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Luftvärnsregementets bäste värnpliktige chef

I slutet av juni genomförde Luftvärns-
regementet en högtidlig avslutnings-
ceremoni för årets grundutbildnings-
bataljon. Regementschefen delade ut ett
antal priser och utmärkelser för goda
prestationer. Henning Lindberg från
Jönköping har genomfört sin
grundutbildning som stridsledare på robot
70, och utsågs till årets bäste värnpliktige

Foto: Christian Lövgren

chef. Henning blev därmed också en stolt
och glad mottagare av 5 000 kr från
Luftvärnsförbundets nyinstiftade
stipendium.
Ulf Hammarlund, Försvarsutbildarnas
regionale utbildningsledare, överlämnade
vid ceremonin, som representant för
Luftvärnsförbundet stipendiet till Henning
Lindberg.



4

Luftvärnskamrater!
Jan Hammarberg

Vid stämman i mars 2007 valdes jag till
förbundets ordförande och vill med några
rader presentera mig.

Jag heter Jan Hammarberg, är polis och
63 år.
Familjen består av Jan, Helena och Rickard
samt hunden Blackie, vi bor i Bromma.

Mitt medlemskap i dåvarande Stockholms
Luftvärnsförening började för drygt fyrtio
år sedan, i anslutning till min värnplikt
1963-64 vid 2 batteriet på Lv 3.
I slutet av den femton månader långa
grundutbildningen, då jag låg vid AspS på
LvKAS i Göteborg, kom beskedet att jag
blivit antagen till polisutbildning.
Trots att det inte blev den militära banan
för mig, så blev det ganska snabbt
repetitionsövning. Vid krigsförbands-
övningen (KFÖ) 1966 tjänstgjorde jag
som plutonchef.

Sedan fortsatte det vart annat år med
särskild övning befäl (SÖB) eller KFÖ.
På Transtrands kursgård utexaminerades jag
till militärpolisbefäl av Fobef, efter att ha
klarat de teoretiska och praktiska proven.
Under 1970-talet genomgick jag Kadett-
skola och Reservofficerskurs 1. 1971 och
1972/73 var jag i FN-tjänst på Cypern med
bataljon 46C och 49C som MP respektive
Civilpolis. Mina krigsplaceringar var som
plutonchef vid lvplut 48 och 70. Min sista
placering var i nedre Norrland på lvplut 70.
Inom det dåvarande FBU-systemet fortsatte
jag min utbildning och när jag befordrats
till kapten ändrades min krigsplacering till
poliskompanichef vid polismyndigheten i
Stockholm.

Under tiden som polisen har jag tjänstgjort
vid Vällingbypolisen, 6:e vaktdistriktet,
polisrytteriet på K1, kriminalpolisen,
ledningscentralen, tunnelbanepolisen och
försvarsenheten med skiftande arbetsupp-
gifter samt utbildat vid Polishögskolan.

Vid försvarsenheten ledde jag under hela
1990-talet polismyndighetens utbildning
för polismän med beredskapsuppgifter. Ett
av projekten var riktade till kvinnliga
polismän, som under en vecka ”gjorde
lumpen” på Väddö Skjutfält med Lvbyn
(vår kursgård) som bas. Många militära
förband har hjälpt till att utbilda poliser.
Den mest positiva inställningen till våra
önskemål och den bästa service fick vi
under denna tiden på Väddö Skjutfält.
Sedan polismyndigheten upphört med
försvarsutbildning, har jag arbetat med
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krishanterings och beredskapsfrågor i
Stockholms län från Lilla Essingen, Norr-
tälje och Sigtuna/Märsta. Större delen av
arbetet har varit mot de norra länsdelarna
visavi Västerorts, Roslagens och Norrorts
polismästardistrikt.

Dessa arbetsuppgifter har medfört
omfattande samverkan och mycket
funderande kring hur uppgifter i scenarier
vid/invid skyddsobjekt kan lösas.
Rikspolisstyrelsen, Polismästardistrikten,
Överstyrelsen för civil beredskap, Styrelsen
för psykologiskt försvar och Länsstyrelsen
samverkade vi med från början.
Under de senaste åren har samhällets kris-
och beredskapssektor vuxit, Räddnings-
verket och Krisberedskapsmyndigheten har
tillkommit liksom många tjänstemän med
samhällsviktiga funktioner, främst inom
kommunerna. Lagstiftningen ändras
kontinuerligt, riksdagen och regeringen har
påverkats av hot och händelser i Sverige och
globalt, risken för olika händelser
omvärderas och planer för hur samhället
ska möta nya och förändrade hot måste
aktualiseras.

