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Vice förbundsordföranden Michael Reberg

I skrivande stund så är striderna i Irak nyli-
gen avslutade. Tyvärr har naturligtvis även
detta krig, liksom alla tidigare, medfört stora
kostnader i såväl mänskligt lidande som ma-
teriella och ekonomiska resurser. Vi får nu
hoppas att segrarmakterna och FN lyckas
normalisera läget i landet. Erfarenhets-
mässigt så brukar det ofta ta flera år innan
slutsatser från krig blir tillgängliga utanför
den innersta kretsen. Dock så verkar i alla
fall överlägsen västerländsk högteknologi
och krigskonst mer eller mindre ha förlamat
de irakiska stridskrafterna. Man kan hos
dem ana brister även i utbildning, stridsvilja
och ledarskap.

Luftkriget
Från alliansens sida har man inledningsvis
använt främst kryssningsrobotar och signal-
sökande robotar för att slå ut det irakiska
luftförsvaret. När detta nedkämpats så har
man sedan kunnat gå in i ”närstrid” med
tämligen låg risktagning även med beman-
nade flygplan som fällt mindre kvalificerade
men ändå väl så kraftfulla robotar och bom-
ber. Parallellt med flygbekämpning av led-
ning och andra prioriterade mål över hela
det irakiska djupet, så har alliansens mark-

Vad kan vi dra för erfarenheter
från kriget i Irak?

stridskrafter framryckt med taktiskt under-
stöd från flygande plattformar av olika slag
för spaning, målutpekning och bekämpning.

Vad blir då slutsatserna för oss som
luftförsvarare?
För mig står det i alla fall alldeles klart att vi
måste kunna bekämpa fiendens spetsvapen,
t ex kryssningsrobotar som fäller ”intelligen-
ta” substridsdelar. Det duger alltså inte läng-
re att bara ha ett luftförsvar som kan verka
mot flygplan. Klarar vi däremot att hålla un-
dan missilerna så slipper vi ju dessutom tro-
ligtvis ”närstriden” mot bemannade farkos-
ter. De system som kan hantera robothotet
kan också bekämpa de lättare mål som ut-
görs av flygplan och helikoptrar. Självklart
kostar kvalificerat luftförsvar stora pengar.
Men frågan är om det inte är just här vi
måste satsa? Kanske till och med några av
våra försvarskronor som numera rullar iväg
utomlands istället bör användas för att ”täta
det egna taket”? Särskilt nu när snart alla
som disponerar flygindustri eller har pengar
att handla för kan skaffa sig många långräck-
viddiga kryssningsrobotar, eller ännu värre
ballistiska missiler, till bråkdelen av priset
för ett traditionellt flygvapen.

Lv 3 Kamratförening välkomnas till Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
Kamratföreningen ansluts till Förbundet och får därmed Vårt Luftvärn, där föreningen även får dispo-
nera några egna sidor, ”Lv 3 Kamraten”. Det ligger i tiden att värna om ett svenskt luftförsvar i dessa
tider. Vår uppgift är inte bara att vårda det som finns kvar av det gamla, utan även att påtala luftvärnets
betydelse i luftförsvaret. Tillsammans kan vi göra vår röst hörd. Olle Madebrink, ordförande
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Sekreterarskifte
Vid årsstämman lämnade Raymond Grönberg på egen begäran sekreterarstolen. Han hade nått
pensionsåldern och tänkt att nu får de yngre ta vid. Vi som har varit med i styrelsen under hans tid vill
gärna framföra vårt tack för den tid som varit. Raymond har varit en utomordentlig sekreterare som
skött förbundets angelägenheter på ett lysande sätt. Raymond är som ett levande exempel på den
plikttrogne, ordningsamme men även självständige och rättrådige gode svenske officeren som varit en

Förbundet har utvecklats
Jag valdes till sekreterare för Stockholms
Luftvärnsförening för 10 år sedan. Då på-
gick aktiv verksamhet av ungdomar och skyt-
tar. Övrig verksamhet förekom knappast alls.

Under de här åren har det hänt en hel del:
1994 flyttade vi från Pansarvillan till Frivil-
ligpaviljongen.

1995 ombildades föreningen till Luftvärnets
Befälsutbildningsförbund. Luftvärnslottaför-
eningen bildades. Den dog tyvärr ut efter
några år.

Idé- och initiativrika funktionärer ska-
pade olika verksamheter, som t ex försvars-
upplysning med föredrag och studiebesök,
egna kurser och funktionärsutbildning.

Förbundets dag har genomförts i Lvbyn de
två senaste åren. Dagen visade sig populär
och samlade många medlemmar.

Aktivt rekryteringsarbete har ökat
medlemsantalet från ca 600 till ca 900.

