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Vårt Luftvärn
Stig Schyldt

Försvarsbeslut 2004
Allmänt om försvarspropositionen
Försvarsbeslut 2004 är en logisk fortsättning
av vad som beslöts i FB 2000. De säkerhetspolitiska förutsättningarna är principiellt helt
lika. Militära angrepp enskilt mot Sverige bedöms osannolika under överskådlig tid som
anses vara minst en tioårsperiod. Däremot
utesluts inte militära incidenter under denna
period. Vidare konstateras att militära hot kan
uppstå i en framtid. Sverige skall därför bevara förmågan att i framtiden möta väpnade
angrepp. Denna uppgift är inte analyserad och
blir inte styrande för beslutet.
Den politiska inriktningen är därför att Sverige
skall delta i internationella insatser och att
detta är den huvudsakliga metoden att främja
såväl internationell som nationell fred och säkerhet.

Foto: Bo Pederby

– konsekvenser för luftvärnet och frivilligverksamheten

Överste 1 Stig Schyldt har varit chef Lv 3 och Luftvärnsinspektör. Stig var på FMV projektledare för stridsfordon
90, där vi bäst känner luftvärnsvagnen. Stig är vice ordförande i Museets vänförening.

Redan fastlagd låg ekonomisk nivå
Udda i årets beslut är att underlaget är ett resultat av samarbetet på regeringsnivå med
vänsterpartiet och miljöpartiet. Främst har
dessa partier varit med att besluta om ekonomisk nivå. Detta följdes upp med ett försök att komma överens mellan regeringen och
oppositionen om innehållet. Eftersom den
ekonomiska nivån redan lagts fast i samarbetet med de försvarsnegativa samarbetspartierna
och därmed inte kunde påverkas, misslyckades försöket. Trots överenskommelsen blev det
stor turbulens vid riksdagens beslutsfattning
angående Arvidsjaur

De flesta av riksdagens medlemmar torde vara
mycket medvetna om att det är ett beslut med
obalans mellan uppgifter och resurser som
man nu har fattat.

Grundläggande inriktning
I FBU Befäl nr 5 2004 har Bert Olof Lax på
ett bra sätt redovisat propositionens förslag.
Jag koncentrerar mig på ett par punkter, de som
är mest intressanta.
Den fortsatta inriktningen för Försvarsmakten
innebär en fortsatt förändring sedan 2000.
En smärre modifiering har gjorts avseende
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stridskrafterna. För att tillgodose detta införs
ett nytt utbildningssystem som medför utbildning i 10.5 månader (minst) och därefter sex
månaders beredskapstjänstgöring i nationella
eller internationella förband. Ca 30 % av dem
som gör grundutbildning förväntas rekryteras till
internationell tjänstgöring. Detta är en kritisk
punkt i försvarsbeslutet 2004 .
De internationella insatserna är den viktigaste
deluppgiften för det framtida försvaret. Det
är en lång lista på förband som Sverige har
anmält till olika styrkeregister. Dessa förband
skall således rekryteras av åldersklassen och
hållas i beredskap i ca ett år i insatsorganisationen. Delar av förbanden är idag insatta i
Kosovo och Liberia.
Avfyringsrampen för RBS 97. Hawkroboten i utskjutningsögonblicket. Stora krafter behövs för att den tunga
roboten ska accelerera snabbt.

Försvarsmaktens uppgifter. Förmågan till väpnad strid har lyfts till att redovisas som ”huvuduppgift”. Övriga uppgifter kvarstår utom
att ”stödja samhället” inte redovisas som särskild
uppgift för Försvarsmakten i årets försvarsbeslut.

Operativ förmåga – insatsorganisation
Försvarsmakten inriktas mot att bygga upp en
insatsorganisation i stället för ett mobiliseringsförsvar. Ändringarna i detta avseende
kommer att ta längre tid än den nu aktuella
försvarsbeslutsperioden.
Insatsorganisationen skall kunna bevara vår
territoriella integritet, inklusive övervaka,
upptäcka och avvisa kränkningar. Detta är ju
traditionellt en huvuduppgift för flyg- och sjöstridskrafter. Insatsorganisationen skall emellertid också försörja med de förband som erfordras till internationella insatser. Detta synes vara den uppgift som dimensionerar mark4

Luftvärnet
Försvarsbeslutet beskriver särskilt utvecklingen
av luftvärnsfunktionen. Detta är ett fullföljande av det intresse som riksdagen tidigare
visat för denna funktion (och för artilleriet).
Därför avkrävdes ÖB en särskild redovisning
av hur dessa funktioner skulle utvecklas med
början
under
kommande
försvarsbeslutsperiod. ÖB och propositionen föreslår att systemen RBS 97 och RBS 70 skall
bibehållas i en gemensam organisation av bataljoner RBS 97/RBS 70. Vidare har ÖB föreslagit att RBS 90 skall avvecklas och RBS
70 ges mörkerkapacitet och förbättrad förmåga mot små mål. Vidare föreslås att den
anskaffade RBS 23 materielen skall förbandssättas.

