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Vårt Luftvärn
Kent Samuelsson

Med siktet framåt
Det utbildningsår som avslutades i juni var
ett ur luftvärnssynpunkt mycket bra. För
första gången fick vi genomföra en hel, oförändrad övningsserie.
FOCUS, den blev en mycket bra övning ur
synpunkten Strid mot luftmål. Vi hade under
övningen mer än 225 kvalificerade företag
under tre dagar och det var första gången
som Norrlands lvbataljon och Lvregementet
fick samöva ordentligt.
ASSÖ, arméns stabs- och sambandsövning.
Där deltog vi med ett förstärkt lvkompani
och ett stabskompani. Det var en bra övning
som kommer att genomföras vart annat år.
Nästa ASSÖ genomförs i Norrland 2005.
Dessutom deltog vi i Flygvapnets slutövning.
ELITE, där deltog vi med över tiden ca 45
officerare med två eldenheter 90 och två PS
90. Äntligen fick vi pröva våra ”vingar” i en
internationell miljö. Övningen genomfördes
i närheten av Stuttgart och var en övning
ledd av Tyskland i Nato struktur. Vi fick
hjälp av norska officerare att utbilda våra
befäl, innan vi åkte ner. För att göra en lång
historia kort kan jag konstatera, att vi lyckades mycket bra främst tack vare befälen entusiasm att visa att vi kan. Vi har ingenting att
skämmas för!
Vårt system med eldtillstånd och att beslutet tas
vid eldenheten är överlägset eldförbud och att
endast få skjuta på tilldelade mål anser jag.

Foto: Bo Pederby

Bra utbildningsår - bra grund att stå på

Överste Kent Samuelsson är chef för Luftvärnsregementet.

ställa in befälsutbildningar under tidigare år.
Vi har en mångfald av officerare och med
våra ekonomiska nedskärningar och ett
omförhandlat arbetstidsavtal fick vi varken
råd eller tid till utbildning. Min vilja är att
”komma över” svackan, och därför kommer
vi att satsa mer på befälsutbildning, än vi har
haft möjlighet till tidigare. Till denna interna
befälsutbildning måste vi satsa resurser. Vi
startade befälsutbildningen redan i maj i år.
Vi har dessutom under hösten genomfört ett
diagnostiskt prov för att analysera
utbildningsståndpunkten på våra befäl.

Nu till framtiden

Vi kommer att lyckas med att öka kompetensen, eftersom vi har två nya system, som
kommer inom de närmaste året. Först ut,
med införande kurser under 2003/04 är RBS
97 som är en svensk unik renovering och
modifiering av HAWK och 2004 börjar kurser på RBS 23 BAMSE. Att få vara chef under de närmaste tre åren ser jag därför som
ett privilegium.
Hoppas ni alla haft en bra sommar, ”vi hade i
alla fall tur med vädret”, hälsar

Vi har med Luftvärnsregementets bildande
fått en kompetenssvacka. Vi fick till stor del

Kent Samuelsson
Chef för Luftvärnsregementet
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Jan-Erik Jakobsson

Luftvärnet – en viktig komponent i ett modernt luftförsvar
Bakgrund
Över tiden har stridskrafternas uppgifter
förändrats. Medel och motmedel har gått
hand i hand. I Gulfkriget gavs prov på vad
modern krigföring i luften mot mål på marken kan åstadkomma. Försvararens villkor
blev med ens mycket tydliga. En försvarare
som disponerar kvalificerat luftvärn innebär
stora svårigheter för en angripare. En försvarare med begränsat eller inget luftvärn är i
regel chanslös.

Från att primärt haft uppgiften att bekämpa
motståndarens flygplan har utvecklingen
inneburit att luftvärnet numera måste koncentrera sig på att bekämpa vapenlast t ex
kryssningsrobotar och flygande sensorer.
Med egna kvalificerade luftvärnssystem
tvingar vi motståndaren att utnyttja sina
mest sofistikerade stridsmedel. Det blir en
fråga om att upprätta ett sådant hot så att
motståndaren måste anpassa sin taktik till
vår fördel.

God samverkan med flygstridskrafterna
Ett uthålligt och effektivt luftförsvar kräver
ett gott och nära samarbete mellan flygstridskrafterna och luftvärnet. Luftvärnets
främsta förtjänst är att kunna upprätthålla
ett uthålligt yt- eller punktförsvar, medan
flygstridskrafterna kan agera över stora ytor
men med begränsad uthållighet.
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Från att bekämpa flygplan
till att bekämpa vapenlaster

Överste Jan-Erik Jakobsson avgående chef för
Luftvärnsregementet som nu går mot nya krävande
uppgifter studerande sitt porträtt, som skall hängas
bland andra chefer på den anrika mässen.

Tiden som chef för Luftvärnsregementet är den roligaste och
mest inspirerande i min karriär. Den
professionalism och entusiasm som
personalen visade gjorde även de
svåra besluten lättare att fatta.
I min nya befattning som arméns
chefsutvecklare har jag att sörja för
planeringen av arméns chefskrets
och därutöver utlandsstationerade
officerare.

Vårt Luftvärn

Rbs 70 och 90 är bra luftvärnssystem som
med enkla åtgärder kan ges såväl mörkersom småmålsförmåga.
På sikt bör långräckviddigt luftvärn anskaffas liksom korträckviddiga system för att
klara av mättnadsanfall med kryssningsrobotar.