Lvbyn har fått en ansiktslyftning genom
om-,  till- och nybyggnad. Dessutom
har det ordnats en utbildningsplattform
för ungdomarna efter Lv 3:s nedlägg-
ning.

Ungdomarna och skyttarna har hela tiden
fortsatt med sin livliga verksamhet.

Det har varit mycket stimulerande och trev-
ligt att jobba tillsammans med förbundets
funktionärer. Tänk vad många idéer och vil-
ken initiativkraft det finns hos intresserade
och positiva människor, som ideellt offrar en
del av sin fritid. Den goda andan och det
fina kamratskapet jag fått uppleva kommer
jag att sakna.

Lycka till

Jag önskar förbundet all lycka i framtiden.
Fortsätt att ta till vara den potential som
finns hos dem som delar förbundets ideologi
och visar intresse för dess verksamhet. Det
kräver både omtanke och uppmuntran.

Vår sekreterare,
överstelöjtnant Ray-
mond Grönberg har
bl a varit personal-
chef på Lv 3.

Raymond Grönberg
10 år som förbundssekreterare
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av  förutsättningarna för vårt lands utveckling alltsedan Gustav Vasas dagar.  Tack Raymond
Vi vill samtidigt hälsa vår nye sekreterare Georg Ekeström, välkänd för alla gamla Lv 3:are, välkom-
men. Georg har redan visat att han är en värdig efterträdare till Raymond, och vi hoppas att han stan-
nar ett bra tag.  Välkommen Georg  Gamla och nya styrelsen  / Olle Madebrink, ordförande

Major Georg Eke-
ström var engage-
rad i utvecklingen
av Luftvärnets sista
kanonsystem.

Nye förbundssekreteraren Georg Ekeström
Bakgrund
Jag är född i Göteborg 1944 och genom-
förde min grundutbildning vid I 17 i Udde-
valla 63-64. Under utbildningen sökte jag
till teknikerutbildning och blev efter två år
Armétekniker med placering vid Lv 3 i
Norrtälje. 1970 utnämndes jag till underof-
ficer och tjänstgjorde därefter vid Lv 3, LvSS
och Miloverkstaden med underhåll av och
utbildning på radarstationer. Jag karriärväx-
lade 1983 till Arméingenjör och byte tjänst
till chef för tekniska detaljen vid Lv 3.

1987 flyttade jag från Lv 3 till LvSS tekniska
avdelning där jag efter några omorganisatio-
ner blev chef för försöksavdelningen. Förut-
om ansvaret för försöksplatsen med mätut-
rustningen KUL var jag projektledare för
DIRSI, modifiering av Cig 790 och målma-
teriel. Den första november 1999 gick jag i
+55 pension.

Maktmedel
Det finns i världen ett stort antal diktatori-
ska, kriminella och fanatiska ledare för orga-
nisationer och länder. Dessa ledare tvekar
inte att sko sig på andras bekostnad. Värl-
dens demokratiska länder behöver förutom
FN, maktmedel för att sätt stopp för krimi-
nella ledares framfart. Det har hänt mycket i
Europa sedan Winston Churchill 19 sep-
tember 1946 efterlyste ett ”slags Europas

förenade stater” i ett tal i Zürich. EU är på
väg att skaffa sig ett större inflytande inom
utrikes- och säkerhetspolitikens område.
Tillgången till maktmedel är ett av de nöd-
vändiga fundamenten för dessa politikområ-
den och EU har de resurser som behövs för
att skaffa maktmedlen.

LvBUF behövs även i framtiden
Under drygt 75 års verksamhet, har vår or-
ganisation, ideellt, på olika sätt verkat för
luftvärnet i Stockholm och Sverige. Behovet
av denna ideella verksamhet finns också un-
der det tjugoförsta århundradet. Jag tror att
det i framtiden kommer att finnas officerare
och befäl i Sveriges, Europeiska Unionens
och Förenta Nationernas förband som varit
med i förbundets ungdomsavdelning, delta-
git i våra utbildningar och tagit del av vår
försvarsupplysning.
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Erik Jernberg har avgått som förbundets kassör. Han ersätts av P O
Lisén. Erik fanns med när jag kom in i styrelsen, och var gammal i gården
redan då. Jag upphörde aldrig att imponeras av hans långa datalistor på
förbundets ekonomi.

Förbundets ekonomi är ju mera komplicerad, eftersom den består både
av egna medel och statsmedel, som strängt måste hållas isär. Dessutom
skall Lv-byn redovisas för sig. Allt detta skötte Erik med den äran. Vi
tackar för den tid som varit och önskar lycka till.

