Lv 3-boken.
Arbetet började medan verksamheten ännu
pågick på Lv 3.  Byggnader, anläggningar och
övningar dokumenterades och fotograferades
både från marken och från helikopter.
Genom Georgs källforskning kunde även
luftvärnets och Lv 3:s historia belysas.

Utvecklande att vara redaktörer
Det har varit en fin och utvecklande tid för
oss redaktörer, eftersom vi i samverkan med
styrelsen fått utveckla tidskriften efter gemen-
samma önskemål och dessutom fått ekono-
miska resurser för det. Att vi bett att få stiga
av har två orsaker:
1. Redaktörerna har insett att det är bra att

låta andra överta arbetet, medan tid är. Vårt
Luftvärn har en komplicerad redaktionell
och teknisk produktion. Bo med sin
kunskap i att göra böcker och tidskrifter
vill i lugn och ro kunna förmedla den
kunskapen.

2. Georgs engagemang har ökat i museet
bl a därför att han tillsammans med Leif
Gunnerhell skriver en bok om byggna-
derna på Lv 3, en bok som Bo lovat vara
redaktör för. Museet kräver engagemang
för sin överlevnad och boken ingår i det.
Museet drivs ideellt och lokalerna kostar
mycket. Museet är ständigt på jakt efter
sponsorer, vilket engagerar hela styrelsen
för museets vänförening.
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Hans Cederholm,
Rudolf Tvengström

och Folke Arvids-
son var de tre

redaktörerna under
60 år. Detta är Fol-

kes sista nummer
1 – 2 2000, efter 26

år som redaktör.

Vår målsättning med Vårt Luftvärn
Den primära målsättningen för tidskriften är
att vara till för sina medlemmar genom att de
främst får information om förbundets verk-
samhet som kurser, försvarsinformation och
möten samt upplysa och intressera presumtiva
medlemmar.

Utöver detta har redaktörerna ansett det
viktigt att sprida information om luftvärnet
ur teknisk och taktisk synpunkt både natio-
nellt och internationellt. När de flesta lvför-
banden och främst Lv 3 år 2000 lades ner,
tappade LvBUF närkontakten med luft-
värnet. Då fanns endast ett Luftvärnsrege-
mente och en underställd bataljon i Boden.
Då blev det  mycket viktigt för tidskriften att
informera om det förändrade svenska luft-
värnet och om aktuell utveckling.

Luftvärnets Befälsutbildningsförbund var ursprungligen
Stockholms Luftvärnsförening, som startade 1926. 1940
kom första tidskriften, omslaget visas här.

Nr 1 – 2 . Årgång 66 . 2006

Vårt Luftvärn
Luftvärnets befälsutbildningsförbunds tidskrift

Lv 3 Kamraten och Museivännerna

Tema Luftvärnshistoria s 12 – 13

Käppala
Ställningen för 7,5 cm luftvärns-
batteri m/36 hade bl a uppgiften att
bekämpa fientliga plan anflygande
från öster. Ställningen överlämnades
i det närmaste komplett till Lidingö
1994 med en 8 cm lvpjäs. Lidingö
hembygdsförening har ansvaret för
vårdandet. Platsen ligger på höjden
vid Tellusvägens slut.
Enda historiska luftvärnsställningen
där man kan se en pjäs idag. Gå dit
och studera.
Foto: Christer Urbom

Skanskvarn
Värn för 40 mm lvpjäs (bortre) och
del av ett eldledningsvärn (främre).
Skyddsföremålet var  bl a gamla
Skanstullsbron.

Luftvärnsställningen ligger på
berget 200 m SO Skanskvarns-
skolan. Min hund Callas är den
ständiga följeslagaren på
uppdragen.
Foto: Christer Urbom 2002

Ekensbergshöjden
Värn för 40 mm lvpjäs (taktäckt)
samt ett eldledningsvärn. Förbandet
bestod även här, av en 40 mm
luftvärnstropp m/36. Luftvärns-
troppens skyddsföremål var
Ekensbergsvarvet. Funktionen är i
dag något annorlunda. Värnen är
uteplats och lekplats för de boende i
området. ”Ställningen” är belägen
omedelbart väster om ”hårnåls-
kurvan” på Ekensbergsvägen.
Foto: Christer Urbom 2003

Ur samma nummer.
Man har strävat efter

göra en instruktiv
och lockande

tidskrift med ofta
specialtagna bilder,

som stöder texterna.

Den nya redak-
tionen gav tid-

skriften år 2000
namnet Vårt Luft-

värn. Den fick även
en helt ny layout.

Så här såg Vårt
Luftvärn ut efter 6 år

med redaktionen
Pederby – Werle.
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Hur finna Luftvärnets roll
Försvarsmakten inriktas allt tydligare mot att
kunna lösa uppgifter utomlands. Det blir allt
mer uppenbart att vissa delar av Försvarsmak-
ten har svårt att finna en roll i dessa nya upp-
gifter. Luftvärnet och artilleriet är två av de
truppslag som inom armén har svårt att kom-
ma fram och profilera sig. Hur skall svenska
luftvärnsenheter bli attraktiva att använda i
olika konflikter både i vårt närområde och i
fjärran länder, t.ex. i Afrika? Och hur skall vi
få våra politiska ledare och högsta militära
befäl att vilja använda luftvärnet internatio-
nellt?

Behövs luftvärnsenheter för att skydda objekt
och försvåra attackanfall i FN-, NATO- och
EU-operationer? Hittills har luftvärnsförband
inte varit efterfrågade, och så som jag ser det
så är det inte sannolikt att någon förändring
kommer att ske i närtid i de typer av opera-
tioner där Sverige i dag bidrar med trupp.

