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Luftvärnets 
Befälsutbildningsförbund 
Box 278 03, 115 93 STOCKHOLM 
 
Lidingövägen 28, vakten K1 anvisar. 
 
Tfn 08-664 71 89 
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se 
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/lv 

Kanslichef 
Georg Ekeström 
Grindvägen 22 B, 
761 62 NORRTÄLJE 
 
Tfn bostaden 0176-164 07 

Lvbyn kursgård 
Ytterskär, 760 40 VÄDDÖ 
 
Tfn 0176-542 19, Fax 0176-545 92 
E-post: vaddo@forsvarsutbildarna.se 
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo 

Intendent 
Ann-Katrin Johansson 
Mobil 0708-990 632 

Vårt Luftvärn 
PRV utgivningsbevis nr 1678 
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se 
 
Ansvarig utgivare Jan Hammarberg 
Tfn bostaden 08-257 646 

Medlemskap 
Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap 
500 kr. Betalas till plusgiro 5 98 88-8. 
 
Avgift för medlemmar i Stockholms 
Luftvärnsförenings Skytteklubb och 
Roslagens Hemvärnsförening betalas av 
respektive förening. 

Innehåll nr 4 år 2011 
 
3. Ledare: Defendare necesse est 

4. Info om FL 02 i Libyen 

5. Reportage från Lv-kurs 19-21 aug 

6. Ungdomskurs på Lv 6 i Halmstad 

7. Militärsällskapet 

8. Norrtälje Luftvärnsmuseum 

 

Vårt Luftvärn elektroniskt 
Luftvärnsförbundet har beslutat att på försök 
utöka utgivningen av "Vårt Luftvärn" med 
två binummer per år som huvudsakligen 
publiceras elektroniskt. Binumren utges 
under kvartal två respektive fyra, och 
omfattar främst inbjudan till våra aktiviteter. 
De har en lägre ambitionsnivå än huvud-
numren som utges i kvartal ett och tre. 
 
Huvudnumren av "Vårt Luftvärn" kommer 
även framgent att postas ut till samtliga 
medlemmar och prenumeranter under början 
av vår- respektive höstterminerna. Den som 
även önskar få sig tillsänt ett pappers-
exemplar av de elektroniska binumren kan 
beställa sådana från förbundskansliet. 
 
Redaktör för huvudnumren är Björn Kagger 
och för binumren Michael Reberg. 
 

Omslaget 
Deltagare i krigsförbandskurs vid Tylebäck 
kursgård utanför Halmstad 19-21 augusti. 
Foto: Per Lunqe. 
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Defendare necesse est 
Det är nödvändigt att försvara sig! 

 
Det måste finnas en balans mellan internationella insatser och försvarets skyldighet att 
försvara vårt territorium och vår befolkning. Hotet från den storskaliga invasionen tillhör 
dessbättre gångna tider, men det finns osäkerheter i vårt närområde som vi inte kan bortse 
från. Utvecklingen i länder som vill framstå som demokratiska kan snabbt vändas i annan 
riktning. 
 
Som exempel finns ett lufthot som alltför sällan nämns i debatten: sticknålshotet, där ett land 
eller organisation vill tvinga Sverige genom hot att agera på ett visst sätt. Det finns t.ex. 
kryssningsmissiler som lätt transporteras i containers via lastbil, båt eller tåg, och som med 
kort varsel kan dyka upp på vår förstukvist. Vi måste kunna försvara oss mot detta! För att 
göra det så krävs en kombination av flygvapen och luftvärn. 
 
Ingen del av Sverige borde lämnas oförsvarad, men om vi måste prioritera så bör åtminstone 
huvudstadsregionen kunna försvaras. Särskilt mot sticknålshot. Sveriges luftvärnsresurser 
finns idag främst i Halmstad. Dessa behöver få en större "mental närhet" till 
Mälardalsregionen. Luftvärnsförbundet bidrar med stöd till krigsförbandskurser för våra lv-
bataljoner, och vi genomför också egen utbildning med inriktning på lv-taktik i Stockholm. I 
ett större perspektiv kan man fundera på att utnyttja exempelvis Enköpings garnison, som ju 
har god närhet till Stockholm, bra övningsterräng och extremt goda möjligheter till sambands- 
och ledningsträning. 
 
Vi lever dessbättre i en fredlig tid. Vi får inte förledas att tro att så alltid kommer att vara 
fallet. Försvaret är vår försäkring, och för att upprätthålla sin förmåga så måste försvaret få 
öva och planera, inte bara genom internationella insatser. 
 