Olle Madebrink, ordförande

Tack, Erik, för många år

Så beskriver P-O sig själv:

Förbundstämman valde mig att efterträda
Erik Jernberg som kassör.

Jag är Lv 3-are av själ och hjärta. Min grund-
utbildning skedde 1981-82 på Lv 3 och rb70
och gick därefter rak ROK (reservofficerskurs)
på LvOHS / TS i Göteborg. Därefter
tjänstgjorde jag vid infanteribrigaderna IB 2,
IB 14 och IB 4.

Karriären kröntes med befattningen som luft-
värnsbefäl vid 4:e fördelningen. Jag tillhör de
ärovördiga ”överlevande” efter den beryktade
vinterövningen ”Västgräns” 1985 – en äkta
Västgräns Survivor.

I det civila livet

Där har jag jobbat i ledande befattningar på
mindre och medelstora företag och jobbar nu
som produktchef på ett företag i gränslandet
mellan telekom och IT. I yngre dagar  stude-
rade jag företagsekonomi och juridik på
Stockholms Universitet.

Per-Olov Lisén - vår nye förbundskassör

Kaptenen i luft-
värnets reserv Per-
Olov Lisén tar över
ansvaret för För-
bundets ekonomi
som även omfattar
Lv-byn.

Därför har jag nu engagerat mig i Lv-
BUF

Jag är ganska ny medlem. Intresset väcktes
när jag förstod att det skulle bli svårt att
kunna tjänstgöra i Försvaret i den omfatt-
ning som jag blivit van under 20 år. När den
möjligheten började stängas, blev det natur-
ligt för mig att söka till någon frivillig-
organisation.

Luftvärnets Befälsutbildningsförbund var ett na-

turligt val för mig som luftvärnare.

Per-Olov Lisén
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Lvbyn
vår konferensanläggning vid Ålands hav

Bo Pederby

Ett tack till avgående intendenten
Hans
Intendent Hans Björkén med hustru Solveig
har drivit Lvbyn under många år och lämnar
nu över. Styrelsen ber att få framföra sitt
tack till makarna för goda insatser.

Ann-Katrin Johansson - ny intendent
Ann-Katrin känner många av oss från Väd-
dö skjutfält, eftersom hon arbetat där i 30
år. Först som kokerska, sedan som kostchef
för hela anläggningen och på senare år med
utökat ansvar för skjutfältets hela försörj-
ningsdetaljs personal, d v s kost, förråd och
lokalvård. Ann-Katrin sade frivilligt upp sig
vid Lv 3:s nedläggning.

Intendentens högra hand
Johan Sundmark  är  vaktmästare. Han är
van vid jobbet, eftersom han jobbade på  Lv-
byn somrarna 1995 och 96. Johan är mycket
kompetent för uppgifterna med bl a  treårig
gymnasieutbildning med inriktning på
snickare. Dessutom utbildad kock på Lv 3.

Hög trivselfaktor i byn
Lvbyn är i det närmaste fullbokad hela  den-
na säsong. Byn har blivit alltmer populär ge-
nom åren.  Nu söker sig också flera gäster
hit  som Ann-Katrin tidigare haft hand om
på skjutfältet.  Man känner sig verkligen
välkommen och de trivsamma rummen gör
att man kopplar av i den avstressande skär-
gårdsmiljön och njuter av den goda maten
vid havet.

Det är mycket arbete med att hålla husen i gott skick.
Dan Sundmark har på sin fritid hjälpt Johan att rusta
upp denna mingolfbana. Foton s 6-7: Bo Pederby

Ann-Katrin och Johan kopplar av efter att ha bokat in
nya gäster och serverat lunch. Gästerna konfererar.
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Antal bäddar totalt 93
Antal rum med dusch och toalett 14
Antal stugor 8
I matsalen kan 60 personer äta samtidigt
Konferenslokaler för 60, 30 respektive 24 personer

Öppettider
15 april till 15 oktober

Väddö skjutfälts personal-
mäss och hotell. Många av
oss har varit där, men inte alla
vet att vår Lvby är närmaste
granne, och byn börjar vid
den skyddade viken på hit-
sidan av udden.

Nedan: Några av de sjönära
stugorna och ett konferens-
hus. Matsalen ligger inbäd-
dad i grönskan  med utsikt
över fjärden.
Foton:
Bo Pederby och Georg Werle

Fakta om Lvbyn 2003
Kostnader per person
Rum med dusch och toalett
Enkelrum och helpension 585 kr
Dubbelrum och helpension 485 kr

Vandrarhemsstandard
Helpension 410 kr
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Kursavslutning för ULv  den 17 maj 2003. Kurschefen Kapten Börje Lantz  infor-
merar. De anhöriga hade dessförinnan bjudits på lunch och sett ungdomarna i
verksamhet. Alla trivdes i det finns vädret. Foton: Bo Pederby

I härligt majväder den 14 maj 2003 samla-
des medlemmarna till träff och årsmöte på
regementets f d skjutfält i Hästholmen, nu-
mera förnämlig golfanläggning med natur-
vårdsområde närmast stranden.