Vad skall då göras för att bryta denna trend?
Vad skall göras för att skapa en efterfrågan på
svenskt luftvärn? Jag har ingen exakt lösning,
men jag har åtminstone en idé. Den är inte
ny, men det är i alla fall en idé som kräver att
luftvärnare tänker på ett annat sätt än vad som
enligt min mening traditionellt förekommit.
Mitt förslag är att luftvärnet etablerar ett
koncept för radarenheter.

Svenskt luftvärn i internationella insatser

Sverige har sedan 1996 och vårt engagemang
i IFOR1 (Bosnien-Hercegovina), sedermera
SFOR, ständigt haft svenska soldater i freds-
framtvingande operationer där strid kan vara
den yttersta vägen för att lösa uppgiften. I dag
bidrager Sverige med trupp i operationer som
leds av FN, NATO och EU.

Inte sedan Kongo
Svenska luftvärnsenheter har inte sedan FN-
insatserna i Kongo på 1960-talet löst uppgif-
ter i internationella operationer2. Det finns fle-
ra anledningar till det, men huvudorsaken är
att luftvärnsenheter idag har en mycket  mar-
ginell roll, eftersom NATO och andra
koalitioner vinnlägger sig om att snabbt eta-
blera luftherravälde. En annan orsak är att ef-
ter det Kalla kriget så har världssamfundets
insatser främst genomförts i operationsområ-
den där konflikterna varit av lågintensiv

karaktär. Parterna i dessa har oftast saknat
kvalificerade flygstridskrafter.

Johan Huovinen

Johan Huovinen är major och elev vid FHS chefspro-
gram. Han tillhörde Lv 3 fram till regementets nedlägg-
ning. Johan har i flera perioder tjänstgjort vid SWEDINT
och i utlandsstyrkan.
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Internationellt radarförband
Denna radarenhet skall kunna övervaka, och
genomföra underrättelseinhämtning, i t.ex.
flygförbudszoner, gränsområden och otill-
gängliga terrängpartier. Radarenheterna skall
kunna utgöra ett komplement till de AWACS-
plan och andra sensorer som normalt ger
NATO och andra koalitioner en luftlägesbild.

Det är viktigt att här tidigt poängtera att ra-
darenheterna varken kan eller skall ersätta
AWACS. Det finns dock behov av denna typ
av information under vissa skeden i operatio-
ner. Jag har själv sett behovet av bra under-
rättelseläge i operationer såväl på Balkan som
i Västafrika. Fredsbevarande och fredsfram-
tvingande operationer handlar ofta om att
skaffa information och underrättelser om vil-
ken verksamhet de övervakade parterna sys-
selsätter sig med. Fredsbevarande och freds-
framtvingande operationer handlar mycket
sällan om direkt bekämpning. Operationer av
denna karaktär har mer rollen av att upptäcka
och identifiera brott mot fredsavtal eller lik-
nande, och att därefter använda olika typer
av maktmedel för att förhindra en återupp-
repning av avtalsbrottet.

Underrättelseinhämtning
I fredsbevakande eller fredsframtvingande
operationer kan det röra sig om radaröver-
vakning i dalgångar, eller att skapa en luftlä-
gesbild av vapen- eller diamantsmuggling med
mindre, lågt- och långsamtgående farkoster i
svårframkomlig och svårövervakad terräng.
Radarstationer av den typen som Sverige har
och tidigare haft disponibla utgör en utmärkt
grund för att komplettera, eller till och med
ersätta, kvalificerade och ekonomiskt dyrba-

Underrättelseenhet 23 Foto Ericsson

ra resurser såsom AWACS-plan och motsva-
rande.

Svenska radarsystemens mobilitet och förmå-
ga gör att vi har goda möjligheter att skapa
den oförutsägbarhet som behövs för att kun-
na skapa ett bra informations- och underrät-
telseöverläge i internationella operationer.

1 IFOR – Implementation Force.‘IFOR blev
efterföljaren till UNPROFOR i Bosnien. 1997
blev IFOR ersatt av SFOR – Stabilization
Force.
2 Svenska 20 mm Boforspjäser m/40 på flyg-
basen i Kamina.
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Inte endast bidra med trupp
Detta inlägg i en ännu icke existerande de-
batt om svenskt luftvärn i internationella
operationer syftar inte till att avskaffa vapen-
systemen, utan snarare efter att få ett intresse
för luftvärnet ur en annan aspekt än att en-
bart vara truppbidragare till skyttekompanier
eller staber. Truppbidragare kan vilket trupp-
slag som helst vara. Finns det ingen luftvärns-
specifik uppgift, så finns det heller ingen ga-
rant för att inte svenskt luftvärn minimeras
till en lvtropp för utveckling.

Jag kanske sparkar in öppna dörrar, men om
så är fallet kanske sparken kan leda till att vi
i svensk och internationell militära tidskrif-
ter snart får läsa om att svenska luftvärnsen-
heter är på väg till internationella operatio-
ner i syfte att skapa fred och stabilitet.

Allt mindre med svensk trupp
Sverige bidrar allt mindre med trupp till FN-
operationer och FN efterfrågar alltmer kvali-
ficerad teknologi. Sverige kan inom ramen för
detta föreslagna radarspaningskoncept erbju-
da FN kvalificerad förmåga till underrättel-
seinhämtning eller flygförbudsövervakning.
Detta radarkoncept kan stöttas av t.ex. den
flygburna FSR 8903 och tillsammans med
t.ex. UndE 234 erbjuda oanade dimensioner.
Svensk radarteknologi och radartaktik håller
hög internationell klass och denna typ av för-
band skulle kunna vara nischskapande och
utgöra en funktionell del i det idag interna-
tionellt erkända ISTAR-konceptet5 som bland
annat nyttjas av NATO i Afghanistan.