Den nya solidariteten kräver att vår
säkerhetspolitik är anpassad till att Sverige
skall kunna hjälpa till överallt, bl a med
militär trupp, till exempel med NBG
(Nordic Battle Group). Även civila
myndigheter såsom Rikspolisstyrelsen och
Räddningsverket skall kunna ställa upp med
personal och resurser till internationella
missioner. Sverige ställer upp på mandat
från FN, OSSE eller EU. Stora katastrofer

och internationella insatser kräver
samordning. Kraven på Räddningsverket
kan, vid kritiska internationella situationer
eller händelser, komma att utökas.

Luftvärnsförbundet är inne i en tid med
nya utmaningar. Statsmaktens/Försvars-
maktens stöd till det frivilliga försvaret har
kraftigt minskats såväl ekonomiskt som
materiellt. Det har blivit svårt att
genomföra övningar speciellt med luft-
värnsmateriel och att ordna omväxlande
intressanta fältskjutningar.

Jan Hammarberg                   Helena Hammarberg

Verksamheter som förbundet ska bedriva är
rekrytering, försvarsupplysning, utbildning för
vuxna och ungdomsutbildning.
Utbildningen ska främst anknyta till behov inom
Luftvärnet, men utbildning av personal för
krishantering och för stöd till samhället är också
högaktuell.
Vår samverkan med Luftvärnsregementet och
andra ställen där luftvärnstjänst bedrives bör
utvecklas och fördjupas.
Jag räknar med, att vi i Luftvärnsförbundet skall
ta tillvara nya idéer och tankar om hur vi kan
stödja och täcka behoven hos de som verkar för
ett säkrare framtida Sverige.

Skall vi vara med i matchen krävs det att
vi levererar!
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Luftvärnet och framtiden
Lars-Ove Gavelin, Lärare och fritidspolitiker (fp)

Att skåda in i framtiden är svårt. Det finns
många som försöker att skriva profetior,
men de flesta missar på en eller flera
punkter. En försäkringstjänsteman sa en
gång till mig, att ställa en diagnos om
framtida skador som försäkringstagarna gör
är lika svårt som att köra bil, om man bara
har tillgång till backspegeln.  Jag skall här
försöka ställa upp några framtida scenarier
om luftvärnet och framtiden.

För att förstå saken rätt så citerar jag
Clausewitz (Preussisk militärteoretiker).
”Det kommer att bli förloraren som
kommer att vinna nästa krig. Därför att
han analyserar och drar erfarenhet, av de
misstag, som ledde fram till att han
förlorade.  Vinnaren däremot, drar
slutsatserna, att han  vann till följd av sitt
”felfria” sätt att strida”.
Under 2:a världskriget så vann de allierade
luftkriget med sina bättre jaktplan.

Tysklands motdrag var inte att tillverka
bättre flygplan, utan att förse fronten med
luftvärnskanoner. Det medförde att de
allierades attackflyg blev verkningslöst. Dvs.
övertaget i luften reducerades till ett
minimum. Luftvärnet kunde även fram-
gångsrikt användas som mobilt fältartilleri.

Här menar jag, att Clausewitz teori
bekräftas med att segraren blir förlorare i
nästa krig. För att ytterligare visa att det
äger sin giltighet vill jag kommentera
”Liddel Hart”  (Engelsk krigsteoretiker).
Efter 1:a världskriget drog Tyskland
slutsatsen att det stillastående frontkriget var
förödande för dem. Så inför nästa krig så
satsade man på rörligt pansar för att kringgå
fasta försvarslinjer.

Fransmännens slutsats efter 1:a världs-
kriget, var att fasta installationer hade lett
till segern, de satsade på ett statiskt försvar,
de byggde Maginotlinjen som försvar mot
Tyskland.

Vem vann och vem förlorade?
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Jag menar att, flyg nu fullständigt dominerar
krigföringen, därför att man har vunnit de
senast krigen med överlägsna luftvapen.
Luftvärn är svaret på det framgångsrika
luftkriget vi kan se i backspegeln, ett effektivt
luftvärn kan sätta stopp för luftvapnen.
Dessutom är kostnaderna många gånger
lägre, och stridsekonomi många gånger
fördelaktigare för luftvärn än för de
högteknologiska och dyra luftvapnen.