Utbildning av luftvärnets krigsförband och kompetensbevarande
Även i djupaste fred finns anledning att
vårda och värna krigsförbanden. Det är ju
dessa som skall kunna utnyttjas i flexibelt
sammansatta insatsförband varhelst ett behov uppstår. Det är ytterligt väsentligt att
luftvärnsutbildning inte endast bedrivs på
en plats. Tre motiv är viktigare än andra till
detta. Det första är att kunna influeras och
inspireras av andra enheter. Det andra är att
säkerställa luftvärnets förmåga att verka i
hela landet och därmed också i olika miljöer
utomlands. Det tredje är att varje år kunna
öva med luftvärnsförband inom ramen för
högre förbands strid. För luftvärnet är det
frågan om att kunna verka i bataljonsförband. Övning i bataljon ger också nödvän-

dig kompetens för luftvärnsledning från
stridsledningscentraler (StriC), vilket är en
förutsättning för ett effektivt utnyttjande
av de samlade luftförsvarsresurserna.
Nätverks baserat försvar (NBF)
Genom att införa NBF erhålls ökad förmåga att upptäcka, bedöma, fatta beslut
och agera baserat på gemensam, säker och
aktuell information som presenteras till
varje användares behov. Stor tankemöda
krävs för att metoderna för framtida ledning av striden skall utveckla krigföringen.
Grunden för Försvarsmaktens agerande är
manövertänkande och uppdragstaktik.
Chefers ledarskap är en annan oerhört viktig komponent.
Anpassning av luftvärnet till internationell standard sker genom deltagande i internationella övningar.
En väl avvägd luftvärnsfunktion är
en självklar komponent i ett modernt
luftförsvar.

Foto: Åberg / Westberg Enator Miltest AB

Nya hot
Fram till 1980-talet var det största hotet
flygplan med relativt enkla bomber och raketer. Under 1980-talet utvecklades vapen
med större räckvidd och precision. Vapen
som kunde släppas på ca 10 km från målet,
blev en realitet. Våra korträckviddiga luftvärnssystem kunde därmed inte nyttjas med
”gammal taktik”. Studier av nya system påbörjades. Ett av resultaten är RBS 23
(BAMSE) som är ett utmärkt system för
bekämpning av bl a kryssningsrobotar.

Utbildningen på RBS 23 kommer att börja på Lvregementet under 2004, då demonstratorer tilldelas.
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Stefan Jönsson

Uppgifter
Grundutbildningsbataljonen (Gu-bat) på
Luftvärnsregementet i Halmstad ansvarar,
tillsammans med Norrlands luftvärnsbataljon, för utbildningen av Luftvärnets
insatsbataljon under ett utbildningsår. Gubat på luftvärnsregementet ansvarar för huvuddelen av förbandet och organiserar ett
stabskompani och två lvkompanier, som
krigsplaceras efter genomförd utbildning.
Gu-bat är en av fem enheter på Lvreg, en
stor enhet där inneliggande värnpliktsomgång uppgår till strax under 1000 vpl och
antalet officerare är ca 130.
Organisation
Gu-bat är organiserad med en bataljonsstab
och fem kompanier. Bataljonsstaben består
av bataljonsledning (chef, stf, bating, 2 st
planoff och batadj) samt utbildningsstöd
(Motoravd, Idrottsavd, Sjukvårdsskola, Ledsystavd, NBC och UH funktion). Kompanierna är organiserade med ett Livkomp
för utbildning av befälselever, Hawkkomp
för utbildning på lvsystem 97 och 90,

Bataljonens organisation 03/04
Ledning
Utbstöd
22
Antal
officerare 17
Livkomp
Antal
vpl

6

125

24

23

22

18

Hawkkomp Meklvkomp Stabskomp Trosskomp
240

220

180

190

Foto: Bo Pederby

Grundutbildningsbataljonen

Stefan Jönsson är chef GU-bataljonen. Stefan kommer
ursprungligen från Lv 4, började 1993 på Lv 3 och var
kompanichef på 3.komp oc 1.komp samt chef taktiksektionen på LvSS.

Meklvkomp för utbildning av lvsystem 70
med pbv 401, Stabskomp för utbildning av
bataljonens ledningsdelar samt våra bevakningsplutoner och slutligen Trosskomp som
svarar för utbildning av bataljonens logistikdelar.
Utbildningsrytmen innebär att våra KBelever rycker in i januari, GB/E i juni och F
soldaterna i augusti. Bevakningsplutonerna
rycker in i augusti och januari. Under hösten
genomförs Grundläggande soldatutbildning
(GSU) som totalt omfattar ca 10 veckor fördelade över utbildningsåret. Befattningsutbildningen börjar under hösten och de
större övningarna genomförs i februari och
mars. Övningsserien består, förutom plutons- och kompaniövningar, av en bataljonsövning, ASSÖ (Arméns stabs- och sambandsövn) för ledningsdelar, FOCUS (samövn med Flygvapnet i Jokkmokk) för lvkompanierna och Lvreg slutövning som genomförs i Skåne –04 och kallas ”Dubbeleken”.

Vårt Luftvärn
Björn Jacobson

Luftvärnsutvecklingsenheten
Överstelöjtnant Björn Jakobsson var
stabschef på Lv 3 och idag chef LvutvE
vid Lvregementet i Halmstad.
Luftvärnsutvecklingsenheten (LvutvE) är
Utvecklingsenheten och Taktikenheten
utbrutna ur gamla Lv SS-organisationen
i Norrtälje.

Uppgifterna i stort är att:
1. leda utvecklingen av taktik och strids
teknik för luftvärnsförband,
2. leda utvecklingen av luftvärnsspecifik
materiel,
3. leda utvecklingsövningar inom luftvärnet,
4. leda teknisk tjänst inom Lvregementet.
Exempel på aktuella verksamheter

ELITE i Tyskland
Detta var 2003 vår första internationella
övning. Denna NATO-övning betonade
telekrigföring, och den gav Luftvärnsregementet nya kunskaper i ledningssystemutveckling.