3 FSR 890 – Flygburen spaningsradar 890
4 UndE 23 – Spaningsradarenhet till luftvärns-
systemet RBS 23.
5 ISTAR – Intelligence, Surveillence, Targe-
ting, Aqusistion, Reconnaisance - Samman-
satt underrättelseförband med förmågor så-
som t.ex. bildunderrättelser, signalspaning,
förhörsledare, marksensorer, humint, osv
som skall kunna ta fram underlag för be-
kämpning.

Tänk sensorer
Jag tror att det är viktigt att svenskt luftvärn
profilerar sig och att vi tänker om inom
luftvärnet. När det gäller fredsbevarande och
fredsframtvingande operationer så måste vi i
större utsträckning än tidigare tänka utifrån
sensorerna, och inte utifrån vapendelen.

Foto Försvarets bildbyrå
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Stockholms FBU-förbund arrangerade mör-
kerfältskjutningen ”Vintergatan” på Livgar-
dets skjutfält i Kungsängen på kvällen lörda-
gen den 28 januari. Från Luftvärnsförbundet
var vi 11 glada skyttar som hamnade i samma
skjutlag. ”Vintergatan” genomförs som en täv-
ling med en inskjutningsstation och sex
tävlingsstationer med varierande mål och be-
lysning. Vapnen som används är kpist, ak 4
eller ak 5 i klasserna ”egna” medförda, respek-
tive på platsen lånade vapen, med öppna eller
optiska riktmedel.

I väntan på väntan att starta
Innan det bär av ut till skjutstationerna så sker
registrering, vapenutlämning och kontroll av
handhavandet i repövningslägret ”Tranbygge”.
Här uppstod tyvärr en hel del väntan för vår
del. Sekretariatet öppnade kl 16 men hade
redan stängt för middagsrast när vi anlände
straxt efter kl 17? När sekretariatet väl smort
kråset färdigt och öppnat igen, vidtog en täm-
ligen tålamodsprövande process innan man
efter rådigt ingripande från kn Lennart Lund-
berg, Livgardesgruppen, slutligen lät sig över-
tygas om att vi var behöriga att delta, och dess-
utom föranmälda. Under tiden för ”förhand-
lingarna” hann vi tyvärr bli passerade i kön av
flera lag och placerades som skjutlag nr 9. När
det efter låååång väntan under idogt fikande
äntligen blev vår tur att starta så visade det sig
att lånevapnen tillfälligt tagit slut. Så i ny vän-
tan på att de första skjutlagen skulle hinna
avrusta blev vi ånyo omkörda av två lag med
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Michael Reberg

Vintergatan 2006

egna vapen, och kunde starta först vid
21-tiden som skjutlag nr 11.

Röd punkt - kornlös
Skjutstationerna var roliga och välarrangera-
de med bra variation av såväl mål, belysning
som skjutställningar. Själv fick jag möjlighet
att prova Hemvärnets nya rödpunktsikte på
ak 4. Rödpunktsiktet kan liknas vid ett kort
och kompakt kikarsikte med en röd lysande
punkt med reglerbar ljusstyrka – verkligen
suveränt enkelt handhavande och väldigt lätt
att sikta med! En av skjutstationerna hade
orangefärgade mål med röd belysning för att
sätta rödpunktskyttarna på prov. Inte det lät-
taste, men med hög ljusstyrka på rödpunkten
så satt huvuddelen av skotten där de skulle.
Jan Hammarberg hade fått ut en kpist utan
korn(!), så han tyckte bara det var rättvist att
vi med korn eller diverse ”lyxsikten” också fick
lite att bita i.

”Vintergatan” är en rolig och bra skjutning
som verkligen kan rekommenderas, även om
övningsledningen har stora möjligheter att
minska väntetiderna kommande år.

Jan Hammarberg, glad skytt - trots kpist utan korn!
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Jag har sedan jag började på ULv längtat   efter
att få läsa något om ULv, skrivet av en ULv
elev, men i brist på det, så tar jag nu själv tag
i pennan och skriver om min tid i ungdoms-
avdelningen.

Första helgen
Fredagen den 5 september 2003 kliver 25
nervösa ungdomar av bussen i Lvbyn, jag är
en av dem, där står vi och funderar på vad
som ska hända oss. Kanske skulle man ha
stannat hemma i stället?
Min målsättning var att göra bra ifrån mig,
svälja så mycket information och kunskap
som möjligt. För att ha saker klara för mig
om jag hade turen att få göra lumpen.

Foto fanvakt Michael Reberg och de andra fotona Anders Fransson.

Före ULv
Under sommaren före inryckning till ULv så
landar det några lappar om FBU i min brev-
låda. Jag hade vid den tiden nästan helt slutat
intressera mig för det militära, i och med

En bra tid i ULv
 Johan Valström

Lv 3 nedläggning, så gav jag i princip upp
hoppet om försvaret och om eventuell värn-
plikt, efter att ofta som barn sprungit runt
och lekt krig och längtat till värnplikten. Jag
visste inte om att det fanns ett skjutfält på
Väddö och att det där bedrevs en militär ung-
domsverksamhet. Nu hade jag min chans!
Det var ungefär det jag visste om försvaret
när jag klev av bussen på Väddö. Nu kände
man sig som ett blåbär, vi var nu ute på
Väddö och det första vi fick göra var att upp-
rätta förläggning, det var tufft men vi blev
nöjda till slut.
Det framgick rätt så snart att det här var nå-
got som ungdomar gör för att det är kul och
man träffar andra med liknande intressen inte
för att det är ballt att vara grön.



11

Vårt Luftvärn

Allt var inte kul och lätt
I början var allting svårt, att laga mat var svårt,
att klä sig rätt var svårt och paff blev man när
cheferna man hade som såg ut att vara runt
19 bara var 16.
I början var man rätt reserverad och man vil-
le ha koll på allt innan man kunde börja blan-
da sig med de övriga, men jag tror nog att det
bara tog någon timme från att vi klev av bus-
sen, tills man var tvungen att blanda sig och
skaffa vänner, och det var nog tur det.