Många kamrater är kvar 40 år efter
nedläggningen
Sammanlagt 83 kamrater med partners möt-
te upp och samlades vid flaggstången - en
imponerande samling med tanke på att det i
år är 40 år sedan regementet lades ner.

Efter en utmärkt krigsmannalunch - ärter
och pannkaka - i vår tidigare matsal, numera
golfrestaurang, var det tid för årsmöte.

Sture Andersson med hjälp av Jan Ågren hissade
flaggan till trombonsignal från Anders Hill.

Lyckad vårträff
för Kungliga Östgöta Luftvärns-

regementes kamratförening

Mellan programpunkterna gavs det gott om
tid till promenader, kamratlig samvaro med
minnen och historier och en och annan sång.

Ett 25-tal kamrater stannade kvar och avnjöt
kvällens grillbuffe och huvuddelen av dessa
övernattade i de gamla befälsbarackernas
uppfräschade rum.

Sven Ahlgren, överste / ordförande 



10

Georg Werle

– förbundets ungdomsavdelning

I fält med ULv

Den yngre gruppen
En lördagsmorgon i april ute på Väddö
skjutfält förde sergeant Anders Fransson mig
ut i fält till en grupp av de yngsta ur ULv.
De sysslade med överlevnadsövningar.
Ungdomarna visade hur de kokade mat på
råvaror som naturen bjöd på, t ex te på tall-
barr. Kokkärlen stod på ställningar, ”treföt-
ter”, som tillverkats av  trädgrenar.
Gruppen hade också hunnit med att bygga
ett skärmskydd. Den yngre gruppen bestod
av ett tiotal ynglingar, huvuddelen från Ros-
lagen.

Anders Fransson berättade att gruppen kom
till Väddö på kvällen före, d v s fredag. De
reste då ett tjugomannatält. Därefter gick
man till vila. Redan kl 04 00 på morgonen
gick reveljen. Gruppen ordnade utspisning –
varm dryck och smörgås med pålägg. Ännu
inte frukost på kokta tallbarr! Under första
arbetspasset rev de tältet, som flyttades till
annan  plats på skjutfältet.

Den äldre gruppen
Förutom den yngre gruppen ur ULv fanns
ute i terrängen en äldre grupp med ett tiotal
killar och en tjej.
Denna grupp skulle träna spaning och hade
därför satts av vid Kasberget, säkert minst 5
km från skjutfältet.

Kurschef för ULv är kapten Börje Lantz   Tel 0176-161 75, 0703-79 33 42
Foton: Bo Pederby och Georg Werle

Uppgiften för gruppen när den lämna-
des vid Kasberget på fredagskvällen:

1. Upprätta bas

2. Kommande dygn spana mot skjut-
fältet för att finna den yngre gruppen

3. Att endast ta sig fram i väglös
terräng.

Chefen för den yngre gruppen, Robin Lilja, skriver ner
uppgifter, som de yngre skall lösa.

Mattias Johansson, sambandskarl.
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Så här kan en ULv-helgövning gå till. Kan-
ske kommer några av dessa unga att tjänst-
göra i den svenska nätverksbaserade för-
svarsmakten och vara den yttersta spjut-
spetsen.

ULv-kurserna fortsätter 31 augusti efter
uppehåll i sommar. Se sista sidan

På lördagseftermiddagen hade den yngre
gruppen höjt beredskapen. Någonting var i
görningen. Chefen Robin Lilja hade avdelat
bevakning åt tre håll en bra bit utanför täl-
tet. Sambandet upprätthölls med en i ter-
rängen upphittad telefonkabel. I tältöpp-
ningen satt Mattias Johansson och var sam-
bandskarl till chefen.

De flesta av ungdomarna tycker det är bra att sova i
tältet, men tuffare att sova ute i det fria under ett
skärmskydd, som de byggt själva.
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Ubåtsvapnet 100 år
I Stockholm firar Marinen Ubåtsvapnet tisdagen 19, fredagen 22 augusti 2003

     Då har du möjlighet att ingående studera ubåtar

Mer info:  www.ubatsvapnet 100.com/ev_ sto_ index.asp

Regementets dag
på

Livgardet

En hundraåring visar upp sig

Mer information

www.livgardet.mil.se/artic1e.phpid=1253

Kungsängen

Lördagen 20 september
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Vi besöker

Regalskeppet Wasa
Onsdagen den 5 november 2003 på Wasamuseet

Adress: Galärvarvet Djurgården

Anmälan till Kansliet senast  31 oktober 2003. Antalet platser är begränsat.