Systemplan Luftvärn
2002 startade studien för en ny Systemplan
Luftvärn, som skall vara klar 2005. Bakgrunden är att år 2010-2015 faller RBS 70 och
RBS 97 (Hawk) för åldersstrecket. Endast
RBS 90 kommer att vara operativt efter
2015. Systemplanen ger underlag för hur
denna svacka skall hanteras.
Studiens rekommendationer hittills:
A. Anskaffa RBS 23 med minst två bataljoner eller åtminstone anskaffa materiel för
att göra demonstratorerna till hela förband.

Motivering:
RBS 23 förmåga ”att bära in i framtiden”
ifrågasattes under hösten 2001 och endast
demonstratorer är f n under anskaffning.
Försvarets Forskningsinstitut (FOI) har i sin
utredning entydigt pekat på att systemet bär
mot framtiden.
B. Digital överföring av information även
från luftvärnet till Stridsledningscentralen
(StriC) genom köp av flera Underrättelseenheter (UndE 23)

Motivering:
Med dagens systemlösning kan luftvärnsförbanden ta emot information från flygvapnets sensorer via LuLIS ( motsvarar f d
Lufor) och Lv-robotledaredata.. Till StriC
kan återmatning och annan info enbart ske
med rösten. Detta rimmar dåligt med det
Nätverksbaserade Försvaret och vi föreslår
därför att den sensorinformation som sammanställs i luftvärnet måste kunna överföras till StriC via UndE 23.
C. Robotsystemen 70 och 90 ges nya
förmågor

Motivering:
Framtida hotbild med många små mål, i
störd miljö, måste ge RBS 70 och 90 bättre
förmåga att bekämpa dessa. mål. För RBS
90 och 70 föreslås nya typer av robotar, för
RBS 70 även mörkerseende.
D. RBS 90 REMO med nya förmågor

Motivering:
RBS 90 bör få betydligt bättre prestanda och
inte endast livstidsförlängas, som är billigare.
Nya system för framtidens hotbilder samt
vägvalsfrågor med tanke på begränsade
resurser finns också på agendan.
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Lennart Rydén gav Bo Pederby
följande information vid besök på
Luftvärnsregementet

Chefen för Luftvärnsregementet är tillika
chef för Halmstad Garnison, som omfattar Luftvärnsregementet, Militärhögskolan Halmstad, Försvarsmaktens
Halmstadsskolor, Hallandsgruppen och
Försvarsmaktens Logistik.

I Luftvärnsregementets regementsstab ingår
Garnisonsavdelningen (Garnavd). C Garnavd ansvarar och handlägger tillsammans
med andra mycket dugliga medarbetare verksamheter inom regementet och garnisonen.
Press- och informationstjänst. C Garnavd
är Lvregementets press- och informationschef. Informatör är byråintendent Yasmine
Möllerström, som dessutom är webbmaster
och chefredaktör för ”Vi på Lv 6”.
C Garnavd är sammanhållande för gemensam press- och informationstjänst i garnisonen och samman kallar varje månad garnisonens Informationsgrupp.
Ceremonier och traditioner. C Garnavd
ansvarar för regementets ceremonier t ex
Regementets dag och GU-bataljonens utryckning. Är även musikhandläggare (militär tjänstemusik). C Garnavd är sammanhållande för gemensamma traditioner i
Halmstad garnison, t ex Nationaldagsceremonier.
Besöks- och inspektionsverksamhet.
C Garnavd ansvarar under regementschefen
för upprättande av program och är besöksansvarig vid flertalet externa besök vid
regementet. T ex besök av Försvarsmi8

Foto: Bo Pederby

Garnisonsavdelningen
Majoren Lennart Rydén, chef Garnisonsavdelningen,
är en av flera fina representanter för Luftvärnsregementet , vilka medverkar till att besökande känner sig
välkomna och får bra information.

nistern, ÖB, Arméinspektören, försvarsattachéer och riksdagsledamöter
Övriga verksamheter och funktioner:
Säkerhetstjänst
IT- och informationssäkerhet
Handläggning av Miljö o Fysisk planering
Trafiksäkerhet
Utbildningssäkerhet
Expeditionstjänst Funktionsleder denna vid
regementets Garnisonsexpedition (två
byråintendenter, en vaktmästare). Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) är ansvarig för
all expeditionstjänst inom Försvarsmakten)
Regementsorder C Garnavd ansvarar för
upprättande av regementsorder och Halmstad Garnisonsmeddelande.
Regementschefens sekreterare ingår i
Garnavd och är en viktig resurs.
Personalvård (tre personalkonsulenter, en
fritidsledare och en byråintendent)
Jag upplever mina arbetsuppgifter som
utomordentligt stimulerande och roliga.
Tyvärr tycker jag att tiden inte vill räcka till
fullt ut. Personal- och budgetansvar tar
också tid. Jag kan dock lova att dagarna
går snabbt när man har rolig och trivs.
Dessutom försöker jag hinna med två
milpass jogging i veckan också. God fysik
är ett måste för ett högt arbets-tempo!

Vårt Luftvärn
Mats Nilsson

Lv 3-are på Luftvärnsregementet
Att arbeta på Luftvärnsregementet
Regementet består i dag av personal från alla
möjliga nedlagda förband. De största grupperna är från f d Lv 4 och I 16. Lv 6:are med
rötter i Göteborg är i dag bara en av flera
minoriteter. Det har varit lätt att komma in i
gemenskapen eftersom de flesta är ”nya”.

