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Olle Madebrink

75 år, och sedan?
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I våras firade Förbundet, före detta
Stockholms Luftvärnsförening, sitt 75-
årsjubiléum på Piperska muren i Stock-
holm, med största sannolikhet samma
lokal som användes när föreningen bil-
dades 1926. 75 år är en lång tid, och
precis som en människas liv så har för-
bundet haft sin barndom, sina mannaår
och sin ålderdom.

Ungdomsåren
Ungdomsåren var den tid före kriget när
det inte skulle bli några fler krig, när
försvaret halverades, och när de militära
tankesmedjorna i tysthet producerade
omvälvande teorier om ny teknik och
snabba krig. Då bildades och byggdes
föreningen upp av människor som inte
trodde på sin tids huvudtanke, att det
aldrig mera skulle bli krig.

Medelåldern
Kraftutvecklingen skedde när de stora
diktatorerna marscherade över världs-
kartan och vi, kanske mera genom tur
än skicklighet, klarade oss genom att
rulla ihop oss med igelkottataggarna
utåt. Då, när vårt försvar behövdes mer
än någonsin, utvecklade föreningen en
häpnadsväckande energi. Vi stod för sto-
ra delar av Stockholms luftvärn genom
att vi utbildade all förekommande per-
sonal och befäl samt organiserade in-
samlingar och annan frivilligverksamhet.

Aktiv ålderdom
Övre medelåldern och pensionsåren
innebar en lugnare och behagligare till-
varo i den stora FBU-familjens hägn.
Vår förening blev ett förbund bland de
andra, där dock några framsynta och en-
tusiastiska människor insåg att Stock-
holm, och Sverige, kan komma att be-
höva ett starkt luftvärn.

Vår tid liknar politiskt sett mycket 20-
talet. Stora krig förefaller vara  långt
borta, och försvaret minskas, precis som
1926. Men nya oväntade konflikter kan
dyka upp. Det signifikativa för vår tid är
oförutsägbarheten. Vem kunde till ex-
empel i tid  spå rätt om Falklandskriget,
Sovjetunionens sammanbrott, eller 11:e
september?

Framtiden
Låt oss därför komma ihåg historien och
fortsätta vårt arbete även inför de kom-
mande 75 åren. En vacker dag kan vi
behövas lika mycket som under kriget.

Olle Madebrink tittar i backspegeln och lite i
kristallkulan.
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Raymond Grönberg

Årsstämma och 75-årsjubileum

Förbundsstämman
Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
höll sin ordinarie förbundsstämma den
22 mars på Piperska muren. Under sam-
lingen av de 60 deltagarna till stämman
spelade Karlbergs FBU-musikkår under-
hållningsmusik.

Vid de sedvanliga stämmoförhandlingar-
na redovisade styrelsen bl a utfallet av
verksamhet och ekonomi under 2001.
Att lägga märke till är att vår rekryterare
Olle Eriksson lyckades så bra under
2001 att förbundet erövrade en inteck-

ning i det av ÖB instiftade rekrytering-
spriset. Tidigare har Sörmlands FBU-
förbund, två inteckningar och Örebro
FBU-förbund en. För att ta priset för
gott krävs fem inteckningar.

Stämman beviljades full ansvarsfrihet för
styrelsen. Därefter vidtog val av styrelse
och andra funktionärer. Beslutades om
oförändrade medlemsavgifter.

75-årsjubiléet
Efter förbundsstämman firade deltagar-
na förbundets försenade 75-årsdag.
Egentligen inträffade dagen den 13 de-
cember 2001.

Överste 1. Kim Åkerman med hustru Ingegerd
vid drinken före middagen.

Till jubileet gav förbundet ut denna 48-sidiga
skrift, som sänts till alla medlemmar.
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Styrelse 2002
Ordförande Olle Madebrink
Vice ordförande Michael Reberg
Sekreterare Raymond Grönberg
Kassör Erik Jernberg
Ledamöter Folke Björklundh

Olle Eriksson
Börje Lantz
Jan Hammarberg
Hans Björkén
Bengt Engkvist

Ersättare Georg Werle
Gunilla Bondeson
Per Jönsson

Adjungerade Ronny Schultz
Bennie Thunberg
Bo Pederby

Revisorer
Ordinarie Claes-Göran Joelsson

Lars-Gunnar Sederlin
Ersättare Lars-Inge Hägle

Övriga funktionärer
Ordf. skytteklubben Per Norburg

”    ungdomsavd. Börje Lantz
”    valberedningen Bo Pederby

Kursgårdsintendent Hans Björkén
Klubbmästare              Folke Björklundh
Red. medlemstidn. Bo Pederby

Musikkåren har tagit sitt namn efter slottet, där ÖB ställt en övningslokal till förfogande åt kåren.