  Därför bör beslutsfattarna satsa på ett
  modernt, avancerat och högteknologiskt
  luftvärn, istället för på dyra flygplan
  som lätt kan skjutas ner eller
  utmanövreras.

som kommer att ge spinn-off-effekter, för
den civila sektorn, precis som JAS gjorde.

Carl von Clausewitz föddes 1780 i staden Burg, drygt 10 mil
söder om Berlin. Hans far hade tjänat som löjtnant i den
preussiska armén under sjuårskriget, och den unge Carl tog
värvning redan i tolvårsåldern. Året därpå tjänade han som
fänrik och fanbärare under fälttåget mot Frankrike. Han
antogs vid Allgemeine Kriegsschule i Berlin 1801, och fick två år
senare tjänst som adjutant och lärare åt prins August av
Preussen. Efter nederlaget mot Frankrike arbetade Clausewitz
med den preussiska arméns återuppbyggnad, men begärde
avsked 1812 när kung Fredrik Vilhelm III anslöt sig till
Napoleons fälttåg mot Ryssland. Clausewitz tog istället
värvning i den ryska armén, och deltog bland annat i slaget vid Borodino. Två år senare
återinträdde han i preussisk tjänst och deltog i slaget vid Waterloo som stabschef vid en av
Blüchers kårer. Det var efter utnämningen till administrativ chef för Allgemeine Kriegs-
schule i Berlin 1817 som von Clausewitz påbörjade arbetet med Vom Krige. Han beford-
rades året därpå till generalmajor och hann med en sista krigstjänstgöring, som chef över
2:a artilleriinspektionen i Breslau, fram till dess han insjuknade i kolera och dog i
november 1831.

Avancerat luftvärn innehåller framtidsteknik
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Förbundsstämman 2007
Nya stadgar och funtionärer

Meddelande om förbundsstämma 2008
Boka redan nu, kvällen torsdagen den 27 mars 2008, för Luftvärnsförbundets ordinarie
stämma, som preliminärt genomförs vid Försvarshögskolan i Stockholm. Motioner och
förslag skall vara förbundskansliet tillhanda senast 15 januari. Slutlig kallelse med
föredragningslista kommer i nästa nummer av ”Vårt Luftvärn”.

En arbetsgrupp ur styrelsen har utarbetat
de nya stadgarna med god hjälp av Leif
Tyrén, som förutom medlem i Luftvärns-

förbundet också är generalsekreterare i
Försvarsutbildarna.
Våra nya stadgar är en anpassning till
Försvarsutbildarnas normalstadgar, och
innehåller en hel del förenklingar jämfört
med tidigare.
Nyheter är bl a att ersättarna utgått ur
styrelsen och att alla styrelseledamöter nu
väljs på två år, ena hälften jämna år och
andra hälften udda år.
Våra nya stadgar finns på Internet, men
kan också beställas från förbundskansliet.

Förbundsstyrelse (FS)

Förbundsordförande: Jan Hammarberg Sekreterare:    Georg Ekeström
Vice förbundsordförande: Michael Reberg Kassör:           Per-Olov Lisén

Ledamöter år 2006-2008                             Ledamöter år 2007-2009
Leif Appelmyr, Olle Eriksson,                         Daniel Alsén, Anders Fransson,
Börje Lantz, Bo Pederby                                  Ann-Katrin Johansson, Peter Lantz

Adjungerad från Livgardesgruppen Lennart Lundberg

Revisorer:  Claes-Göran Joëlsson, Lars-Gunnar Sederlin, Ersättare Per Nordlund
Valberedning: Ordförande Olle Eriksson, Joel Ekström, Per Jönsson



1119

Konferenser, utbildningar, middagar, fester och bröllop i Lvbyn

Njut av naturupplevelser vid det mäktiga Ålands hav

Min personal och jag satsar på
att ta hand om er på bästa sätt
för att ni skall trivas. Vi hjälper
till att ordna:

Tipspromenader,
bastu med bad i havet,
grillningar, minigolf och
båtrundturer på
Ålands hav.

Ann-Katrin Johansson
Mobil: 0708-990 632

Landgångar och lagad mat för avhämtning
till bufféer, grillaftnar och middagar.