Program
17.20 Samling utanför entrén

till Vasamuseet
17.30 Enkel måltid.

Smörgås och dryck
18.00 Film om Wasa
18.30 Hans Soop berättar om

och visar oss skeppet
under rubriken

Regalskeppet Wasa som kungligt
propagandamedel och maktsymbo-
liken i skeppets utsmyckning

20.00 Museet stänger

Polishistoriska museet och terrorism
Lördagen den 11 Oktober 2003

Samling kl 11.55 vid huvudentrén Bergsgatan 52 på
Kungsholmen. Vi börjar med guidad tur på museet, följt
av fika. Därefter följer ett föredrag om terrorism i dag och
om terroristangreppet mot västtyska ambassaden i Stock-
holm. Besöket avslutas med en diskussion om terrorismen
i världen. Arrangör: Jan Hammarberg.

Anmälan till Kansliet senast 1 oktober 2003.
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Överste Jan-Erik Jakobsson har lämnat över
chefskapet efter sina tre år och går nu till en

Museiföreståndaren Lennart Johansson
tvingades att packa ner och magasinera
Ystads lvmuseum. Idag - juni 2003 - finns
huvuddelen av museiföremålen förrådsställd
i två förråd i Halmstad, upplåtet av Lvrege-
mentet.

Om Luftvärnsmuseet i Ystad skrev styres-
mannen för Armémuseum för några år se-
dan: ”Museets utställning är den mest omfattan-
de och kompletta över luftvärnsmateriel, där kan
man studera luftvärnets tekniska utveckling från
de första luftvärnsartilleripjäserna till den hög-
teknologiska Robot 70.”

Dåvarande Luftvärnsinspektören Leif
Gunnerhell säger vid samma tidpunkt:
”Luftvärnets utveckling är mycket starkt knuten
till den tekniska utvecklingen i samhället i öv-
rigt. För att förstå den utvecklingen måste man

 Chefsbyten på Luftvärnsregementet

Från vänster: Kent Samuelsson, Jan-Erik Jakobsson
och ceremonimästaren för dagen Lennart Rydén.

Ystads Luftvärnsmuseum magasinerat i Halmstad

Museiföreståndaren Lennart Johansson till höger
tillsammans med artikelförfattaren uppe på en 10,5
cm luftvärnskanon.

ha kunskap om den tidigare. Det är från vårt
arv vi bygger vidare in i framtiden.”

Försvarsmaktens Högkvarter har i skrivelse
den 2002-11-18 skissat på ett truppslags-
museum för luftvärnet enligt kategori 1 vid
Luftvärnsegementet i Halmstad. Blir det av?

Georg Werle

ansvarsfull uppgift på Högkvarteret. Överste
Kent Samuelsson, tidigare ställföreträdande
chef, tar över. Ny ställföreträdare är överste
Göran Wahlqvist, tidigare chef för Luft-
värnets Stridsskola i Halmstad.

Nästa Vårt Luftvärn:

Tema Luftvärnsregementet
Tidskriftens två redaktörer var med vid chefs-
bytesceremonin 12 juni 2003. Vårt intryck är
att cheferna utifrån den svåra uppgiften att
koncentrera luftvärnet till Halmstad år 2000
tillsammans med personalen gjort ett gott
jobb och att man arbetar ambitiöst vidare.
Läs i nästa nummer.

Bo Pederby

I pressläggningsögonblicket:
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Vårt Luftvärn

Kurschefen major Michael Reberg, är
lärare vid  Försvarshögskolan med en
nyligen framlagd utredning ”Framtida
lufthot mot Sverige”.

Biträdande kurschefen Håkan Larsson
är kapten, luftvärnsspecialist vid Am-
fibiestridsskolan och krigsförbandschef.

Lufthoten och dess bekämpning
Kryssningsrobotarnas uppträdande får inte ta oss på sängen
Vi luftvärnare har i regel hyggliga grund-
läggande kunskaper i lvtaktiskt upp-
trädande. Lufthoten har varit relativt kon-
stanta genom tiderna men den accelererande
utvecklingen i dag av de flygande farkoste-
rna gör att vi ständigt bör fortbilda oss för
att i framtiden kunna bekämpa de nya an-
fallstyperna.

Betrakta vår kunskap som färskvara
Ett 20-tal personer, däribland några unga
värnpliktiga fänrikar, fick under ett par kurs-
dagar - helgen 25 – 27 april på Väddö - infor-
mation om senaste utvecklingen och tankar-
na kring framtida lufthot mot Sverige och
bekämpningsprinciper.