Kamratskapet
Det är nog först nu jag kommit underfund
med att det är kamratskapet som gjort att man
kommit tillbaka till övningarna. Det blir ännu
roligare om du har några som delar samma
upplevelse, och det är vad jag har efter tre år
i ULv. Jag har något som jag kan berätta för
andra om och när man träffar någon från sam-
ma årskull så har även vi något att prata om.

Nationaldagsfirande
Jag har haft förmånen att efter varje termin
få delta i den årliga fanparaden i Stockholm

under nationaldagsfirandet 6 juni. Det är ett
ärofyllt uppdrag och otroligt roligt. Jag är stolt
över mig själv och dom som deltagit. Fanan
är rätt tung men det känns så himla bra när
det är över. Att deltaga i fanparaden, är en
chans för dig, att göra något som du kanske
inte kommer att ha möjlighet att göra i fram-
tiden. Ta den!

Ledarskap
Jag har under terminernas gång lärt mig attta
kontroll över mig själv och kan även utan att
tveka ta kontrollen över andra om situatio-
nen kräver det. Jag har stött på befäl och che-
fer som jag ser upp till, väldigt högt, och che-
fer som jag inte alls ser upp till. Det har hjälpt
mig att utforma den ledargestalt som växt
fram inom mig och som kan framträda när
det gäller.

Hela vägen
Till alla som är kvar i ULv. Ni har fått en chans
och tagit den. Jag gjorde det samma och jag
tog mig hela vägen igenom, det var inte så
svårt som det verkade.
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Fredag kväll
Den 12 maj 2006 åkte ULv ungdomarna ut på
ännu en övning, men inte vilken vanlig övning
som helst. Det var nämligen terminens sista som
skulle resultera i en förevisning för föräldrar och
anhöriga. Vi var trötta när vi kom fram till den
välkända terrängen på Väddö skjutfält men som
alltid rådde en gemytlig stämning. För inom ULv
är vi alla kamrater. De flesta ville komma till ro,
för att sova, i tältet. Visst vill man väldigt gärna
prata och skoja med sina vänner, trots att man bör
sova.

Förberedelser
Under lördagen var det förberedelser som gällde.
Simon Ekström råkade ut för en liten olycka med
sågen. Han råkade slinta och därmed sågat sig i
tummen. Han fick åka till akuten men det var inget
allvarligt. Dock fick han stränga order av sin bror
Fk Ekström att vara försiktig. För att återgå till
lördagens förberedelser så tilldelades vi olika upp-
gifter. Några, däribland jag, skulle påbörja byg-
gandet av en O-plats = observationsplats. Andra
som deltog i byggandet var Löpare, Björk och
Gustafson. Så värst långt kom vi inte med vårt
bygge före lunchen, men det fanns gott om tid att
färdigställa det efter utspisningen. Alla som på-
börjat arbetet med O-platsen fortsatte inte med
det. Ett antal av de äldre elever skulle öva på att
hålla lektioner. Så förflöt lördagen med förbere-
delser och framemot kvällen var stämningen kan-
ske inte så disciplinerad, om än trevlig.

Skoskav och korvgrillning
Direkt efter middagen fick de som ville springa
en stridshinderbana. Oturlig nog, kände inte alla
till detta före middagen, några av de yngre åt för
mycket för att orka springa. De pigga och raska
sprang hinderbanan i ”triss”. Allt gick bra och det
var trötta och glada ungdomar som styrde stegen

ned mot vattnet och korvgrillning. Skoskav var
ett utbrett fenomen den kvällen. Korvgrillningen
var  mycket trevlig, stämningen var i topp, his-
torieberättande och lekar avlöste var andra. Bätt-
re än så kan det inte vara. Det var trötta och lyck-
liga ungdomar som återvände till tälten för att få
välbehövlig sömn.

Ungdomsavdelningens
våravslutning 2006
Rosanna Fried

Foto: Mats Fried
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Förevisning
Kl 10.00 söndagen den 14 maj var det samling
för de anhöriga i Lvbyn. Efter introduktion togs
de med på en rundtur där de fick titta på tält-
förläggningen och den nu färdigupprättade
O-platsen. Vid en av stationerna visades äldre elev-
ers utbildning av yngre på Ra 145/146 och fält-
telefon. Vi stranden visades hur elever i gummi-
båtar, kamouflagemålade och taggade, landsteg
och från stranden tog med sig en person. Kom-
mentator under detta landstigningsmoment var
furir Lantz.

Avslutningen
Efter lunchen var det dags för själva avslutningen.
I vanlig ordning ställde ULv upp på stranden och
romber utdelades. Det var ett trevligt ögonblick
med nöjda ungdomar och stolta föräldrar.
Magnus Persson tilldelades ett pris från Luftvärns-
förbundet, för att han visat sig vara ett föredöme
och en sann ULv-are, han fick också sin fjärde
och sista romb. Under övningarna har man inte
sett honom le alltför ofta, men nu sken han verk-
ligen upp, och han var inte den enda. Denna dag
hade vi alla anledningar till att vara glada.

Foton: Anders Fransson.
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Bo Pederby

Vårt moderna luftvärn växer fram

Den 7 – 8 juni 2006 tog Luftvärnsrege-
mentets stf chef Ove Tirud emot Georg Werle
och Bo Pederby och informerade ingående om
verksamheten. Som chef avvecklade Ove Lv 7
och kom som stf chef  till Lvregementet. Ett
välplanerat besöksprogram väntade oss, där
vi under en och en halv dag sammanträdde
med 9 olika befattningshavare.
Regementschefen Göran Wahlqvist – välbe-
kant för läsaren - var på tjänsteresa.

Ledningsfilosofi
De båda cheferna arbetar speciellt på att in-
plantera bland medarbetarna den moderna
ledningsfilosofin. I den är de vikigaste hörn-
pelarna
1. Alla ska ha möjlighet att påverka
2. Alla ska ta ansvar
3. Alla ska respektera varandra
4. Ovanstående gäller uppifrån och ner och

 tvärt om.