Kursgården Lvbyn
öppen från 15 april till 15 oktober

Helpension i enkelrum med dusch
och toalett 820 kr / dygn.

Helpension i dubbelrum med dusch och toalett
620 kr / dygn     och person.

Endast logiEndast logiEndast logiEndast logiEndast logi i tvåbäddsrum, gemensam dusch
och toalett 315 kr / dygn och person.

Ann-Katrin Johansson
bokar och svarar på frågor.
Telefon: 0176-542 19, Fax 0176-545 92
E-post: vaddo@forsvarsutbildarna.se
Postadress: Lvbyn, Ytterskär, 760 40 VÄDDÖ

Ägare: Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
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Välj att bo i stuga eller rum.

Vår stora altan mot havet i anslutning till matsalen.

Ät middagen i vår vackra matsal.

9
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Utbildning av försvarsinformatörer
Rolf Arsenius, FM Infostab, stf kurschef

Under en vecka i juni var 17 elever från
olika frivilliga försvarsorganisationer, på
kursgården Lvbyn i Roslagen. Eleverna gick
en introduktionskurs för informatörer som
var beställd av Försvarsmaktens informa-
tionsstab.

Behovet
Grunden var ett, av FM infostab, identifi-
erat behov av en förstärkningsorganisation
med informatörer som kan rycka in vid
extraordinära händelser och svåra påfrest-
ningar.
Dessa tankar mynnade ut i ett möte mellan
FM infostab, Försvarsutbildarna och
Criscom. Vid mötet gavs Criscom upp-
draget att genomföra kursen med
förbundets ordförande och eldsjäl, Anders
Gummesson, som kurschef.

Eleverna och målet
Samtliga elever hade tidigare kunskaper om
hur det är att arbeta som informatör eller
journalist. Målet med kursen var att ge
deltagarna inblick i hur det är att arbeta
med information inom Försvarsmakten.
Genom den kunskapen kan man få
möjlighet att delta i informationsstabens
omfattande verksamhet. Det kan vara allt
från att bidra vid långvarig krishantering
nationellt till att snabbt ställa upp i den
internationella verksamheten. Det kan även
vara att delta som informatörer i samband
med Försvarsmaktens övningar eller andra
publika evenemang.

Innehållet
Försvarsmaktens värdegrund är grundvalen
för all verksamhet i FM. Brigadgeneral

Bengt Axelsson

Bengt Axelsson, stf personaldirektör, gav
kursdeltagarna vägledning i hur värde-
grunden ska tolkas. Eleverna fick också
inblick i hur infostaben är organiserad och
hur den är tänkt att fungera.

Verksamheten kräver ibland lite extra
fingertoppskänsla. JAS-haveriet i Vidsel och
ett disciplinärende där uppgifterna ena
dagen var offentliga och nästa dag belagda
med sekretess, är två exempel på detta som
jag presenterade för eleverna.

Mycket av Försvarsmaktens verksamhet
bedrivs idag utanför Sveriges gränser. I
kursen ingår därför moment som speglar
de internationella aktiviteterna. Katja
Öberg, informatör på Livgardet, berättade
om hur det är att arbeta som pressofficer
med Mazaar-el-Sharif i Afghanistan som
bas.

Daniel Skoglund, informatör på
Infostaben, berättade om sina erfarenheter
från Kosovo och hur infosamarbetet
bedrivs mellan en utlandsmission och
Infostaben i Sverige.
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Grupparbete sprängolycka
De nya kunskaperna låg till grund för ett
grupparbete, där uppgiften var att hantera
mediearbetet kring en tänkt sprängolycka
i Bosnien-Hercegovina. Uppgiften gick ut
på att hantera sprängolyckan gentemot
massmedia och allmänheten, samt att
upprätta en kommunikationsplan och
plan över hur informationen om olyckan
skulle beredas.

- Kan infoverksamhet användas som stra-
tegisk resurs? Ja, det anser FM informa-
tionsdirektör Staffan Dopping som
berättade för deltagarna om sina idéer,
tankar och visioner om framtidens
infoverksamhet. Ett nytt instrument
står numera till informatörens förfogande
i Försvarsmakten – ”Combat Camera”,
enheten har personal längst fram i ett
konfliktdrabbat områdes frontlinje. Dess
uppgift är, att bidra till taktiska chefers
helhetsbild av konfrontationer inom en
oroshärd, men kan också användas till att
dokumentera händelseförlopp.