Åskådlig undervisning, kombinerad med att
alla deltagare fick ett kompendium med ett
60-tal bild-  och faktarutor om senaste ut-
vecklingen, som de kunde göra sina egna an-
teckningar i. Kunnig kursledare var vår vice

ordförande, Michael Reberg, adjungerad av
den väl uppdaterade Håkan Larsson. Kursen
var fristående, samtidigt som den var en in-
troduktion till en veckokurs om luftvärns-
taktik i storstad som hölls i juni, och som
var CFB:s nya centrala luftvärnskurs.

Helgkursen genomfördes i samverkan med
SVOF (Svenska Värnpliktsofficersförbun-
det) vars utbildningsledare överste Björn
Swärdenheim, som tidigare varit kontakt-
man i Högkvarteret, följde kursen.

En kurs där vi blev uppdaterade och
nu förstår att största lufthotet kom-
mer från  obemannade förhållande-
vis billiga vapensystem med  lågt
flygande farkoster, typ kryssnings-
robotar, med lång räckvidd och hög
precision. Vapen som terrorrister
förhållandevis lätt kan skaffa sig.

Nedtecknat av  Bo Pederby, gäst på kursen

Frivilligförsvarets kompetenshöjande kurser försöker ersätta  Försvarsmaktens inställda repövningar

Stridsfarkosten ”LOCAAS” flyger i 30 min och
söker själv markmål med GPS och laserradar.
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Redan den 15 november 1940 bildades vid
krigsförband i Stockholm Stockholms luft-
värnsregementes kamratförening. Den 26
mars 1952, i samband med flytten till Norr-
tälje, bröt sig en del ur denna förening, Den
1 januari 1958 ändrades namnet till Kungli-
ga Roslagens Luftvärnsregementes kam-
ratförening. Fram till mitten av 1960-talet
fungerade föreningen bra och hade många
aktiva medlemmar.

Under senare delen av 1960- och under
1970-talet minskade intresset och flera av
eldsjälarna i föreningens ledning slutade på
grund av för hög ålder. Föreningen upphör-
de att fungera 1976.

Vilande förening återstartar
Först 1988 tog dåvarande regementschefen,
Torsten Törnqvist, initiativ till att få igång
kamratföreningen igen. Arbetet startade och
den 8 februari 1989 återuppstod Lv 3

kamratförening. Föreningen hade då om-
kring 85 medlemmar. Sedan dess har fören-
ingen fungerat bra och har idag omkring
400 medlemmar.

Kamratföreningen är öppen för alla som är
intresserade. Föreningens viktigaste uppgif-
ter är att bevara minnet av Lv 3, driva Norr-
tälje Garnisonsmuseum och anordna
kamratföreningsträffar.

Föreningen genomför också ett antal salut-
skjutningar i Stockholm varje år. Detta sker i
samarbete med Södertörnsgruppen och Ros-
lagens hemvärnsbataljon. Varje år genomförs
också ett antal aktiviteter såsom en 6 juni
fest, en höstmiddag samt någon eller några
utflykter. Under 2002 var vi på Swedish
Army Tattoo, vilket var mycket uppskattat.

Bli medlem – Du behövs
Du som är intresserad att vara med, hör av
Dig till Mats Eriksson tel  0176-22 32 84.
Ni som redan är medlemmar, hör gärna av
Er med tips och förslag och delta i våra akti-
viteter. Utan aktiva medlemmar blir det ing-
en levande kamratförening. För visst är Lv
3:s minne värt att bevara.

Gerhard Lilliestierna

Vår ordförande, siste
chefen Lv 3, överste
Gerhard Lilliestierna,
nu verksam i Hög-
kvarteret.
Foto: Bo Pederby

Lv 3 Kamratförening

Äldste med-
lemmen, Sven
Wendel och
Torsten Törn-
qvist bränner
gamla fanan.
Den nya in-
vigs.
Foto: Okänd
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Sedan nedläggningcn av Lv 3 har vår Kam-
ratförening övertagit uppdraget att skjuta sa-
lut vid doktorspromotion för Handelshög-
skolan i Stockholm, Karolinska Institutet,
Kungliga Tekniska Högskolan och Stock-
holms universitet.

De vi skjuter för är:
Jubeldoktorer, de som för femtio år sedan
promoverades och som nu åter inbjuds. He-
dersdoktorer, dvs speciellt förtjänta utländska
vetenskapsmän. Även svenskar, som inte har
doktorsexamen, men som gjort sig förtjänta.

Doktorer efter avlagda prov, dvs den stora
massan, som skall promoveras.