Hemvärnet ingår nu i Lvregementet
Förutom de 4 insatsbataljoner, som kommer
att utbildas på regementet, har Hallands två
hemvärnsbataljoner underställts. Idag är det
ett väl fungerande hemvärn. Många luftvärns-
soldater fortsätter sin kontakt med försvaret i
hemvärnet efter muck.

Mot de nya målen
Glöm de gamla luftvärnskompanierna som
hade sina fasta, orubbliga organisationer.
Glöm repövningarna, som är borta. Soldater-
nas kompetens är i och med den moderna
tekniken färskvara.

I nya Lvbataljonen för insatsorganisationen
ersätts 70, 97 och 23 bataljoner med mixade
bataljoner, där varje luftvärnsbataljon inne-
håller alla olika sorters luftvärnssystem och
alla olika sorters sensorer. Sammanlagt är det
22 plutoner som utbildas.

Från och med våren 2008 kommer
regementet att ha ett anställt lvkompani med
85 officerare och soldater i beredskap.
De första anställda i svenskt luftvärn!

Ove Tirud, stf regementschef, tog emot och gav sig tid
att ingående informera om nyheter och verksamhet. Han
och chefssekreterare Ingrid Larsson hade ordnat möten
för oss under en och en halv dag med företrädare för
olika verksamheter. Vi fick verkligen tillfälle konstatera
att alla är på G G G G G mot samma mål.

Utbildningsåret 2006 – 2007
Samtidig utbildning av:
1 kompani robot 70 (RBS 70)
1 kompani Hawk (RBS 97)
1 stabskompani
1 insatskompani
Dessutom befälsutbildning för Bamse (RBS
23), där utbildningen påbörjas januari 2008.
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ÖB har begärt att få 6 eldenheter Bamse för
att förbandssättas och som inte bara fungerar
som demonstratorer.
Lvregementet beräknar kommande år att ha
620 soldater i grundutbildningen.  80 PB
soldater, 90 gruppchefsoldater, 70 soldater för
insats och 380 meniga.

Få ut mesta möjliga av pengarna
Att samla all luftvärnsutbildning på en platt-
form är nödvändigt idag eftersom soldatens
utbildning i Strid mot luftmål  i alla dess tem-
pon alltmer sker i komplicerade och dyrbara
simulatorer som komplettering till det riktiga
livet i ”busken”.

2 eller 3 terminers utbildning
Årets inryckande soldater kommer att utbildas
för första gången enligt ett nytt system. Ter-
min 1 omfattar tiden från september till
juluppehållet 2006. Termin 2 sträcker sig från
trettondagen 2007 till midsommar.  De, som
visar sig lämpliga och vill fortsätta, måste
skriva kontrakt, om de vill gå termin 3.  Ut-
bildningen är inriktad på internationella in-
satser. I kontraktet förbinder de sig för något
av dessa alternativ:
1. Vara anställd under bestämd tid.
2. Till förfogande i beredskap upp till 2 år.
3. Ställa upp om beslut om insats fattas.

Bättre garnisonssamverkan
Försvarsmakten strävar inte enbart efter att
centralisera utbildningen utan även att öka
samverkan inom garnisonerna.
Inom Halmstads garnison mellan Luftvärns-
regementet, Militärhögskolan och Försvars-
maktens tekniska skola. Därför har garnisons-
chefen i detta fall luftvärnsregementschefen
inrättat en ny Garnisonsenhet. Den skall
stödja kärnverksamheten inom Garnisonen i
rätt tid och rationellt för att få så god
samverkan som möjligt. Längst har man
kommit inom  information, hälso- och
sjukvård.

Antal fast anställda i garnisonen
Luftvärnsregementet 322
Militärhögskolan 85
Försvarsmaktens tekniska skola
(Arméns, Marinens och Flygvapnets) 85
Antalet elever vid skolorna kan under perioder
uppgå till över 500. Då är den en av våra
största garnisoner. Dessutom finns Försvars-
maktens logistik.

Befälssituationen idag
Luftvärnsregementet har gott rykte. I år sökte
110 till 25 platser. Av dessa kom 50 % från
regementet och resten från andra förband.
Dessutom antas i år 10 reservofficerare.

Björn Jacobsson har ansvaret
för Luftvärnsutvecklingsenhet-
en. Den f d stabschefen Lv 3.

Christoffer Schildt ansvarar för
den intensifierade samverkan
inom Garnisonen.

Genom stabschefen Peter Toft,
passerar många ärenden i
samband med ominriktningen.
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Behåller robot 70 och lägger ner robot 90
Detta har förvånat många. Anledningen är:
1. att robot 70 har närmat sig prestandamäs-
sigt robot 90.

2. att robot 70 är en storsäljare i världen
medan  robot 90 är tillverkad i en kort serie.

3. att kostnaden för fortsatt utveckling av
Robot 70 är låg, därför att utvecklingskost-
naderna kan fördelas på ett stort antal köpare
jorden runt.

4. Robot 70 är mer fältmässig. Viktigt
eftersom ökad rörlighet kan betyda ökad
överlevnad.

5. Robot 70 förses nu med mörkersikte och
roboten utvecklas vidare.

Magnus Svensson informerade
om den stora GU-bataljonen
och kommande uppgifter.

Mattias Elfström informerade
om LvSS och skolans olika
uppgifter och utbildningar.

Håkan Törnlycke ansvarig för
simulatorhallen - en viktig del i
utbildningen i Strid Mot Luftmål.

Ett av Försvarsmaktens 5 teknikkontor
Regementet har Teknikkontor Lvsystem, som
svarar för drift, analys och tekniskt systemstöd
och dessutom för budgetering av all lvmateriel.