Operativa behovet och utvecklingen av
luftvärnsförbanden
Regeringen är inte nöjd med dessa förslag.
Försvarsbeslutet anger därför att Försvars-
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RBS 23 BAMSE har mörker och allmålskapacitet. Den stora räckvidden gör systemet
kvalificerat att skydda områden av särskild
betydelse.
Fotot från Saab Bofors Dynamics

makten skall ges uppgift att till 30 april 2005
inkomma med ”en samlad redovisning avseende det operativa behovet och utvecklingen
av luftvärnsförbanden”. (sid 55).
Detta synes riktigt, då ÖBs förslag inte är logiska. RBS 90-systemet har redan mörkerkapacitet och är genom sin närspaningsradar
den tekniskt överlägset bästa systemtypen mot
små mål. Den synes därför vara bättre lämpad
för de framtida behoven än ett vidareutvecklat RBS 70. En framtida bataljon baserad på
RBS 23/90 synes bäst svara mot framtida behov för såväl internationella som nationella
uppgifter.

Luftvärnets fredsorganisation
Den behandlas tillsammans med övriga
fredsorganisationsfrågor. Den omfattande
förbandsnedläggning, som beslutats, har givet-

vis varit en av de mest diskuterade delarna av
försvarsbeslutet. Beslutet redovisar att ”arméfunktionerna” lämpligast i framtiden skall ha
en sammanhållen utbildning vid ett
”truppslagsförband”. Det huvudsakliga motivet är att detta på bästa sätt tillgodoser den
långsiktiga funktionsutvecklingen. Denna
slutsats är både riktig och viktig (sid 152).
Därför föreslås att luftvärnsutbildningen bibehållas i Halmstad. Beslutet anger att specifik vinterkompetens inte behöver bevaras i
luftvärnet varför utbildningen av luftvärnsförband föreslås läggas ned i Boden och kompetensen avvecklas dvs personalen sägas upp.
(sid 153 o 160)
Detta kan diskuteras eftersom beredskapshållning under lång tid och med krav på reaktionstiden i sekundklassen, som kännetecknar
luftvärnet, inte är självklart enkel att bevara
5

under stark kyla och svåra vinterförhållanden.
Motsvarande krav finns inte vid andra förbandstyper..
Det kan dock konstateras att bibehållande av
truppslagsförband är viktigare för att en långsiktig utveckling skall kunna bibehållas. Försvarsbeslutet är på denna punkt bättre för
luftvärnet än alternativen.

Frivilligutbildningen
Som även Bert-Olof Lax redovisat i sin analys
av försvarspropositionen sägs många positiva
omdömen om frivilligförsvaret i propositionen.
Jag tycker att dessa inte följs upp i de beslut
för framtida utveckling som redovisas. I stället
har frivilligförsvaret satts i strykklass.

Trots lovord – sänkta anslag
Försvarsbeslutet innebär en omfattande reduktion av försvarsmaktens organisationsstöd till
frivilligförsvaret med 12,6 miljoner kr av 88
miljoner kr dvs ca 15 %. Därutöver beslutades
att reducera Försvarsmaktens uppdragsmedel
till frivilligförsvaret med ca 20 %. (sid 117)
Till detta kommer att inom krisberedskapsutvecklingen anger såväl Krisberedskaps-mynNya besparingar hotar

digheten som regeringen i försvarsbeslutet att
utbildning för civilt försvar i nuvarande (avsaknad av) hotbild inte erfordras. Utbildning
för krisberedskap bör i framtiden inriktas mot
civila katastrofer och inte endast begränsas till
frivilliga försvarsorganisationer. Riktade beställningar av uppdragsutbildning synes därför inte vara aktuella inom detta verksamhetsområde.
De gemensamma motiven för dessa ställningstaganden är en uttryckt markering av att
frivilligorganisationerna skapats för ”mobiliseringsförsvaret” och därför ej erfordras i insatsförsvaret. Dessa synpunkter är principiellt helt
riktiga. Skall frivilligförsvaret överleva måste
det finnas uppgifter för detta i insatsförsvaret.
Ett följdproblem för frivilligutbildningen
kommer av den omfattande förbandsnedläggelsen. Det kommer att bli väsentligt
svårare att genomföra utbildning på många
platser i framtiden. Beslutet innebär förutom
nedläggningar av utbildningsförband på 5 orter att reduktioner görs i militärdistriktorganisationen. Detta innebär att militär representation försvinner från ytterligare 7 platser.
Ingen av dessa platser har annan militär representation.