Försvaret måste få resurser för att: 
− Återuppta försvarsplaneringen, vi måste veta hur vi vill och kan försvara vårt eget land. 
− Samöva i större förband. 
− Återuppta den aktiva luftrumsövervakningen, den som kommer med onda avsikter har 

knappast transpondern påslagen. 
− Säkerställa försvaret av minst Stockholmsregionen och Gotland. I Stockholmsregionen 

finns två miljoner människor och rikets ledning. Gotland är lätt att försvara men näst intill 
omöjligt att återta om det förloras. 

− Fortsätta satsningarna på Hemvärnet! 
 
Per-Olov Lisén 
vice förbundsordförande 
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Försvarsinfo om den Svenska flyginsatsen i Libyen 
I Dünasalen på K1, Lidingövägen 28 i Stockholm, torsdag 13 oktober kl 18-21 

 

 
 
Överste Gabor Nagy vid den svenska Flygtaktiska staben informerar initierat från vår 
flyginsats FL 02 inom ramen för Operation Unified Protector i Libyen. Där Sverige deltar för 
att upprätthålla en flygförbudszon, säkerställa vapenembargot och skydda civila i enlighet 
med beslut i FN:s säkerhetsråd. 
 
Huvuddelen av det svenska bidraget om cirka 140 personer är baserade vid Naval Air Station 
Sigonella på Sicilien. Övriga tjänstgör i olika Nato-staber. I insatsen ingår fem JAS 39 
Gripen, spanings- och stödresurser, personal för informationsoperationer samt en enhet för 
lufttankning. 
 
Informationen från FL 02 är öppen för Försvarsmaktens personal samt medlemmar i 
Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna. Antalet platser är begränsat och besked 
om antagning eller ej ges via e-post under onsdag 12 oktober. 
 
Välkommen med din skriftliga ansökan till Luftvärnsförbundets kansli via e-adress 
lv@forsvarsutbildarna.se senast tisdag 11 oktober (ansökan via telefon undanbeds). 
Ange namn, personnummer, e-post och organisationstillhörighet i din ansökan. 
 
 
Jan Hammarberg 
Förbundsordförande och arrangör 
 



5 (8) 

 

Reportage från Luftvärnskurs i Halmstad 
Luftvärnsförbundet och luftvärnsregementet samarbetar 

 
Text och foto: Per Lunqe 

 
Under en krigsförbandskurs i regi av Lv 6 och Luftvärnsförbundet plockades gamla och nya 
kunskaper fram. Kursen fokuserade på ett scenario där fientligt flyg bekämpades och viktiga 
knutpunkter i Halmstad skyddades. Det var 26 elever som på Tylebäck kursgård gick igenom 
luftvärnstaktik under helgen 19-21 augusti. 
 
- Vi fick en bra genomgång av de resurser, i första hand robotsystem och sensorer, som vi har 
till hands för att kunna lösa uppgifter när exempelvis förbindelser ska skyddas, säger 
Per-Olov Lisén som deltog på kursen och som dessutom är Luftvärnsförbundets vice 
ordförande sedan mars i år. 
 
Förutsättningar gavs på den fredag som inledde kursen. Kartor delades ut och lärarna gick 
igenom förutsättningarna inför lördagens fältövning. 
 
- Det var intressant eftersom vi bl.a. tränade att uppträda i bebyggelse. Vad innebär det att det 
finns höghus och mycket civila människor i området? För att klara uppgiften koncentrerade vi 
oss på att skydda broar som anfölls av fientligt flyg. 
 
- Vi frågade oss vilka styrkor och svagheter vi och fienden hade och kom då fram till att vi i 
det spelade scenariot hade det ganska gott ställt, särskilt eftersom vi kunde möte fienden med 
en mix av olika luftvärnsresurser, säger Per-Olov Lisén. 
 
Luftvärnsbataljonen som vi ”spelade” med hade här kontroll av terrängen, vilket är en viktig 
framgångsfaktor. I spelet förekom inte markstrider i eller omkring Halmstad. 
 
Spelkorten som delades ut till grupperna belyste olika viktiga faktorer för luftvärnsförbandet. 
 
- Vi genomförde hela fältövningen tillsammans, men indelade i fyra grupper. Det visade sig 
också att grupperna kom fram till olika lösningar för att nå samma mål, säger Per-Olov Lisén. 
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Ungdomskurs på Lv 6 i Halmstad ons 2 – sön 6 november 
 

 

Omfattning 
Försvarsutbildarna i samarbete med Luftvärnsregementet (Lv 6) arrangerar en regional 
ungdomskurs på Lv 6 i Halmstad under höstlovet i november 2011. Inryckning sker 
preliminärt onsdag 2 november kl 1500 och utryckning söndag 6 november kl 1000 (på Lv 6 i 
Halmstad). 
 