Raymond Grönberg –
vår förbundssekrete-
rare sedan många år.

Under pausen efter stämman underhöll
åter musikkåren. Därefter avåts en su-
perb jubileumsmiddag. I middagen del-
tog överste 1. Kim Åkerman med fru
Ingegerd som hedersgäster.

Till förrätten överlämnade Göteborgs
luftvärnsförening sin hyllning genom att
bjuda på snapsen. Vid desserten fram-
förde Kim Åkerman Stockholms FBU-
förbunds varma gratulationer och lyck-
önskningar genom att överlämna Stock-
holmsförbundets bordsstandar till vår
ordförande.
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Luftvärnsförbundets dag
med ULv – förevisning söndagen 12 maj 2002

Georg Werle

Revelj och förberedelser
Söndagen kom med ett strålande vackert
väder och med revelj kl 0730 för ungdo-
marna och övriga som övernattat i Lv–
byn. Efter morgonmål och slutliga för-
beredelser var det klart att invänta gäs-
terna,  som kom med buss och i bilar.
Det var både anhöriga och förenings-
medlemmar.

Markstrid och luftvärnsmateriel
Kl 10 samlades alla för en information
om Luftvärnets Befälsutbildningsför-
bund och det bjöds på kaffe. Sedan var
det dags för förbundets ungdomar
(ULv) att visa vad de lärt sig. Det gällde
stridsmoment, förläggning och Lv–ma-
teriel. Ungdomarna avslutade denna fö-
revisning med skarpskjutning. Alla bjöds
på god lunch av byns värdpar Björkén.
Många gäster satt ute och åt i det fria
njöt av den strålande utsikten utöver
Samnäsfjärden.
Efter lunchen fick anhöriga till Lv-ung-
domarna ge sig ut och bl a utforska Lv–
byn i form av en tipsrunda. Andra akti-
viteter för inbjudna var bangolf, pilkast-
ning samt lerduveskjutning.

Ceremoni vid stranden
Kl 14 var det kursavslutning nere vid
stranden av Samnäsfjärden. Det var vår

ordförande Olle Madebrink som förrät-
tade den. Sedan återstod prisutdelning.
Segrarna i tipsrundan och i de andra
tävlingarna skulle belönas.  Kl 1500 –
efter kaffet skildes man åt efter att fått
vara med om en i alla stycken bra dag
ute på det gamla Luftvärnsskjutfältet,
som idag lyder under andra herrar än
Luftvärnets.

Populär kurschef är kapten Börje Lantz, här fo-
tograferad på 40 mm m/48 – kanon vid salut-
skjutning från Riddarholmen i samband med
doktorspromovering i Stadshuset 2002.

Noteras kan att Kjell Mäki från FBU:s
överstyrelse var närvarande och har läm-
nat en mycket positiv rapport om verk-
samheten.
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Nedan: Genomgång efter övningen.

Anhöriga och föreningsmedlem-
mar får en lektion av två kursdel-
tagare i konsten att gå i ställning
med robot 70.

Till vänster: Patrull under framryck-
ning vid skydd av vägförbindelse.

Fo
to

: O
lle

 E
rik

ss
on

Fo
to

: O
lle

 E
rik

ss
on



Minkurs på Berga örlogsskolor

helgen 13-15 september 2002

Svenska Värnpliktsofficersförbundet (SVOF) inbjuder till helgkurs omfattande såväl

sjö- som landminering och röjning. Ytterligare kursinformation finns på

Internet: http://www.svof.se/

Skriftlig anmälan senast 23 augusti med samtliga personuppgifter,

förbundstillhörighet och önskemål om resor, till:

SVOF, Box 154 02, 104 65 STOCKHOLM.  E-post: kansli@svof.se

Siaröfortet
med buss & båt söndagen 1 september 2002

I samarbete med SVOF. Buss från K 1 kl 09.00, Klarabergsviadukten kl 09.15.

Åter kl 18.00. Enkel lunch på Siarös vandrarhem.

Bindande anmälan till förbundskansliet senast 25 augusti.