Kännbar brist på luftvärnskompetens
Luftvärnsregementet håller så sakta på att
stabiliseras efter det hårda slag som Luftvärnet blev utsatt för vid FB 2000. Mest
kännbart är bristen på luftvärnskompetens.
Det är många gånger i vardagsarbetet, som vi
saknar kompetens och de förutsättningar
som vi hade på Lv 3. Vi Lv3:are jobbar dock
vidare och försöker förmedla våra kunskaper
och erfarenheter till det nya Luftvärnsregementet.
Arbetsuppgifterna är lika stimulerande som
på Lv 3-tiden, men förutsättningarna är nya.
Mycket ny materiel är på väg in i Luftvärnet
ex: UndE23, RBS97 och RBS23, vilket ska-

par goda förutsättningar för truppslagets
framtid.
Vi har under året deltagit i flera stora övningar: Telekrigövning ”Elite” i Tyskland
(NATO-övning), övningen FOCUS och
Arméns slutövning, Våreld samt Flygvapnets
slutövning.

Hur det är att bo i Halmstad
Halmstad har karaktär av sommarstad med
massor av turister, som flockas vid de milslånga sandstränderna på dagarna och intar
restauranger och pubar på kvällarna. En
skillnad mot Norrtälje är att staden även
”lever” under vinterhalvåret, mycket tack
vare högskolans 6 000 studenter. Halmstad
har ett stort utbud av butiker. Det är nära till
kontinenten, en timme med bil till färjan i
Helsingör. Det känns bra att bo Halmstad, det
man saknar mest är alla vänner i Norrtälje och
den förbandsanda som fanns på Lv 3.

F d Lv 3:are som tjänstgör här
Övlt Björn Jacobsson:: Chef LvUtvE
Övlt Stefan Jönsson:: Chef Gubat
Mj Rickard Krantz: Tjänstledig
Mj Peter Wirlind: Mtrlledare RBS 70/90 Tek Lv
Kn Mats Nilsson: Chef Funktionstöd Lv TeK Lv
Kn Mårten Andersson:: Bitr mtrlledare RBS 23
Kn Tuomas Loippo:: Internationell tjänst
Lt Staffan Moe:: Handläggare vid Persavd
Lt Johan Hansson:: Luftstridssekt LvUtvE
Lt Daniel Grip:: Livkomp
Lt Henrik Hasselström:: MekLvkomp
Lt Ted Långstedt: Trosskomp
Fk Christian Hallström: MekLvkomp
Fk Fredrik Värn: MekLvkomp

Peter Christian Fredrik Mårten Mats Stefan Johan

Björn
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CFB:s kurs Luftvärnstaktik i storstad i juni 2003.
Kurschef var major Michael Reberg, vår vice förbundsordförande

Grupperingar för luftvärnsskydd
Halva kurstiden teori, halva praktik

Grupperingar för lvskydd av Stockholm

Kursen i Luftvärnstaktik med ett tjugotal
deltagare innehöll först två teoretiska kursdagar, som hölls i Lvbyn, då eleverna fick
lära sig de nyaste rönen om vapen, vapenbärare, prestanda, sensorer, stridsteknik, uppträdande och taktik. Kurschef var mj Michael Reberg, biträdande kn Håkan Larsson
och handläggare kn Lennart Lundberg.
Kursen var en fortsättning på
Luftvämsförbundets helgkurs Lufthoten och
dess bekämpning under samma kursledning.
Tredje dagen ägnades åt rekognosering
gruppvis för uppgiften att skydda Stockholm.

Man sökte lämpliga grupperingsplatser för
verkan med de luftvärnssystem, som grupperna själva valt, nämligen Hawk 97, Bamse
och Patriot. Fjärde dagen fältövning, då grupperna visade oss sina rekade platser. Gruppdeltagarnas teoretiska lvkunskaper var en viktig förutsättning för att finna olika lämpliga
grupperingar. Intressant var att höra elevernas
synpunkter på fördelar med god verkan och
nackdelar med att lätt bli upptäckta.

Borta är KFÖ, SÖB och kurser för oss
Dråpslaget mot arméluftvämet och kon-

Starllavetten
för 3 robotar
till Hawk

Ovan: Fältövningen i Stockholm. Dagen började med
kartläsningsövning från höghuset i Nacka Forum

Till höger: En av grupperna förbereder sig inför sin
redovisning av den sin taktiska uppgift, att gruppera
de olika delarna av robotsystemet Patriot.
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Vårt Luftvärn

Diskuterades för- och
nackdelar med olika
typer av grupperingsplatser ur verkans- och egenskyddssynpunkt för Hawk
97- och Bamsesystemet.
Här uppe på Flottbrotoppen nära Huddinge sjukhus.

centrationen till Halmstad/Boden år 2000
har inneburit att luftvärnsledningen fortfarande har fullt upp med att genomföra
planläggning, grundutbildning för soldaterna och omskolning/vidareutbildning för
sina aktiva officerare. för de pengar och den
kompetens som finns. Ingen fortbildning
ordnas ännu för oss.
Luftvärnsförbundet fyller ett tomrum
Vi har anordnat två lvkurser i år. Ambitionen hos reserv- och värnpliktigt befäl attKapten Lennart Lundberg i övningsledningen informerar
CFB:s generalsekreterare Leif Tyrén.

