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Luftvärnets 
Befälsutbildningsförbund 
 
Sehlstedtsgatan 7 / 1310 
115 28 STOCKHOLM 
 
E-post: exp@luftvarn.se 
Internet: www.luftvarn.se 
 

Väddö Kursgård Lvbyn AB 
Ytterskär 2, 764 92 VÄDDÖ 
 
Tfn 0176-542 19 
E-post: info@vaddokursgard.se 
Internet: www.vaddokursgard.se 
 

Vårt Luftvärn 
PRV utgivningsbevis nr 1678 
E-post: exp@luftvarn.se 
 
Ansvarig utgivare Per-Olov Lisén, 
mobiltel 0790-461 683 
 

Medlemskap 
Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap 
500 kr. Betalas till plusgiro 59888-8. 
 
Avgift för medlemmar i Stockholms 
Luftvärnsförenings Skytteklubb och 
Roslagens Hemvärnsförening betalas av 
respektive förening. 

Innehåll nr 2 år 2021 
 
• Nationaldagen. 

• Kurser i lufthot & motåtgärder. 

• Lv-dag på K 1 lördag 2 oktober. 

• Totalförsvarsinfo på Internet. 

• Eldenhet 23 återuppstår 

Vårt Luftvärn elektroniskt 
Luftvärnsförbundet har beslutat att 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. 
 
Bild på sidan 1: Eldenhet 23 återuppstår. 
Foto: FMV, https://www.fmv.se/aktuellt--
press/aktuella-handelser/luftvarnet-far-
tillskott-nar-eldenhet-23-ateruppstar/ 
 

 

I väntans tider 
Luftvärnsförbundets verksamhet begränsas fortfarande av coronapandemin. Vår ungdoms-
verksamhet inom ULv har dock kunnat återupptas fr o m 1 april med beaktande av skydd mot 
smittspridning. Förbundsstämman 2021 genomfördes som videokonferens under lördag 13 
mars. Där förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020 och funktionärer valdes enligt 
www.luftvarn.se/funk/ 
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I skrivande stund är det fortfarande oklart hur 
pandemirestriktionerna påverkar årets firande 
av Nationaldagen. 

Där ju Luftvärnsförbundet traditionellt 
medverkar i Stockholm med en fanvakt i 
festtåget från Kungsträdgården till ceremonin 
på Skansen. 

 

 
 

 

Till hösten hoppas vi på att kunna återuppta 
vuxenutbildningen, och planerar en dagkurs 
om lufthot & motåtgärder för våra egna 
medlemmar i Stockholm till en lördag i slutet 
av augusti eller början på september. 

Vi behöver också bli fler som kan leda sådan 
utbildning över hela landet, främst för chefer 
i Hemvärnet. En kurs för blivande kurs-
chefer/lärare planeras till Väddö helgen 
11-12 september. Mer info om vårt koncept 
kring lufthot & motåtgärder finns på Internet:
www.luftvarn.se/lm/ 

 

Lördag 2 oktober är årets "Luftvärnsdag" 
inplanerad. Preliminärt på K 1 vid 
Lidingövägen 28 i Stockholm. 

I likhet med fjolårets mycket uppskattade 
arrangemang kommer flera kvalificerade 
föreläsare att informera om luftvärnet och 
dess utveckling. 

Reservera dagen redan nu! Inbjudan kommer 
i höstnumret av "Vårt Luftvärn" och på 
Internet. 

 

 
I väntan på ovan finns möjlighet att glädjas över återtagningen av robotsystem 23 "Bamse" 
(se artikel nedan) och att delta i de webbaserade föreläsningar som Svenska Försvars-
utbildningsförbundet arrangerar. Se inbjudan till nedan via: www.luftvarn.se/akt/ 

• Luftlandsättningsdivisionen i Pskov - torsdag 3 juni kl 20-21. 
• Försvarsbeslutet - torsdag 17 juni kl 20-21. 

Med önskan om en bra sommar: 

Michael Reberg 
Förbundssekreterare & utbildningsansvarig 
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Luftvärnet får tillskott när Eldenhet 23 återuppstår 

 
 

Luftvärnsenhet EldE 23 som har stått i förråd sedan början av 2000-talet på grund av 
neddragningar på försvaret genomgår nu underhåll och systemkontroller för att kunna ingå i 
Försvarsmaktens insatsorganisation. 

FMV beställde serieproduktions av Eldenhet 23, även kallad BAMSE, från Saab Bofors 
Dynamics (SBD) år 2000. Tre år senare levererades materielen till FMV. Neddragningar inom 
försvarsområdet gjorde att försvarsmateriel förrådsställdes, bland annat EldE 23. 

I början av mars genomfördes systemkontroller av Luftvärnssektionen vid FMV med stöd av 
Försvarsmakten. EldE 23-systemet med radarstation Ps 90 har dessförinnan genomgått 
förstärkt underhåll vid SBD. 

”Det säkerhetspolitiska läget har förändrats och FMV har fått i uppdrag att iordningsställa 
EldE 23 för att systemet ska kunna ingå i Försvarsmaktens insatsorganisation. Vi kan 
konstatera att trots att EldE23 har stått många år i förråd så är tillgängligheten hög på 
systemet”, säger Leif Jansson, Projektledare för vidmakthållande av Luftvärn, FMV. 

Under våren kommer FMV genomföra leveranskontroller av flera EldE 23 efter genomfört 
underhåll, för leverans till Försvarsmakten. 

Fakta EldE23 
Eldenhet 23 är en luftvärnsenhet för bekämpning av fientliga flygplan, helikoptrar, UAV:er 
och kryssningsrobotar. Den är baserad på en robotvagn som kan dras efter valfritt 
dragfordon. I vagnen finns plats för två operatörer, stridsledare och skytt. På vagnens tak 
finns en lavett med plats för sex skjutklara robotar. Här finns även en åtta meter hög fällbar 
mast som håller eldledningsradar och IR-kamera. Radarn som opererar på Ka-bandet mäter 
in både mål och robot, eldledningsdator räknar ut styrkommandon som sänds till roboten 
med hjälp av radarn. 

 

Källa FMV: https://www.fmv.se/aktuellt--press/aktuella-handelser/luftvarnet-far-tillskott-nar-
eldenhet-23-ateruppstar/ 