CFB centrala höst- och vinterkurser
Skriftlig anmälan till förbundskansliet senast 15 augusti för höstkurser

och 1 december för vinterkurser. Ytterligare information om kurserna och

anmälningsblankett finns i FBU kurskatalog, samt på CFB hemsida på

Internet: http://www.fbu.se/
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Studieresa till Thailand sommaren 2003

Luftvärnsförbundet planerar en studieresa till Thai-
land de två första veckorna i juli 2003. Vi erbjuds
unika besök vid bland annat regementen, flygbaser,
riksdagen, och i fem städer, Bangkok, Nakorn
Phatom, Ayuttaya, Kanchanaburi (Riwer Kwai) och
avslutar i badorten Pattaya. Vår guide är svensks-
språkig och har mycket goda förbindelser på hög
nivå i landet. Självklart finns även tid avdelad för
egen turism, sol och bad med mera.

Resan är öppen för medlemmar som fyllt 18 år.
Kostnaden per person blir efter bidrag från förbundet
cirka 10.000 kr. I priset ingår: hotell, vissa måltider,
guide och resor i Thailand, samt flygresa t o r från
Stockholm. Anhöriga är välkomna under förutsätt-
ning att de blir medlemmar i förbundet. Barn kan
medfölja helt på egen bekostnad. För att resan
skall genomföras krävs att vi blir minst 20 vuxna
deltagare. Detaljinformation med blankett för
anmälan finns på förbundets hemsida och kan även
beställas från kansliet.

Vårt försvar visar upp sig
Lördagen 3 augusti KA 100 år förevisar i Galärparken och på

Skeppsholmen i Stockholm.

Lördagen 31 augusti S1 i Enköping genomför regementets dag.

Lördagen 21 september Livgardet i Kungsängen genomför regementets dag.

Ytterligare information om aktiviteterna ovan med mera finns på Försvarsmaktens

hemsida på Internet: http://www.2.mil.se/

Välkommen med din anmälan senast fredag 27 september 2002

9
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Studiebesök
på

Vattenfall
Torsdagen

14 november
kl 18.00

Anmälan till förbundskansliet
senast 5 november 2002

Vi besöker Vattenfall, Jämtlandsgatan 99
i Råcksta i västra Stockholm och får
information om hur elförsörjningen säker-
ställs vid ett krisläge.

Studiebesök på UD
Torsdagen 10 oktober 2002  kl 18.00

Guidat besök på Utrikesdepartementet i Arvfurstens palats
med krigsbyten, konst mm.

Anmälan till förbundsexpeditionen senast 1 oktober 2002

Kursstart för ULv på ”gamla Lv 3”
Söndagen 1 september 2002

Läs mer om det på sista sidan
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Men än lever det ”gamla Lv 3” kvar, med en 40 mm
Ivakan m/36 och med Bengt Tapper som anförare
besvarades elden från karolinerkanonen. Det såldes
också strömming, samt dansades och sjöngs i kör
vid Norrtälje Garnisonsmuseum.

Familjedag ”på gamla Lv 3”

Text: Georg Werle
Foto: Bo Pederby

Museet hölls öppet för
alla som var intresserade.

Allt för att lämna ett bidrag till
”ett Roslagen i rörelse”.

”Sätt Roslagen i
rörelse” ville Norrtälje
kommun med hjälp
av en mängd före-
ningar bland annat
med kommunens
karoliner som med
trummor, kanonsalut,
muskötsalvor och fly-
gande fana satte färg
på dagen och Rosla-
gen.

Lördagen 8 juni
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Jan Lindahl

GU-bataljonen
Utbildningsåret 2001-2002
Utbildningsåret präglades, som läsaren
säkert känner till, av en ansträngd eko-
nomi. Högkvarteret ställde lägre mål vid
förband för att balansera detta. Eftersom
utbildningsresultaten väl svarar mot
korrigerade målsättningar, samtidigt
som verksamheten utvecklats mot en allt
bättre ordning och reda, vill jag påstå att
personalen inom GU-bat gjort ett
mycket bra arbete.

Bra utbildare ger goda resultat
I tider då resurserna är begränsade, vil-
ket de säkert kommer att vara även i
framtiden, är det naturligt att fokusera
på utbildaren. Det är dennes insatser
som främst påverkar kvaliteten i för-
bandsproduktionen, oaktat teknisk och
annan utveckling. Hur skall dennes
kunskapsbehov tillgodoses i framtiden?

Redan idag sker förändringar i sådan
takt, att den normala skolgången kom-
pletterad med en relativt liten befälsut-
bildning inte räcker.

GU-bat mot en
mer lärande organisation
Jag anser att skolorna i huvudsak skall
ge utbildaren de teoretiska och praktiska
resurser, denne behöver för att själv till-
ägna sig ny kunskap. Återstår då en
ständig utveckling av systemkunskap i
egna system och nyheter inom andra
områden, såsom t ex PEK och NBC.
Denna utveckling måste enligt min
uppfattning ske vid GU-bat. Vi måste
därför tydligare utvecklas mot att bli en
lärande organisation.