vidmakthålla och uppdatera lvkompetensen
innebär att kursdeltagarna är starkt motiverade för våra skräddarsydda kurser, när
Försvarsmakten sviker .
Läget som efter försvarsbeslut 1925
Den neddragning av förband, som skedde
1925, initierade bildandet av Stockholms
Luftvärnsförening 1926. Tack vare detta
fanns det tillräckligt kompetent frivilligt
luftvärnsbefäl 1939, då kriget bröt ut, och
lvbatterierna kunde besättas.
Våra lvkurser idag med våra högkvalificerade
kursledare ger bra resultat men Försvarsmakten måste också känna sitt stora ansvar i
framtiden.
Nedtecknat av redaktören Bo Pederby,
som följde fältövningen och tog bilderna.
Denna luftvärnskurs ingick i CFB:s centrala kursutbud. Att kursen var viktig för
CFB förstod vi genom att generalsekreteraren Leif Tyrén följde fältövningen och
uppskattade utbildningsresultatet. Leif är
ansvarig utgivare för tidskriften BEFÄL,
som utges i 36 000 ex.
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Luftvärnsregementet

Chefsbyte under högtidliga former
Den 12 juni 2003 var ceremonidagen för bytet av chef för regementet. Jan-Erik Jakobsson hade
fullgjort sina tre år som chef. Med nytt treårsförordnade tillträdde Kent Samuelsson som chef.

Ovan: De två cheferna på väg ut i parken, där
avgående chef skall plantera sitt minnesträd
bland många träd, som av flera tidigare
chefer för det anrika regementet planterat.
Till vänster: Avgående chefen i färd att ösa
igen den grop som stadens trädgårdsmästare
ordnat för att sätta trädet i.

Texter och bilder: Bo Pederby
och Georg Werle, vilka bevakade
dagens ceremonier för Vårt
Luftvärns räkning.
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Överste Göran Wahlqvist, ny ställföreträdande chef för
regementet, tidigare siste kårchef för Lv 2 (Gotland),
därefter chef Lv SS. Vi ber att få återkomma till honom
i nästa nummer.

Här har just pågående chefen Kent mottagit regementets standar av avgående Jan-Erik. Detta skedde på
eftermiddagen vid en högtidlighet, där regementets
personal deltog.

En minnessten på
kaserngården talar
om att området har
flerhundraåriga traditioner.

Efter överlämnandet skjuts Svensk Lösen på kaserngården av personal iförda uniformer, som i tid stämmer
med kanonens ålder.

Företagsledare, toppar från kommunerna, länet och
landstinget m fl bjöds enkelt på några snittar på mässen för att hälsa på avgående respektive pågående chef.
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Kurs i skydd mot terrorism
Helgen fredagen 23 – söndagen 25 april 2004 i Lvbyn på Väddö
Händelserna i USA den 11 september 2001 med de efterföljande krigen i Afghanistan och Irak har gett internationell
terrorism och högteknologi förnyad aktualitet.
Den snabba utvecklingen och spridningen av militärteknik
kan även leda till att terrorister skaffar sig kvalificerade vapensystem, som t ex kryssningsrobotar och massförstörelsevapen.
Foto: Okänd

Dagens kriminella gömmer sig i det pulserande samhället. De
känns inte alls igen lika lätt som många föreställer sig gårdagens.

Kursens målsättning är att informera om terrorhotet och belysa olika metoder för skydd mot
detta. Kraftsamling sker till möjliga luftburna terrorvapen.
Ytterligare information om kursen finns hos Luftvärnsförbundet på internet: www.fbu.se/
lvbuf/ Anmälan med förbundstillhörighet och samtliga personuppgifter senast den 31 mars till
LvBUF kansli: lvbuf@fbu.se
Välkommen säger
Michael Reberg, major, kurschef, vice förbundsordförande

ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv

ULv våren 2004
9 – 11 januari fredag kväll – söndag
Luftvärnstjänst Rindö
6 – 8 februari fredag kväll – söndag
Vintertjänst
Väddö
21 – 29 februari veckokurs Sthlms FBU Vintertjänst
Älvdalen
5 – 7 mars
fredag kväll – söndag
Spaningstjänst Väddö
23 – 25 april
fredag kväll – söndag
Överlevnad
Väddö
15 maj
lördag
Förberedelser Väddö
16 maj
söndag
Anhörigdag
Väddö
med uppvisning och kursavslutning
5 – 6 juni lördag – söndag
förövning och fanvakt på
Nationaldagen Stockholm
Foto: Bo Pederby
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Förbundsstämma 2004 med försvarsupplysning
Försvarshögskolan tisdagen 30 mars kl 1800
Stadgeenligt årsmöte samt försvarsupplysning i Försvarshögskolans aula Sverigesalen på Valhallavägen 117 i Stockholm.
Efteråt bjuder Förbundet på middag. Årsrapporter, förslag och andra handlingar
utdelas vid stämman, men kan även beställas från förbundskansliet.
Vårdad civil klädsel. Välkommen!

Foto: Bo Pederby

T-bana till Stadion och promenad ca 200 m
österut. Samling från kl 1745 i Sverigesalen,
ingång till höger i valvet.
Försvarshögskolan finns i A 1:s gamla kaserner. A 1
flyttade 1946 till Rissne i Sundbyberg och vidare till
Linköping redan 1963. Idag finns endast ett Artilleriregemente kvar, och det ligger i Kristinehamn

Anmälan med namn, personnummer och önskemål om middag eller ej, senast
måndagen 15 mars 2004 till förbundskansliet.

ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv ULv

ULv hösten 2004
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna vid återstarten
4 september
lördag
Rekrytering
17 – 19 sept. fredag kväll – söndag Förläggningstjänst
1 – 3 oktober fredag kväll – söndag
Spaningstjänst
12 – 14 november fredag kväll – söndag Terrängtjänst
3 – 5 december fredag kväll – söndag
Luftvärnstjänst
11 december lördag
Julavslutning

Norrtälje
Väddö
Väddö
Väddö
Rindö
Norrtälje

Ring gärna kurschefen
kapten Börje Lantz för mer information
Telefon 0176 - 161 75 Mobil 0703 - 793 342
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Möt våren vid Ålands hav

Luftvärnsförbundets dag på Väddö
söndagen 16 maj 2004
Till alla medlemmar med anhöriga med bekanta samt ULv anhöriga.
Välkomna till besöksdagen på vår kursgård Lvbyn på Väddö för att träffas och trivas.
Dagen är gemensam med ungdomsavdelningen ULv. Den har sin årliga förevisning
för anhöriga.

Program
08 10 SL-buss 640 från Stockholm, Östra
station, mot Norrtälje.
09 15 Abonnerad buss från Norrtälje
busstation.
09 40 Bussen hämtar vid Älmsta busstation.
10 00 Samling i Lvbyn på Väddö, kaffe.

Foto: Bo Pederby

Luftvärnsförbundet bjuder på lunch och fika
samt busstransport tur och retur Norrtälje.

Luftvärnsungdomarna i väntan före kursavslutningen i
maj förra året.

• Information om Luftvärnsförbundet
och vår verksamhet!
• Ungdomsavdelningen (ULv) förevisning
för anhöriga!

Foto: Bo Pederby

• Öppet hus och familjeaktiviteter i vår
kursgård Lv-byn!
15 00 Hemresa, åter Älmsta ca 15 20, Norrtälje ca 15 50, Sthlm ca 17 00.
Abonnerad buss

Buss 640

Besökarna samlar sig för fikapaus i det vackra vårvädret

Lägg märke till att besökare från Stockholm åker buss 640 från
Östra station och ansluter till vår abonnerade buss i Norrtälje.

Ytterligare information om dagen finns hos Luftvärnsförbundet på internet: www.fbu.se/lvbuf/
Anmälan med samtliga personuppgifter (även för barn) och önskemål om bussresa eller ej,
senast måndag 10 maj 2004 till förbundskansliet.
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En betydande
luftvärnare ur tiden

Carl Herlitz startade sin militära bana som
artilleriofficer vid Smålands Artilleriregemente 1937. I början av 1950-talet tog han
steget över till luftvärnet. Åren 1959 till
1966 tjänstgjorde han vid LvSS och Lv 3.
Han var skolans chef under två år. Åren
1968 – 1975 var Carl inspektör för
Luftvärnet.
Carl hade ett stort intresse för utbildningsfrågor av olika slag. Det var sannolikt ett av
skälen till att han engagerade sig i dåvarande
Stockholm Luftvärnsförening. Han blev

Porträtt från
Luleå Luftvärnskår, där Carl var
chef 1966 - 1968.
Konstnär
Mats Björlin

Foto: Tony Stenson

Hedersledamoten och tidigare styrelseordförande i Stockholms Luftvärnsförening,
översten av första graden Carl Herlitz har
avlidit i en ålder av 89 år.

styrelseledamot 1974 och styrelsens ordförande 1975. Han var styrelseordförande i tre
år och utnämndes till hedersledamot i föreningen 1978.
Nu har Carl lämnat oss med stor saknad. Vi
kommer alltid att minnas honom som en
intresserad, kunnig och hjälpsam medlem i
föreningen och förbundet.
Leif Gunnerhell

Alltför många glömmer att betala medlemsavgiften
Du tillhör väl inte dom?
Medlemsavgiften för 2004 är fortfarande endast 25 kronor.
Avgiften för att bli ständig medlem är 500 kronor.
Tillhör du ungdomsavdelningen (ULv) under 2004 så är du avgiftsbefriad.
Gör du din värnplikt under någon del av 2004 så är du avgiftsbefriad.
Tillhör du Stockholms Luftvärnsförenings Skytteklubb eller Lv 3 Kamratförening så
ingår din medlemsavgift till förbund i medlemsavgiften till dessa organisationer.
Avgiften betalas till postgirokonto 598 88-8 med betalningsmottagare LvBUF.
Fyll i avsändare, adress och personnummer. Uppge gärna e-postadress om du har.
Inbetalningstalonger kommer inte att sändas ut till medlemmarna.
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Expansiva Campus Roslagen vårdar minnena
från tiden då Norrtälje var centrum för hela Sveriges luftvärn
Luftvärnets 80-åriga historia
visas på Luftvärnsmuseet i Norrtälje
Norrtäljes luftvärnsmuseums
tillblivelse
Flera år före Lv 3:s nedläggning började
Gösta Rydell inse värdet av att samla in
luftvärnsmateriel och övrigt, som hör
luftvärnet till. Under tiden arbetade han
för att få en lokal för museet, vilket han
lyckades med.
Räddade luftvärns materiel vid
nedläggningen
Senare övertog Georg Werle ansvaret för
museet och fortsatte tillsammans med
flera medarbetare, särskilt Bengt Tapper,
att med stor kraft rädda undan exemplar
av materiel, som annars gått skrotningsdöden eller annan förstörelse till mötes.
Idag är luftvärnsmuseet Sveriges mest
fullständiga luftvärnsmuseum, eftersom
museet i Ystad, som tidigare varit det
största, tvingats packa ihop och finns nu
magasinerat i området kring Halmstad.
Det är mindre troligt att detta museum
återuppstår i framtiden eftersom
Försvarsmakten har ont om pengar.