Ett särskilt uppmärksammat ljudinslag är sa-
luten, som innebär en hyllning. Olika läro-
säten har olika regler men som exempel: en
jubeldoktor får två skott, en hedersdoktor
får ett och medan doktorer efter avlagda
prov endast får ett skott i grupp om åtta.

Vi skjuter SALUT!

Salutskjutningen är en
tradition från Lv 3:s dagar,

som förs vidare idag av
kanonofficerare mfl. till-

hörande Lv 3 kamratförening.
Bilden visar kn Börje Lantz och lt

Mathias Lindgren med soldater ur
försöksplutonen på Riddarholmen

före en salutskjutning.

Kamratföreningen sköt senast
för Karolinska Institutet den
16 maj 2003. Kanonjärerna

sköt över 60 skott.

Skjuter från Riddarholmen
Lv 3 Kamratförening skjuter salut från Rid-
darholmen, Evert Taubes terrass med lvakan
m 40 / 48 av ett gäng pjäsentusiaster, som
kaptenarna Börje Lantz, Bo Liljegren, Johan
Sågström, Bengt Tapper och undertecknad.
Dessutom medverkar personal ur Hemvä-
met och ULv- ungdom. Bevakningsbåt ur
brandförsvaret hindrar båtar att komma
inom avspärrat vatten. Högsta eldberedskap
i regel från kl 17.00 och 1- 2 timmar pågår
skjutningen och 30 – 70 skott avlossas. Un-
dertecknad är i Stadshuset och ger eldtill-
stånd via radiosamband.

Under skjutningama får vi ofta besök av in-
tresserade, för oss både kända och okända, Det
är ett mycket trevligt ins1ag som inbjuder till
intressanta samtal.

Ett tack  till Övlt Lars Mörrby , HKV, och
C Roslagens Hemvärnsbataljon. Övlt Gun-
nar Kanold, samt vår Öv Gerhard Lilliestier-
na, HKV, vilka bidrar till genomförandet.

Håkan Larsson
Kanonjär och föreningens kassör
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Luftvärnsmuseet eller som det egentligen he-
ter, Garnisonsmuseet  i Norrtälje har åtta år
på nacken. Museet är en del av Lv 3 Kam-
ratförenings verksamhet. Samlingarna och
museiföremålen har blivit värdefulla  nu ef-
ter Lv 3:s, LvSS:s, Miloverkstadens avveck-
ling och Skjutfältets överlämnande till Amf 1.

En huvudbyggnad och en utställ-
ningshall
För att ta några exempel: I  utställningshal-
len står en  CIG 790, en 40/48DIRSI - pjäs
och en Lvrbvagn 701. Det går fort att göra
Arméns luftvärnsmateriel till museiföremål
idag!
Förutom föremål i museibyggnaderna har vi
fortfarande kvar några luftvärnsminnen på
kasernområdet som Norrtälje kommun tagit
över. Bloodhound vid P-platsen, två 7,5 cm
lvkanoner m/27 - 30 vid f d kanslihuset.  I
museet finns en utförlig information var de

Vårt luftvärnsmuseum

Museet är  öppet varje onsdag kl 1200 - 1500.
Avtala annan tid på 0176-175 90  eller 0176-154 67. E-post lvmuseet@telia.com

Enskilda personer som grupper om 10-15  personer är välkomna.
Entréavgiften är för  enskild person 20 kr och för en grupp 200 kr.

Sätt gärna in en slant, liten som stor på Lv 3
Kamratförenings pg - konto 43 25 49-5. Skriv
på talongen ”För museet”. Tack på förhand!

Museet finns angivet på gratiskartan över Norr-
tälje 2003, som kan fås på Turistbyrån t ex.
Huvudbyggnaden från luften. Utställningshallen
ligger 75 m bakom.
Foto: Bo Pederby o Georg Werle.

Georg Werle Museiföreståndare

olika minnesföremålen finns på det f d ka-
sernområdet.
Museiverksamheten kostar en hel del. Vi be-
höver ständigt pengar för att driva Garni-
sonsmuseet.

Sista roboten, som Lv 3 sköt, överlämnas till museet
år 2000.

Lv 3 Kamraten LV 3 KAMRATFÖRENINGS TIDNING
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Lv 3:s kamratförening har nu anslutit sig till
Luftvärnets befälsutbildningsförbund. Med
detta har två mål uppnåtts.

1. Kamratföreningens medlemmar får Vårt
Luftvärn och kan därigenom följa med vad
som händer inom luftvärnet och får dessut-
om information om LvBUF:s verksamheter
bl a  frivilligkurser, som anordnas .