Onsdagskvällen var tjänstefri och ägnades
åt valfria aktiviteter såsom socialt
umgänge under lättsamma former.

På torsdagen hade Försvarsmaktens
presschef, Roger Magnergård anslutit.
Han inledde dagen med att berätta om
massmedias förväntningar på en
informatör, vilka fallgropar man bör
försöka undvika samt med att ge några
exempel på hur man kan samarbeta med
massmedia, för att uppnå bästa möjliga
resultat.

Krisspel
Förutsättningarna för kursens krisspel var
ett fullt tänkbart scenario, där en ort blir
helt avskuren från omvärlden och där
totalt kaos råder i grannkommunen.

Spelet pågick större delen av dagen och
kvällen och innehöll moment av textför-
fattande, kommunikationsplanering,
pressmeddelanden, intervjuträning med
mera. För att öka trycket ytterligare
förstärktes spelledningen med Mattias
Pettersson från Criscom och Roger
Magnergård.

Spelet avslutades med att kursdeltagarna
fick arrangera en presskonferens under
realistiska förhållanden. Som intervju-
objekt, ”ÖB”, ställde överstelöjtnant Börje
Johansson upp.

Efter utvärdering och utdelning av kurs-
intyg avslutades årets kurs för blivande
informatörer i Infostabens förstärknings-
organisation. Stf chefen för infostaben,
Anders Kallin, tackade alla kursdeltagarna
för visat intresse och uppmanade alla att
hålla sina kunskaper levande och att hålla
kontakten inför framtiden.

Denna vecka på kursgård Lvbyn
resulterade i mycket matnyttigt – i dubbel
bemärkelse. På samtliga kursdeltagare steg
kunskapsnivån – och på några även
vikten…

Kommer denna kurs tillbaka?
Att döma av elevernas kursutvärdering är
svaret tveklöst - JA. Kursledningen svarar
också ett tveklöst - JA.

Börje Johansson
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Fredag – söndag 24-26 augusti Helgövning på Utö (+17 år)
Lördag 01 september Rekryteringsförevisning i Norrtälje
Fredag – söndag 07-09 september Helgövning på Väddö
Onsdag 26 september Kvällslektion för Fk – Lk 2 i Norrtälje
Lördag 06 oktober Studiebesök på Robotmuseet för Fk– Lk 2
Fredag – söndag 12-14 oktober Helgövning på Väddö
Onsdag 24 oktober Kvällslektion för Fk – Lk 2 i Norrtälje
Fredag – söndag 09-11 november Helgövning på Väddö
Onsdag 21 november Kvällslektion för Fk – Lk 2 i Norrtälje
Lördag 15 december Terminsavslutning i Norrtälje

Fler aktiviteter kan tillkomma i form av studiebesök och annat.

Mer information om ULv finns på Internet www.forsvarsutbildarna.se/ulv
Kurschefen: kapten Börje Lantz, tfn 0176-161 75, mobil 0703-793 342,
e-post ulv@forsvarsutbildarna.se

ULv hösten 2007
Vår ungdomsavdelnings höstaktiviteter
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Ungdomsutbildning
Börje Lantz

Eleverna
Oftast har instruktören själv varit elev i Ulv,
och kommer ihåg hur det var att som ny
elev för första gången komma i kontakt med
den militära världen. Allt i det militära livet
är inte roligt, men vi strävar efter att ta fram
det som är roligt, intressant och nyttigt även
civilt. Vad man måste komma ihåg är att
deltagandet är helt frivilligt och att
”Ulvarna” är unga människor. I vissa fall
finns det en enorm överskottsenergi som
fort tar slut när det mörknar eller blir kallt
ute i ”läskiga” skogen. Både fysiskt och
mentalt är skillnaden stor mellan en 15 och
en 18 åring.

Förberedelser
Inför varje utbildningsår tar jag som kurs-
chef fram en kursplan, som senare inför
varje helg bryts ner till en helgövningsplan.
De olika momenten t ex förläggnings-
tjänsten fördelas ut till instruktörerna som
börjar förbereda sina moment. I bland
behöver man åka ut till Väddö Skjutfält för
att hämta ut kartor och annan materiel, för
att kontrollera den terräng man tänker öva i
och för att samverka med fältet för att
undvika krockar med övande förband.
Dessa förberedelserna görs oftast i veckan
före övningshelger.
I Lvbyn har vi förråd och expedition. Även
dit måste vi i bland åka, strax innan en
övning för att kontrollera att all materiel
finns på plats, för att ladda ackumulatorer
till radioapparater med mera.