Presstopp Utsänt från FBU centralt 2004 12 22

Innehållna miljarder från tidigare års sparande hotar Försvarsbeslutet.
Fler förband riskerar att försvinna.
ÖB har redan varnat för nya besparingar och att det inte räcker med en neddragning på tre miljarder kronor som riksdagen beslutat om. Försvarsmakten måste skära ännu mer i verksamheten. ÖB
förutsatte att Försvarsmakten skulle få igen anslagssparandet på 2,6 miljarder kronor.
I stället för besparingar på tre miljarder handlar det därmed om mellan sju till åtta miljarder kronor.
Det talas om en nedläggning av Lv 6 i Halmstad, ytterligare en flygflottilj och att flytten av A 9 från
Kristinehamn till Boden är hotad. I högkvarteret diskuterar man att lägga ner hela vapensystem,
ubåtssystemet är ett sådant.
– Försvarsmakten kommer att lamslås, investeringar för miljardbelopp kastas bort och att försvaret
drabbas av ett sällan skådat kompetenstapp, säger Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet.
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Michael Reberg

Ryskt luftvärnssystem
S-300V
Författaren, Michael Reberg, är överstelöjtnant och
Luftvärnsförbundets vice ordförande.

De ryska namnen på olika ryska vapensystem
används inte här, utan vi använder NATO.s
namn.

Enligt tillverkaren så har S-300V motsvarande
prestanda som det amerikanska luftvärnssystemet Patriot – men för bara halva kostnaden!
Sanningshalten i ovanstående går nog att diskutera, men S-300V är helt klart ett mycket
kvalificerat luftvärnssystem med imponerande
prestanda.
Själva roboten finns i två versioner: en mindre SA-12A Gladiator avsedd främst mot
flygande mål som t ex kryssningsrobotar och
flygplan, och en större SA-12B Giant som utvecklats främst för att kunna bekämpa dykande ballistiska missiler.
Räckvidden på den mindre roboten är ca 75
km i längd och 25 i höjd. Den större roboten
når ut till ca 100 km och höjder upp mot ca
30 km. Robotarnas maximala hastighet är ca

Den mindre roboten
Giant i förgrunden,
bakom ser vi Gladiator med sina 4 rör,
båda har imponerande storlek.

1700 respektive ca 2400 m/s. Stridsdelen är i
sitt normala utförande på ca 150 kg sprängämne. En nackdel jämfört med de senaste
varianterna av Patriot är att S-300V styrs med
traditionella roder istället för med raketdysor.
De senare ger bättre manöverprestanda i hög
fart och tunn luft.
Robotarna styrs med hjälp av semiaktiv målföljning. Denna bygger, liksom vårt robotsystem 77/97 Hawk, på att en radar från marken belyser målet. Robotens målsökare känner sedan av den reflekterade radarenergin från
målet och styr mot denna. S-300V belysningsradar Grill Pan, en rund mastmonterad
radar, kan samtidigt följa maximalt 12 mål
och styra sex robotar.

Systemets spaningsradar till vänster Bill
Board kan följa upp till 200 mål samtidigt
på avstånd upp mot ca 250 km.
Radarn till höger High Screen stöttar genom
att spana främst i stor höjdvinkel efter snabba
mål som t ex dykande ballistiska missiler.
Läs mer om S-300V och andra system på
www.fbu.se/forbund/lvbuf/lankar/
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Georg Werle

Luftvärn i subarktisk miljö
När jag i slutet av november månad besökte
Luftvärnsbataljonen i Boden, så var det i absolut elfte timmen. Som alla känner till, var
Lvbataljonen på förslag att avvecklas, och när
ni nu håller Vårt Luftvärn i handen har beslutet fattats.
Luftvärnets kompetens?
Med major Claes Nilsson som följeslagare,
lotsades jag runt på Lvbataljonen. Bataljonschefen, överstelöjtnant Ove Tirud informerade om personalläget. För hans omkring 70
officerare och den enda civila tjänstemannen,
en kvinna, tedde sig framtiden oviss. Officerarna är placerade på I 19 och bär luftvärnets
tjänstetecken som ett kompetenstecken. I stort
sett vill alla officerarna stanna kvar på I 19 i
Boden.
Artilleriet flyttar från Kristinehamn
till Boden
Enligt Försvarsbeslutet flyttas A9 till Boden.
Då finns möjligheten att Lvbataljonens friställda officerare kan få anställning på artilleri-