Luftrumsövervakning...
... är en alltmer efterfrågad förmåga idag.
Detta är en av våra stridsuppgifter. Beman-
nad eller obemannad farkost på lägsta höjd
visar sig inte på civilflygets radarskärmar.

PS 23 ser allt i höjdled från 0 m till
20 km
Parallellt med RBS 23 Bamse har en spanings-
radar utvecklats, som inom en radie av 10 mil
ger en preciserad luftlägesbild. En enda PS 23
kan ge info med fullgott beslutsunderlag, som
t ex kan inrapporteras till EU. Stationen kan
få betydelse internationellt med sin info-
förmåga.

Inte bara en spaningsradar
Stationen kan behandla flera mål samtidigt
och kan värdera de olika lufthoten och ge
förslag på insatser. Den ger ögonblickliga
förslag och detaljerat underlag, som strids-
ledaren kan bedöma. Informationen kan
fortlöpande och automatisk sändas ut till de
som är uppkopplade med underrättelse-
enheten.
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Ovan:     Två underrättelseen-
heter, Und 23, täcker dessa
områden. Bilden ur Luftvärns-
regementets information.

Underrättelseenhet 23     är en
pulsradar som ser 3-dimensionellt.
Den kan samtidigt ta emot 100 egna
och 80 externa (fientliga) mål.

Und 23 täcker en radie på 10 mil och
kan ge utförlig, ögonblicklig informa-
tion om luftläget från marknivå upp till
höjden 20 km. Stationen byggs av
Ericsson Microwawe Systems.

Till höger:      Den röda ringen
markerar den täckning som en
Und 23 har, när den placeras
någon mil väster om Stock-
holm.
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Luftvärnets uppgift i Åre vintern 2006
EU:s utrikesministrar samlades i vintras i Åre
för överläggningar och det gällde att garan-
tera säkerheten. Särskilt känsligt var hotet från
luften av mindre flygplan. Lvregementet fick
i uppgift att bevaka luftrummet med PS 23
med täckningsradie 10 mil. Någon robot 70
fick man inte använda, eftersom det endast
är polisen som får ingripa enligt den lag som
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Ulf Wernstål informerade om
Teknikkontor Lvsystem, ett av
Försvarets 5 teknikkontor.

Yasmine Möllerström ansvarar
för tidskriften Luftvärnsrege-
mentets kamrater.

Sofia Eriksson, rekryteringsof-
ficer.

tillkom efter Ådalskravallerna 1931.  Från PS
23 fick polisen kontinuerligt information om
vad som rörde sig i luftrummet.

Tidskriften Luftvärnsregementets
kamrater
En mycket stor eloge till alla som är engage-
rade i tidskriften. Modern publikation med
attraktiv layout, som vänder sig till olika
målgrupper.

1. Den riktar sig till anställda och soldater.

2. Soldaterna svarar själva för en stor del av
tidskriften och gör det bra.

3. Anslutna kamratföreningar i hela landet
svarar för egna sidor, där de informerar
om sitt.

Tidskriften skickas ut till alla, vilket betyder
att även gamla luftvärnskamrater ute i landet
får information om det moderna luftvärnets
snabba utveckling. Hela konceptet är inte
endast bra – det är ett genidrag. Vår egen Vårt
Luftvärn har hittills försökt täcka bristen på
modern luftvärnsinfo till många utanför
regementet. Nu får vi konkurrens och det
uppskattas av artikelförfattaren, redaktör för
Vårt Luftvärn i 6 år.

ULv-ungdomar på sommarkurs på Lv 6?
Rekryteringsofficeren Sofia (ovan) har många
järn i elden bl a veckokursen för skolung-
domar under sommaren. Våra luftvärnsung-
domar (ULv) skulle behöva komma til l
regementet och få studera och hantera den
lvmateriel som idag inte finns i stockholms-
regionen. Finns möjlighet till samarbete?

Sammanfattande intryck

Alla strävar mot gemensamt mål
De intervjuade nio befattningshavarna
arbetar mot samma tydliga mål.

Det går bra för luftvärnet. Vi är
efterfrågade.
En betydande uppgift är luftrumsöver-
vakningen.  Åre är nog bara början med
tanke på att verksamheten är under stark
utveckling.

Svenska luftvärnet är med både
internationellt och nationellt.
Ert målmedvetna arbete och er medverkan
i missioner, bör garantera att era Battle
Groups delar är bemannade och utrustade
2008 och framåt. Liksom era förband för
Sveriges försvar.

Mixade förband, för olika behov
Den kommande utbildningen av fyra
kompanier, med tillsammans 22 plutoner
som kan kombineras på olika sätt, inger
framtidstro.
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De första blåsningarna
Redan som liten grabb hemma i Hallstavik
drömde Lars Jidlow om att bli militärmusi-
ker. Hans intresse för ”bleckblås” väcktes när
han på julgransplundringar hörde gubben
Gode blåsa ventilbasun. Familjens vattenkan-
na av plåt var det första ”instrument” som
Lasse lyckades pressa fram några toner ur.
Hans äldre brors scouthorn stod sedan i tur.
En dag när Lasse var i nio, tio års åldern be-
sökte han frisören Sven Ruben, samtalet gled
in på Lasses intresse för bleckblås under
klippningen och Sven Ruben bjöd in honom
till musikkåren samma kväll. På kvällen när
han för första gången skulle provblåsa en lå-
nad trumpet överraskades Lasse av att mun-
stycket var fullt av snus. Det avskräckte inte,
han deltog i Hallstaviks musikkårs musice-
rande fram tills den upphörde 1960.
I yrkeslivet har Lars Jidlow arbetat som sälja-
re och inköpare, men musiken har hela tiden
funnits med i hans dagliga liv.