Beställning av buss och inköp av livsmedel
är också sådant som kurschefen ansvarar för.

Efterarbetet
Efter varje övning har vi en kort utvärd-
ering tillsammans med eleverna. Var
övningen bra nog? Var instruktörernas
förberedelser med mera tillräckligt bra?
Vad bör förändras? Vi, instruktörer måste
vara mycket lyhörda.

Syftet
Utbildningen skall ge ungdomarna
meningsfull sysselsättning samt en bild av
det militära livet.

Peter Lantz           Börje Lantz           Erik Lund

Våra mycket trevliga och duktiga
elever, får oss instruktörer att med
engagemang och glada förväntningar,
vänta på nästa helg.
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Inbjudan till
Robotmuseet i Arboga,
lördagen den 6 oktober 2007

Robotmuseet i Arboga visar bl a
• Svensk robothistoria från tyska V1
   till JAS.
• Tidigare hemligstämplad industrihistoria.
• Den tekniska utvecklingen under 50 år.
• 23 olika robotsystem.
• Robotskjut- och flygsimulator för Draken.
• Robotskjut- och flygsimulator för Viggen.
• Stridslednings- och luftbevakningssystem.

Avgångstider och program
0700  Rimbo busstation
          (närmast badhuset)
0720 Edsbro (Edsbro centrum, SL-hpl)
0745 Älmsta (Bilisten bensinstation)
0815 Norrtälje (vakten f d Lv 3)
0915 Stockholm C (Klarabergsviadukten)
1130 Arboga (lunch)
1300 Robotmuseet Arboga,
1530 Hemresa

Anmälan senast måndagen den 1 oktober till förbundskansliet.
Antalet deltagare är begränsat!
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Vårt Luftvärn

Studiebesök
Hamnen i Kapellskär utanför Norrtälje är
välkänd för många Finlandsresenärer,
liksom för luftvärnare och andra med
kunskap om våra försvarsförberedelser
under det kalla kriget.

Vilken betydelse, kapacitet och verk-
samhet har hamnen i dag, och hur ser
man på dess roll i vårt transportsystem
och gränsskydd?

Dessa m fl intressanta frågor hoppas vi få
svar på av hamnchefen Christer Candal och
hans medarbetare under studiebesöket.

Försvarsinformation om Kapellskärs hamn
med Ålandstur lördagen den 17 november

Program lördagen den 17 november
1120 SL-buss 676 från Östra station
1245 SL-buss 631 från Norrtälje busstn.
1330 Studiebesök Kapellskärs hamn.
1500 Ålandsfärjan avgår till Mariehamn.
         Buffé, information och samkväm.
2015 Ålandsfärjan åter Kapellskär.
        Norrtälje 2115, Stockholm 21.45
        Luftvärnsförbundet bekostar båtresan
        och middagsbuffén.

Anmälan senast onsdagen den 7 november till förbundskansliet.
Antalet deltagare är begränsat!



Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
Box 278 03, 115 93 Stockholm

BETALT

Ja, ditt deltagande behövs!
Kom och trivs på våra aktiviteter.

Hjärtligt välkomna!

  
www.lv3.sewww.forsvarsutbildarna.se/lv

Aktiviteter hösten 2007

Senaste nytt, se våra hemsidor!

Försvarsinformation
Robotmuseet i Arboga

Lördag 6 oktober kl 13.00
Mer information på sidan 14.

Försvarsinformation
Kapellskärs hamn

Lördag 17 november kl 13.30
Mer information på sidan 15.

B
PORTO

OffenCiven

Lördag 3 november kl 18.00

Höstmiddag

Fredag 14 december kl 18.30

Julsoaruff

Anmälan senast 10 dagar före respektive fest.

Christer Norberg svarar på frågor,
mobil 0706-712 024.

Berättarcafé
Onsdag 3 oktober kl 18.00

”Så mins jag Lv 3”

Onsdag 21 november kl 18.00

”Lv 3:s betydelse”
på Norrtälje Garnisonsmuseum

tfn 0176-175 90, E-post: museet@lv3.se

Ingen anmälan!