Utbildning sker bl a på HAWK, robot 77, en ro-
bottyp som är under renovering och modifiering
(REMO) till robot 97.

Överstelöjt-
nant Jan
Lindahl, chef
för grund-
utbildnings-
bataljonen,
har efter
genomförd
chefskurs
(ledning/tele-

Hur detta skall gå till i praktiken behöver vi
en debatt om. Det kommer t. ex. att krävas
någon form av prioriteringar mellan värn-
plikts- och befälsutbildning. Ja, det kom-
mer att krävas genomgripande förändring-
ar. Se dem som utmaningar och delta i de-
batten!

krig), tjänstgjort som telekrigschef vid KS 01
och som delprojektledare inom TAKSIS.
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Jan Svensson

LvSS informerar
om verksamheten 2002 -2003

LvSS organisation och uppgifter har
förändrats inför utbildningsåret 2002-
2003. Förutom de tidigare organiserade
tre utbildningsavdelningarna Taktik,
Teknik och Ledarskap finns också Tak-
tiska Programmet, Yrkesofficerspro-
grammet år 2 samt Kadettskolan. Nu
tillkommer Reservofficersprogrammet,
Fackprogrammet och Yrkesofficerspro-
grammet år 3.

Utbildningsåret 2002-2003
omfattar bl a:
• YrkesOfficersProgrammet  år 2 med

start v i 231.
• Taktiska Programmet med

start i v 235.
• Kadettskola för vpl/serg med förbe-

redande kurs för YOP/ROP med
start i v 314.

• ReservOfficersProgrammet med
start i v 235.

• Fackprogram Luftstrid/Lv med
start i v 237.

• YOP 3 eller som det också heter
Forsatt befattningsutbildning 6
(FB 6) med start i v 233.

Elever från de gångna årets Taktiska
program och Stabsprogram genomför
också en Fortsatt Befattningsutbildning
i fältbataljonsstab eller fältkompanistab
(FB 5 och FB 4).

Reservofficersprogrammet (ROP)
Vecka 235 börjar reservofficerskurs

ROP 2 och ROP 3 och som omfattar
40 veckor. Utbildningen och avtalstiden
för dessa reservare omfattar totalt två år.
Utbildningen avslutas med ett praktikår
på respektive hemmaförband.

Fackprogram Luftstrid / Luftvärn
(FackP)
Efter ett omfattande arbete i samverkan
med regementets övriga enheter har
LvSS tagit fram ett fackprogram luft-
strid/luftvärn. Utbildningen kan i hög
grad jämföras med utbildningen på
chefsprogrammets tekniska profilering
och kommer att genomföras bl a i
Stockholm, Linköping och Halmstad
(Högskolan). Utbildningen delas upp på
tre utbildningslinjer efter en grunddel
omfattande 5 veckors utbildning. 1. Ro-
botsystem. 2. Eldrörssystem. 3. Sensorer.

Utbildningen omfattar totalt cirka 40
veckor och genomförs under en tids-
riod om 2-3 år. Efter utbildningen ut-
nämns man till Fackman.

Överstelöjtnant Jan Svensson är chef LvSS,
Luftvärnets StridsSkola
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Kent Samuelsson

Tillbaks till verkligheten
– från Afghanistan

När jag slutade som kårchef vid Gotlands
luftvärnskår 1999 insåg jag plötsligt att
mina år vid luftvärnet hade nu kommit
till sin ände och det var med lite vemod
jag lämnade över till min efterträdare Gö-
ran Wahlqvist.

Min officersbana började som fast an-
ställd furir och min första utbildning
skedde vid Lv 4 i Malmö (gruppchefs-
skola 2). Därefter har jag en normal
tjänstgöring vid förband ända fram till
Militärhögskolans högre kurs (nuvarande
Försvarshögskolans chefsprogram). Efter
några år som stabsofficer i Högkvarteret
och några internationella uppdrag kom
jag tillbaks till Lv 2 som bataljonschef
och sedan chef.  När jag lämnade Lv 2
flyttade jag från Gotland, där jag hade
bott sedan 1977, till Stockholm.  Jag bör-
jade då som chef för utvecklingsavdel-
ningen vid Arméns Taktiska Kommando
i Enköping.