Värnplikten
När det var dags för Lasse att göra värnplik-
ten så försökte han att komma till någon mi-
litärmusikkår, men det blev Lv 3. Där fanns
då både befäl och värnpliktiga som
musicerade. Erik Thölin som tidigare varit
militärmusiker vid I 1 anordnade en kurs i
musikteori som Lasse deltog i. Lasse och tre
kamrater underhöll med julmusik vid julbor-
det 1955. Vid ett tillfälle beordrades han att
tillsammans med Överfurirerna Erik Thölin
och Lennart Öhlin att spela vid korum när
Lasses pluton hade sprängtjänstteori. Några
dagar senare var det praktik och Lasse fick i
uppgift att spränga upp en stubbe ur backen.
Lasse laddade med alla elva trotylpatronerna
han fått. Det blev en fruktansvärd smäll. Två

”gubbar” hade räckt för att få stubben upp
ur jorden, Lasses stubbe var upp på 50 m höjd
innan den återvände till jorden och skrämde
fram en skogstokig sergeant.

Hemvärnets musikkår
I september 1978 gick Lasse med i Hem-
värnets musikkår i Uppsala, efter att i många
år ha spelat dansmusik och varit med i stor-
band. Musikdirektör Torsten Engrelius
musikkårens dirigent hade Lasse träffat vid
en Odd Fellow fest. Deras samtal  hade myn-
nat ut i en inbjudan. Musikkåren spelar vid
Statsbesök, Högvakter, Högtidligheter,
Officersmiddagar mm. Vid ett tillfälle åkte
Lasse i väg i paraduniform och kom hem i
kalsonger och regnkappa från en Högvakt.
Himlen hade öppnats, bastuban hade blivit
regnmätare, och de sjöblöta uniformerna
hade Uppsala tagit hand om. Lasse  har spe-
lat många gånger för både Lv 3 och LvSS.
När Garnisonsmuseet invigdes 13 december
1995 spelade han appeller på jägarhorn när
termometern visade –14˚. Den första gång-
en Lasse spelade för Lv 3 var när regementet
hälsades välkommet till Norrtälje 1952 och
den sista vid regementets nedläggning år
2000. Vid första spelningen var Lasse en 16
år gammal grabb i en blåsorkester från Ros-
lagen och den sista gången en gentleman i
pensionsålder blåsande med liv och lust i
Hemvärnets musikkår. Under höst 2006 är
Lars 40:e Högvakt med Hemvärnets musik-
kår från Uppsala inplanerad.
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Med blås genom livet
Georg Ekeström
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Luftvärnsmuseet
Naturligtvis var jag mycket intresserad av
museiverksamheten. Så när vi anlände till
Halmstad under eftermiddagen den 6 juni
stannade vi till i Skedala, en gammal
exercished som Hallands regemente använt sig
av i gångna tider.
Där mötte Lennart och Kerstin Johansson oss
utanför tre stora f d mobförråd som hyser
huvuddelen av museiföremålen som en gång
funnits utställda under ordnade förhållande
på f d Lv 4 kasernområden.
Förutom museiföremålen i foldern som
beskriver Luftvärnsmateriel 1917 – 1990 i
museet i Ystad, har det tillkommit en
imponerande 12 cm fältautomatkanonen från
Bofors samt prototypen av Lvkv 90 från P4 i
Skövde.

Luftvärns- och Beredskapsmuseet
Georg Werle

Jag hade det stora nöjet att tillsammans med Bo Pederby och våra hustrur genomföra en
resa till Luftvärnsregementet i Halmstad i början av juni. Vi skulle där följa upp hur
luftvärnsverksamheten hade utvecklats och genomförts sedan vi senast var där för några år
sedan. Aktuell museiverksamhet och regementets planer för kommande museiverksamhet
intresserade oss också.

Prototyp av Lvkv 90, vagnen kunde med radar upptäcka
helikoptrar bakom trädridåer och stå i bakhåll med sikte,
laser och eldrör inriktade för sekundsnabb bekämpning.

 Foto Georg Werle

För att kunna visa regementets och garni-
sonens museisamlingar från olika epoker och
verksamheter inklusive seriefiguren 91:an
Karlsson, är det tänkt att på kasernområdet i
Halmstad etablera ett gemensamt museum. I
detta museum skall finnas hänvisning till
Luftvärnssamlingar i Skedala och andra
museisamlingar som inte kommer att få plats
i det nya museet. Det är mycket tråkigt att
denna fina Luftvärnssamling av materiel och
minnesföremål inte idag kan visas på det fina
och föredömliga sätt som de för några år sedan
var utställda på kasernområdet i Ystad.

Är Halmstad rätt plats att etablera ett
nationellt museum för våra samlingar av
Luftvärnsminnen?

Prototyp av 12 cm fältautomatkanon, pjäsen hade egen
spaningsradar och centralinstrumentering, den kunde
med sina zonrörsprojektiler bekämpa bombflyg på
10 000 m höjd.
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Överklagad tingsrättsdom

Beredskapsmuseet
äger numera
bilden.
Försvarsmakten
fick behålla bilden
som registrerat varumärke.

Beredskapsmuseet
När resan ställdes hemåt igen passade vi på
att besöka Beredskapsmuseet i Djuramossa
utanför Helsingborg.
Vi möttes av Johan Andrée som hälsade oss
välkomna och bjöd på kaffe med färska
wienerbröd.
Museet är i många stycken mycket impone-
rande och drivs förutom av Johan även av
hans hustru Marie. En verklig begivenhet i
museet är den väldiga 21 cm kanonen m/42
tillverkad av Skoda i Tjeckoslovakien. Svenskt
Militärhistoriskt Bibliotek SMB har stött
projektet och så även enskilda SMB –
medlemmar. Till Sverige levererades nio
sådana pjäser under 2. VK. för att ingå i
Kustartilleriet.
Pjäsen är uppställd i det s k SMB – hallen,
där man kan beskåda den med pjäsbesättning
runt pjäsen.
Förutom den väldiga 21 cm kanonen finns
mycket annat att rikta sina blickar mot,
underjordiska gångar med olika funktioner,
utställningar av olika slag.