2. Kamratföreningen tidning ingår i Vårt
Luftvärn och kallas Lv 3-kamraten. Övriga

Lv 3-kamraterna nu anslutna
till Luftvärnets Befälsutbildningsförbund

läsare får därigenom information om vad
som sker i Lv 3 - kamratförening. Bra infor-
mation därför att Lv 3 var det förband, där
flertalet av förbundets medlemmar tjänst-
gjort.

Ett tack till Förbundsstyrelsen för  god sam-
verkan, som förhoppningsvis gynnar båda
parter.

Bo Pederby och Georg Werle
Redaktörer för Lv 3-Kamraten

Vår hemsida
Vi har sedan en tid tillbaka en
hemsida  som drivs av Lv3 Kamrat-
förening.

Just nu på hemsidan:
• Kamratföreningen
• Museiverksamheten
• Offenciven
• Lomarskogens jakt o fiske

Websidans adress är:
www.lv3-norrtalje.com

Hjälp till att hålla hemsidan aktuell,
ta kontakt med webadministratö-
ren.
Lämna gärna en hälsning i Gäst-
boken.

Thomas Imeryd
webadministratör

Lv 3:s kamratförenings
kontaktperson, Mats Eriksson,
tel  0176-22 32 84.

Sensommarfest på
VÄDDÖ
lördagen 30 augusti 2003

I år på konferensanläggningen
Lvbyn, granne med skjutfältet

14.00 Samling och eftermiddags-
kaffe, inkvartering, för de som
önskar övernatta

15.00 - 17.00 Tipsrunda, minigolf,
visning av skjutfältet mm.

18.00 Välkomstdrink, därefter tre-
rätters middag, med lättöl och vin.
Efter middagen ordnas dans

Kostnaden för allt detta 200 kr

Anmälan till Bo Liljegren
tel 0176-159 01, 0730-70 73 56

SENAST 15 augusti 2003

För den som önskar övernatta:
Rum med dusch och toalett 175 kr
per person. Morgonmål 40 kr

Lv 3 Kamraten LV 3 KAMRATFÖRENINGS TIDNING



Posttidning B
Vårt Luftvärn. Luftvärnets Befälsutbildnings-
förbund, Box 27803, 115 93 Stockholm

Ungdomar - kursstart
Kom till förevisning och information

Luftvärnets befälsutbildnings-
förbund
är en ideell och partipolitiskt obunden
frivillig försvarsorganisation inom
Centralförbundet för befälsutbildning
CFB.
Vår målgrupp är i första hand luftvärns-
befäl - såväl värnpliktiga som an-
ställda, men alla svenska medborgare
som fyllt 15 år är välkomna som med-
lemmar.

Ungdomar 15 år men inte 21 är
välkomna som medlemmar i ULv
ULv bedriver militär ungdomsverksam-
het som bland annat omfattar:
luftvärnstjänst, skytte på bana och i
fält, radioutbildning, övernattning i tält,
orientering med karta och kompass,
överlevnad, fältidrott, sjukvårdens
ABC, åtgärder vid olyckor, skydd mot
NBC- och brandstridsmedel samt in-
formation om totalförsvaret, värnplik-
ten, officersyrket m.m.

Kursdagar     Vi samlas i regel i Norrtälje för att sedan transporteras till och från Väddö skjutfält.
• 12-14 september fredag kväll till söndag Helgövning på Väddö.
• 10-12 oktober fredag kväll till söndag Helgövning på Väddö.
• 7-9 november fredag kväll till söndag Helgövning på Väddö.
• 5-7 december fredag kväll till söndag Helgövning på Rindö.
• 13 december lördag  terminsavslutning på f d Lv 3 i Norrtälje.

Info på Internet:     www.fbu.se/lvbuf/ulv

Du kan även kontakta vårt förbundskansli
( se s 2) eller kurschefen för ULv kapten
Börje Lantz 0176-161 75, 0703-79 33 42.

Ungdomsavdelningen har kurs-
start  på fd Lv 3 i Norrtälje sön-
dagen 31 augusti 2003

Alla ungdomar mellan 15-20 år välkomnas
till förevisning och försvarsinformation. Det
är Luftvärnsförbundets ungdomsavdelning,
ULv, med sin chef kapten Börje Lantz, som
inbjuder.

Samling utanför kasernvakten kl 1200,
verksamheten beräknas sluta ca 1400.

SL-bussar går ända fram
Bor du i Stockholmsområdet så är det
lätt att åka med SL-buss från Tekniska
högskolan till Norrtälje. Det går också
bra att kliva på bussarna längs väg E 18.
Stig av vid varuhuset ”Flygfyren” och följ
sedan Stegelbäcksgatan upp till gamla
vakten Lv 3.

Då har du tillfälle att anmäla dig till att
bli ULv-medlem och till kurs.
Är du under 18 år? Då krävs målsmans
skriftliga tillstånd.