Kommunen har tagit över
Norrtälje kommun har övertagit Lv 3:s
gamla område och Campus Roslagen är idag
Norrtäljes nya attraktiva område för högskolor, högteknologi m m. Det är kommunens
företag NIHAB Norrtälje Industri- och
Hantverkshus AB, som ansvarar för utvecklingen av området. Dess vd Christer Stighäll
arbetar för att minnena av Lv 3 skall öka
attraktionskraften på Campus Roslagen, där
byggnader anpassats till den nya verksamheten i det natursköna området, som vårdas
18

och förskönas. Nu samarbetar vi, en arbetsgrupp ur Lv 3 Kamratförening, med Christer Stighäll och hans stab med målsättningen
hur vi tillsammans bäst visar minnena från
svunnen tid i detta område.

Området har marknadsförts av försvaret
I Försvarsmaktens planläggning integreras
försvarets olika delar alltmer och truppslaget
Luftvärn blir troligen allt mindre självständigt i den mer sammansvetsade försvarsmakten. Här i Norrtälje har yrkesbefäl utbildat
mer än trettiofem tusen soldater, varav flera
tusen blivit befäl. De flesta är känslomässigt
bundna till platsen och sin tid på Lv 3, och de
åker gärna idag tillbaka hit för att se de nya och
försöka känna igen mycket av det gamla.
Här finns en potential att utnyttja - nämligen
att av dem som tjänstgjort här, är det många
som idag är företagsledare och känner för
Campusområdet, som idag erbjuder goda
förutsättningar för att etablera nya företag
eller flytta hit existerande.

Luftvärnsmuseets vänner – en vänförening
Vi har ett viktigt arv att förvalta för framtiden, nämligen Luftvärnsmuseet. En stor
uppgift som kräver engagemang av många.
Därför har tanken kommit upp att bilda en
vänförening för museet med Lv 3 Kamratförening som grund. Ett nedlagt förband
som vårt Lv 3 behöver ett tillskott av intresserade som vill bevara minnet av en 50-årig
verksamhet, som betytt mycket stadens och
kommunens utveckling med början på
1950-talet. Det gäller dock att göra området
känt över landet även för andra luftvärnare.

Välkommen du – även utan militär
bakgrund
En eventuell vänförening är självklart öppen
för alla d v s också för intresserade personer
utan någon militär bakgrund, sådana som är
måna om att bevara Norrtäljes militära kulturarv, d v s området med museet riksintressant som minne av det mäktiga truppslaget
Luftvärnet.

Stimulerande arbete på luftvärnsmuseet
Museet drivs genom mycket frivilligt arbete.
Kan du inget eller bara lite om luftvärn, men
har ett intresse, så har du chansen att lära dig
av kunniga luftvärnare som museichefen
Georg Werle och sedan få chansen att visa
och berätta om luftvärnets 80-åriga historia
för museibesökare.

Det kostar att driva museet
Museet drivs ideellt men driftskostnaderna är betungande eftersom utställningarna måste ha stora lokaler. Genom ett gott samarbete med NIHAB
och Christer Stighäll hoppas båda
parter att på Campus Roslagen kommer Norrtäljes Luftvärnsmuseum att
finnas kvar även i framtiden. Kanske
ett utökat museum, strategiskt beläget
genom att det lätt nås från hela mälarområdet.
Med hälsning
Kamratföreningens arbetsgrupp:
Gerhard Lilliestierna, Håkan Larsson,
Georg Werle och Bo Pederby

Lv 3 Kamratförenings årsmöte 2004
Torsdagen 19 februari 2004 kl 19 00 på Offenciven
Efter förhandlingarna ärtmiddag
Kom till stämman, där du får tillfälle att ge din syn på Kamratföreningens och
Luftvärnsmuseets framtid. På föredragningslistan tas bl a frågan upp om bildandet
av en Luftvärnsmuseets vänförening. Se föregående artikel på detta uppslag
Anmälan senast 10 februari 2004 till klubbmästaren Bosse Liljegren 0730 - 707 356
Mail liljegrens.cykel@worldnet.se

Offencivens medlemmar kallas till årsmöte 2004
fredagen 19 mars kl 18 00 på Offenciven
Anmälan senast 9 februari 2004 till Christer Norberg 0706 - 71 20 24

Nationaldagsfirande på Offenciven
söndagen 6 juni 2004 kl 1300 (Obs tiden)
sedvanligt firande av Nationaldagen och i samband med detta middag.
Anmälan senast 27 maj 2004 till Christer Norberg 0706 - 71 20 24
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Christer Stighäll

Från Roslagens Luftvärnsregemente
till Campus Roslagen

Foto: Bo Pederby

ler och modernaste infrastruktur inkl. bredband inom hela regementsområdet. Inför
nedläggningen beslöt Regeringen att utseendet på vissa utvalda byggnader, framförallt
inom området, inte fick förändras. Grundstrukturen i vägnät och bebyggelse skulle
också bibehållas.

Christer Stighäll är NIHAB:s VD, som med sin stab
redan lyckats bra med etableringen inom området

Beslutet om nedläggning av ”Sveriges finaste
luftvärnsregemente” upplevdes oerhört
negativt i Roslagen. Det var en naturlig
reaktion bl.a. med tanke på att Roslagens
Luftvärnsregemente var en mycket väl anpassad militär utbildningsorganisation med
mycket gynnsamma förutsättningar i form
av motiverad personal, väl underhållna loka-

Utvecklingsbolaget NIHAB tar över
Detta fanns med i bilden när Norrtälje kommunfullmäktige beslöt att området skulle
förvärvas av kommunens utvecklingsbolag,
NIHAB, med uppdrag att omvandla denna
militära utbildningsanläggning till en företags- och kompetenspark med kvalitetsprofil.
Visionen för denna park är en mötesplats där
utbildning, kultur, studentbostäder och
företagande är nära integrerade med varandra.