Foto BeredskapsmuseetFoto KA 4 museum

Johan Andrée  Foto Georg Werle

Börjar hungern gnaga inombords så kan
museet undfägna de besökande med en
mycket god fältmeny bestående av ärtsoppa
och pannkakor. Serverat i det mycket bekanta
kokkärl m/40 av rostfritt stål, allmänt kallat
för ”Snuskburken” av tusentals och åter
tusentals svenska krigsmän under år som gått.
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Lördag 02 september Rekrytering och förevisning i Norrtälje
Fredag – söndag 15-17 september Helgövning på Väddö
Onsdag 27 september Kvällslektion för Fk – Lk 2 i Norrtälje
Fredag – söndag 29-01 sep – okt Helgövning på Väddö
Onsdag 25 oktober Kvällslektion för Fk – Lk 2 i Norrtälje
Fredag – söndag 10-12 november Helgövning på Väddö
Onsdag 22 november Kvällslektion för Fk – Lk 2 i Norrtälje
Fredag – söndag 01-03 december Helgövning på Berga
Lördag 16 december Höstavslutning i Norrtälje

Fler aktiviteter kan tillkomma i form av studiebesök och annat.

ULv hösten 2006
Vår ungdomsavdelnings höstaktiviteter

Foto Anders Fransson

Rekryteringen i Norrtälje lördag 09-02, alla svenska medborgare mellan 15-20 år
är välkomna, ingen föranmälan behövs.  Mer information om ULv och rekryte-
ringen fonns på Internet www.forsvarsutbildarna.se/ulv eller kontakta kurschefen
kapten Börje Lantz, tfn 0176-161 75, mobil 0703-793 342,
e-post ulv@forsvartutbildarna.se
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– Hur leds den dagliga brottsbekämpningen i
Stockholm?

– Hur sker samordning med övriga myndigheter vid
”kriser”?

– Är lednings- och sambandssystemen nu fullt
kompatibla inom våra ”blåljus-” och försvars-
myndigheter?

– Hur ser Polisen på hanteringen av flygande kriminell
verksamhet av olika slag?

Kustbevakningen i Region Ost, onsdag 4 oktober
Kustbevakningen arbetar för ett renare hav, ökad säkerhet till sjöss och ett framtida fiske, samt
medverkar till att förhindra att den gränsöverskridande brottsligheten ökar och utövar
kontrollverksamhet som motverkar brott och höjer säkerheten.
Uppgifterna löses m h a flygplan, fartyg samt mindre båtar, och viss verksamhet utförs från land.
Mer information finns på Internet: www.kustbevakningen.se

- Hur sker samordning med Försvarsmakten, Polisen, Tullen och övriga myndigheter?

- Har Kustbevakningen endast kapacitet att ingripa mot land- och sjöburen verksamhet?

Dessa och andra frågor hoppas vi få besvarade vid vårt
studiebesök hos Kustbevakningen på Jacobsdals-
vägen 3 vid Nacka Strand i Stockholm
onsdagen den 4 oktober kl 1800.
Program:
1730 Samåkning i privata bilar avgår från

T Gullmarsplan.
1800 Besöket inleds, förbundet bjuder på enklare

förplägnad.
2030 Besöket avslutas, hemresa via Gullmarsplan.

Anmälan ditt deltagande, samt om du kan ställa upp med egen bil för samåkning eller
önskar skjuts, till förbundskansliet senast måndag 2 oktober - välkommen!

Stockholmspolisens nya ledningscentral,
torsdag 9 november
Vår styrelseledamot Jan Hammarberg arrangerar studiebesök vid Stockholmspolisens nya
ledningscentral på Agnegatan 33-35 på Kungsholmen i Stockholm torsdagen den 9 november
kl 1800-2030. Där förbundet även bjuder på en enklare förplägnad.

Dessa och andra frågor hoppas vi få besvarade vid ledningscentralen, som är i full drift - så
vårt besöks omfattning kommer att anpassas till den pågående polisiära verksamheten.

Anmälan till förbundskansliet senast måndag 6 november - välkommen!

Foto Kustbevakningen

Foto RPS
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Våra föreningar behöver Dig.
Kom och trivs på våra aktiviteter.

Hjärtligt välkommen

  
www.lv3.sewww.forsvarsutbildarna.se/lv

Aktiviteter hösten 2006

Studiebesök Kustbevakningen
Onsdagen den 4 oktober 2006 kl 1800

Samling vid Jacobsdalsv. 3 Nacka Strand
Anmälan till förbundskansliet senast
måndagen 2 oktober,
lv@forsvarsutbildarna.se
tfn 08-664 71 89. Mer info på sidan 23!

Military Tattoo med Lv 3
Kamratförening
Lördagen den 2 september
Buss från Norrtälje via Rimbo
Info och anmälan till Bosse Liljegren
Mobil 0730-707 356 eller tfn 0176-164 08

Pubkvällar på Offenciven
Se info på www.lv3.se
Eller ring Thomas Imeryd
Tfn 0176-224 421

Höstmiddag på OffenCiven
Lördagen den 28 oktober kl 1800

Anmälan senast 15 oktober till
Christer Norberg mobil 0706-712 024

Orienteringstävling
”Pampas Night” på Karlberg
Onsdagen den  25 oktober
Info och anmälan till Alf Olsson
Mobil 0706-606 063

Stockholmspolisens ledningscentral
Torsdagen den 9 november kl 1800

Samling vid Agnegatan 33-35
Kungsholmen
Anmälan till förbundskansliet senast
måndagen 6 november,
lv@forsvarsutbildarna.se
tfn 08-664 71 89. Mer info på sidan 23!

Senaste nytt på dessa hemsidor