FN-tjänsten i Afghanistan
Efter 10 månaders tjänst blev jag tillfrå-
gad om jag kunde bli Senior Military Ad-
visor i FN med placering i Afghanistan.
Jag började min tjänstgöring i november
2000 och avslutade den i januari 2002.
Ett minst sagt omtumlade uppdrag, som
jag inte längtar tillbaks till men definitivt
inte vill ha ogjort.  Att vara i en mission,
som gick på halvfart, och där nästan ing-

en var intresserad av  att komma i full-
ständigt rampljus, ger en erfarenheter,
som jag svårligen kommer att få chansen
till att uppleva igen.

Åter luftvärnare
Mitt i denna mission blev jag tillfrågad
om jag ville avlösa överste Ulf Persson
på Lv 6.  Jag svarade ja efter ungefär 20
sekunders tanke.  Att få komma tillbaks
till förbandsverksamheten (vilket för
mig är anledningen till att jag började
som officer), som jag dessutom trodde
var bakom mig, var ett beslut som inte
var svårt att fatta. Jag bestämde mig ock-
så för att flytta från Stockholm till
Halmstad, eftersom jag är singel och ej
heller har barn så är beslutsfattningen
enkel. I juli månad går mitt bohag till
Halmstad.

Överste Kent
Samuelsson är
ställföreträdande
chef för Luftvärns-
regementet.

Det vore förmätet att i dagsläget -  efter en
kort period på regementet och dessutom
tjänstgjort i en helt annan verklighet de sista
15 månaderna - komma med några funde-
ringar om verksamheten, men jag hoppas
kunna återkomma i ett senare nummer. Mina
huvudarbetsuppgifter är utbildning vid rege-
mentet och luftvärnsstudien, som pågår.

Foto: Bo Pederby
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Ställföreträdarbyte i
luftvärnsmaktens högborg

1 april 2002 efterträddes överste Ulf
Persson av överste Kent Samuelsson som
ställföreträdande chef för Luftvärnsrege-
mentet. Se artikel föregående sida.

Ulf  har varit ställföreträdare sedan den
nya, slimmade organisationen för Luft-
värnet infördes 2000. Tidigare var han
chef för Luftvärnets Stridsskola i Norr-
tälje, som i samarbete med Lv 3 utbilda-
de lettisk och litauisk personal för de tre
kompletta luftvärnsbataljoner, som från
Lv 3 skeppades över till Baltikum.

1 juli 2002 blir Ulf  svensk försvarsatta-

ché i dessa två länder, Lettland och Li-
tauen, med placering i Riga. Redaktio-
nen önskar honom lycka till.

Utöver sina ordinarie uppgifter har Ulf
sett till att traditionsföremål från de
nedlagda Luftvärnsförbanden samlats in
och bevarats för eftervärlden.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samar-
bete med luftvärnsledningen och önskar
Kent lycka till som en i toppen för  upp-
byggnaden av den nya tidens kvalificera-
de luftvärn och för anpassad utbildning.

Från gamla I 16 kanslihus
styrs sedan 2000 Sveriges
arméluftvärns planering, ut-
bildning och till stora delar
även dess utveckling.

Bo Pederby

Överste Ulf Persson t h lämnar över till överste
Kent Samuelsson t v.
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Ny luftvärnsbok
med regements- och kårchefers
porträtt och fakta

15-20-åringar välkomna till ULv

Då startar Luftvärnets ungdomsverksamhet
med att ”äldrekursare” och ledningen inbju-
der alla intresserade 15-20-åringar, pojkar
som flickor, att få information om ungdo-
mens frivilligverksamhet. Genom att gå våra
kurser, visar du försvarsintresse, vilket är vik-
tigt vid t ex mönstring.
Ytterligare information lämnas av kapten
Börje Lantz tel  0176-161 75.
Mobil 070- 37 93 342.
Anmälan till  Börje eller förbundskansliet
senast 25 augusti 2002.

Ulf Persson, som presenteras på föregående
sida, är författaren till denna bok, där hela
Luftvärnets samling av chefsporträtt åter-
ges i färg. Författaren presenterar också
chefernas karriärer och för de chefer som
är avlidna även levnadsbeskrivningar.
Från att Luftvärnet varit organiserat i upp
till sju fristående fredsförband, reducerades
det hela till ett enda 2000. Författaren har
genom forskning och intervjuer lyckats
mycket väl med att dokumentera historien,
innan det är för sent.

Boken kostar 250 kr och är på 192 sidor.
Beställs genom Stabschefen, Luftvärnsregementet,
Box 515, 301 80 HALMSTAD
Tel 035-266 20 00, fax 035-266 30 09

Bilden är från Nationaldagsfirandet på Stadion
2002, Luftvärnsungdomar är fanförare.

Söndagen 1 september 2002
på ”gamla Lv 3”

Foto: Olle Eriksson