Foto: vpl 3113 Schmidt År 2000

Byggnaderna har blivit ännu mera funktionella. Den vackra naturen vårdas. Dessa kaserner på båda sidor om Kaserngatan byggs efterhand om för knappt 15 miljoner per kasern till moderna studentbostäder med 33 studentrum i varje
kasern.
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Integrationen med näringslivet sker

Karolinska Institutet och Stockholms
Universitet finns på plats med akademiska
utbildningsprogram redan nu, efter drygt
två år. Till det kommer de eftergymnasiala
utbildningsprogram som Norrtälje
utbildningscentrum ansvarar för samt Tullverkets internutbildning, Tullskolan, och ett
par privata utbildningsanordnare. Av de 400
studerande på Campus Roslagen så är det
idag 150 studenter som bor i de tidigare
kasernerna som successivt byggs om till
studentbostäder.

genom 20 företag med tillsammans drygt
200 anställda som nu är etablerade på
Campus Roslagen. En väsentlig del av den
kvalitetskänsla som man upplever på området grundar sig på att genomförda förändringar utgår från den befintliga anläggningen, miljön, byggnaderna och strukturen. Ambitionen att tillvarata de befintliga
värdena, när utbyggnader sker, är en väsentlig förklaring till att alla som finns på plats
är så positiva.
Det är avvägningen mellan att se bevarandet som en del i områdets omvandling och förnyelse som hittills fungerat
så bra och som NIHAB vill fortsätta med.
Då är ett nära samarbete med f d Lv 3are och Luftvärnsmuseet viktiga för oss.

Alla medlemmar i Luftvärnets Befälsutbildningsförbund:

Karolinska Institutets Mikro- och Tumörbiologiska Center
Studiebesök tisdagen 10 februari 2004 kl 18 00 - 21
Det osynliga lufthotet - mikroberna
Biologiska stridsmedel kan spridas t ex med brev, sabotage,
flygplan eller kryssningsrobotar. Klarar vi att skydda oss mot
”den fattiges atombomb”? Om inte, hur kan verkan minskas?
Karolinska högrisklaboratoriet i Solna forskar om skydd mot
mikrober. Föreläsare är professor Roland Möllby. Vi startar vid
entrén Nobels väg 16 i Solna kl 18 00, och börjar sedan med
enkel förplägnad.
Välkommen säger Erik Lund LvBUF:s arrangör
Anmälan till förbundskansliet senast 30/1. Ange namn, personnummer, adress
och telefon. Mer info på www.fbu.se/lvbuf/. Antalet platser är begränsat.
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Foto: Bo Pederby

Välkomna till

Kurs- och Konferensanläggningen

Lvbyn

Min personal och jag satsar på att ta hand om er på allra bästa sätt
för att ni skall trivas och kunna koncentrera er på kursen eller konferensen. På fritiden kan vi ordna lite utöver det vanliga som
båtrundtur på Ålands hav, båt- och kanotuthyrning, bastu med bad
i havet, grillning efteråt samt minigolf.
Ann-Katrin Johansson föreståndare Tel 0176 - 542 19

Foto: Bengt Engkvist

Här bor vi

På bilderna ser vi några av stugorna
och en paviljong med tvåbäddsrum.
God standard (ARA) med dusch, toalett,
TV och i regel pentry. Anläggningen har
också två- och trebäddsrum med gemensam dusch, toalett, TV och pentry.
Totalt 92 bäddar i 41 rum.

Foto: Bo Pederby

Foto: Bo Pederby

Här äter vi och umgås

Matsalen har plats för 70 matgäster. I sommarvärmen sitter många och äter på altanen. Inne,
ute på altanen eller på gräsmattan utanför kan du
njuta av utsikten över vik och hav.
Här finns också kiosk och bar med fullständiga
rättigheter.

Foto: Bengt Engkvist

Foto: Bengt Engkvist

Här konfererar vi

Största konferenslokalen rymmer 60 personer, en annan 30. Dessutom finns flera
grupprum.

Öva på Väddö skjutfält (Amf 1)
Fältet gränsar till vår anläggning och har
bra övningsterräng m m. Det används ofta
av våra militära gäster. Om civila kurser
har behov av att låna delar av fältet för t ex
tävlingar eller övningar, ger vi er namn på
och telefonnummer till personer, som
förhoppningsvis kan ordna tillstånd av
Amfibieregemente 1 ( f d KA 1) i Vaxholm,
som ansvarar för fältet efter Lv 3:s nedläggning.

Kom hit och bo vid bröllop eller annan
fest. Vi ordnar trerätters middag från 200
kr per person och övernattning enligt priser nedan. Lite festligare avslutningsmiddag för konferensen ordnar vi givetvis.

Mera fakta - bokning
Lvbyn öppen från 15 april till 15 oktober

Foto: Bo Pederby

Personalen dukar för fest

Endast logi i två- eller trebäddsrum med
gemensam TV, dusch och toalett
190 kr / dygn och person.

Helpension i enkelrum med TV, dusch
och toalett 620 kr / dygn.

Adresser Lvbyn, Ytterskär, 76040, VÄDDÖ
Tel 0176 - 542 19 och 0708 - 545 19
E-post lvbyn@fbu.se

Helpension i dubbelrum med TV, dusch
och toalett 515 kr / dygn och person.

Ägare Luftvärnets Befälsutbildningsförbund, adress i denna tidskrift s 2.
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Ettikett

PORTO BETALT

Vårt Luftvärn.
Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
Box 27803, 115 93 Stockholm

Konferera i havsbandet – på Lvbyn
och njut av naturupplevelser vid det mäktiga Ålands hav

Foto: Bengt Engkvist

Lvbyn – för kurser och konferenser
– öppen för alla