Kursen är öppen för Försvarsutbildarnas ungdomar i Fk–Lk2 (de som erhållit minst en 
"romb") och omfattar bl a: grunder om luftvärnets materielsystem och fordon, studiebesök, 
fysisk träning, samt information om Försvarsmaktens yrken och utlandstjänstgöring. 

Utrustning, resor, förplägnad och logi 
Luftvärnsregementet, Försvarsutbildarna och Lv-förbundet bekostar kursen inklusive resor, 
mat och boende. Fältuniform och idrottskläder m.m. medförs hemifrån. Detaljbestämmelser 
avseende utrustning, resor, förplägnad och logi regleras i slutlig order till antagna deltagare. 

Ansökan och frågor 
Skriftlig kursansökan, med målsmans underskrift för sökande under 18 år, postas till 
Lv-förbundets kansli så att den är framme senast torsdag 13 oktober.1 
 
Försvarsutbildarnas utbildningsledare i region syd, mj Ulf Hammarlund, har initierat kursen 
och svarar på frågor via tel 035-266 3102 eller e-post: ulf.hammarlund@forsvarsutbildarna.se 
 
 
Välkommen med din ansökan! 
 

                                                 
1 Senaste ansökningsdag är senarelagd till torsdag 13 oktober. 
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Inbjudan till Militärsällskapet i Stockholm 
www.militarsallskapet.se 

 

 
Foton: Militärsällskapet. 

 
Vi vill ge våra lunchgäster något av det bästa från det militära mässlivet. Vi strävar efter att 
vara en naturlig plats för Dig, som inte bara vill äta lunch utan även då och då unna Dig en 
stunds vilopaus. Det gör Du på Militärsällskapet, som ju både är en trivsam, litet annorlunda 
och speciell restaurang samt dessutom har bra möteslokaler. 
 
Militärsällskapet i Stockholm grundades av officerare och för officerare men tog från starten 
även emot ”Civile Embetsmän” från försvarets myndigheter både som gäster och medlemmar. 
Idag 160 år senare serverar vi över 5.000 luncher om året mellan 10 januari och midsommar 
samt från omkring 15 augusti fram till jul. Vi tar gärna emot nya och betydligt fler 
individuella gäster – såväl män som kvinnor. 
 
Vi välkomnar som lunchgäster alla yrkesofficerare, reservofficerare och övriga veteraner samt 
försvarsvänner i vid bemärkelse, som arbetar vid försvarets olika myndigheter samt vid 
myndigheter, organisationer och företag med anknytning till försvaret. Dessutom välkomnar 
vi - självklart – även Dig, som ingår i någon av de många olika sammanslutningar 
(organisationer, föreningar, styrelser, klubbar osv) där sammanslutningen i sig – men inte Du 
personligen - är medlem i Militärsällskapet. 
 
Vi erbjuder både medlemmar och gäster av olika slag 
− såväl lunchservering på vardagar i en unik och trivsam miljö samt med goda möjligheter 

till kontakter 
− som avskilda mötes-, sammanträdes- och konferenslokaler under dagtid. 
 
VD Sven Öberg med sin personal serverar lunch alla vardagar kl 1130 och kl 1230. 
Militärsällskapets tradition är att erbjuda god svensk husmanskost av hög kvalitet. På fredagar 
har vi dessutom en sillbuffé som förrätt och något extra gott till kaffet. Lunchbokningen gör 
Du på telefon 08-611 60 92 - samma förmiddag eller om möjligt dagen innan. Lunchpriset för 
Dig är 125 kr på måndagar till torsdagar respektive 145 kr på fredagar. Hos oss slipper Du 
och Dina vänner köer, brickor och en hög ljudnivå. Du tar själv Din lunch från buffévagnen, 
sitter vid Ditt beställda bord och tar kaffet i någon av våra trivsamma salonger 
 
Börja gärna med en individuell lunch hos oss redan i morgon! 
Varmt välkommen till Militärsällskapet på Valhallavägen 104
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Inbjudan till Norrtälje Luftvärnsmuseum 

 
Som medlem i Luftvärnsförbundet har du fri entré till Norrtälje Luftvärnsmuseum. Museet är 
öppet varje helgfri onsdag kl 1200-1500 och ligger på Campus Roslagen. D v s inne på gamla 
Lv 3, besöksadressen är August Strindbergs gata 2. Mer information finns på Internet: 
http://www.lv3.se/mus/index.html 
 

 
 
Gruppvisning på övriga tider kan bokas via föreståndaren, Lars-Åke Lindquist, på telefon: 
• till museet helgfria onsdagar kl 12-15: 0706-653 694, 
• övrig dagtid i hemmet: 0176-165 42. 
Alternativt via e-post till: museet@lv3.se 
 

 