Peter Harila är chef för funktionsavdelningen och
insatsförbandet.
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regementet. Det kan behövas med tanke på
att artilleriet genom flytten förlorar så mycket
specialkompetens i likhet med vad som skett
när Lv 3 lades ner.
Under tiden jag besökte Lvbataljonen var det
vid något tillfälle -25 grader, men endast ett
tunt snötäcke.
Framtidens HOT och LUFTVÄRN
På Lvbataljonen finns också en representant
för Luftvärnsregementets utvecklingsenhet,
överstelöjtnant Claes Silfwerplatz, som informerade om framtidens luftvärn och det hot,
som då kommer att finnas. Om tio år är förmodligen inte flygplan och helikoptrar som
vapenbärare det främsta hotet. Istället blir det
UAV, obemannade flygplan, kryssnings- och
ballistiska robotar och även markbundna vapensystem som raketer, granatkastare och artilleri som kommer att utgöra hotet.
Med dessa vapensystem kan man sprida död
och förintelse, de kan vara försedda med nukleära, kemiska och biologiska stridsmedel och
en del kan verka från mycket långa avstånd.
Det är lätt att föreställa sig, vilket hot, dessa
vapensystem, kan utgöra i händerna på terrorister?
Utbildar bataljoner som insatsförband
På andra sidan Luleälven i en modern och
välutrustad övnings- och vårdhall träffar jag
major Peter Harila, chef för funktionsavdelningen på Lvbataljonen. Peter är tillika insatsförbandschef för det lvförband, som mobiliserar i Boden och samtidigt används i utbild-
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Kompetensmärke med
snöleopard för arktisk soldat.

ningen av de ca 225 värnpliktiga per år som
utgör ett lvkompani med vinterkompetens för
att ingå i de bataljoner som Lvregementet sätter upp som insatsförband.

Efter avvecklingen av Lvbataljonen i Boden,
kommer nästan all utbildning av arméluftvärn att genomföras i halmstadsområdet.
I Boden och Skövde kommer utbildningen

Chefen för Luftvärnsbataljonen Ove Tirud, med Lv 7: s
standar, överlämnat till kåren 1943.

av plutoner utrustade med Lvkv 90 att fortsätta.
Det en gång så betydelsefulla svenska arméluftvärnet har decimerats kraftigt. När Lvbataljonens standar, som tidigare var Lv 7: s, troppas för alltid, då försvinner det sista av
Luftvärnets ursprungliga åtta standar, Lv 1,
Lv 2 Östgöta, Lv 2 Gotland, Lv 3, Lv 4, Lv 5,
Lv 6 och Lv 7.

Luftvärnsbataljonens truppförråd i vintrigt dis.
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Samtliga foton: Georg Werle

Bataljonsövning i övnings- och vårdhallen
Peter Harila ledde vid mitt besök en bataljonsstabsövning med officerare från Luftvärnsregementet i Halmstad och Lvbataljonen. Han
konstaterar att kännedomen om Luftvärnets
användning och möjligheter till verkan, är idag
mycket stor i Armén. Det är ett mycket gott
förhållande på Lvbataljonen mellan officerarna
och de värnpliktiga.

Georg Ekeström och Georg Werle reportage i text och bild

Tivoliberget - en gammal luftvärnsställning
Från LvBUF deltog Michael Reberg och Georg Ekeström och från Norrtälje Garnisonsmuseum Georg Werle och Christer Urbom.
Denna vackra plats i Bergshamra vid Brunnsviken fick namnet Tivoli - ett namn som var inspirerat av Gustav III:s italienska resa 1783 - 84.
7,5 cm luftvärnskanon m/36
under eldgivning.

Solna bevarar ett beredskapsminne
Den 22 juli 2004 invigdes under högtidliga
former en stor och elegant informationstavla,
som beskriver luftvärnsställningen från andra
världskriget på Tivoliberget i Bergshamra,
Solna stad.
Invigningen ägde rum nästan 60 år efter andra världskrigets slut. Initiativtagaren och utformaren av tavlan, Jacob Cederström, var på
plats liksom stadsträdgårdsmästaren i Solna
stad Rolf G. Eriksson.

Batteri med 3 kanoner och eldledning
61. luftvärnsbatteriet var grupperat här på
Tivoliberget. Förbandet var utrustat med 3
stycken 7,5 cm luftvärnskanoner m/36 och
eldledningsinstrument för att ge skjutvärden,
för att kanonerna skulle kunna inriktas och
följa planen rätt.

Äldre värnpliktiga = landstormsmän
61. lvbatteriet bemannades med 103 man,
kanske i huvudsak mogna landstormsmän,
utbildade måhända av Stockholms luftvärnsförening, idag Luftvärnets Befälsutbildningsförbund.

Luftvärnsställningen i Käppala
Ove Bergius tog genom Lidingö hembygdsförening initiativet för några år
sedan att iståndsätta denna ställning
vid Käppala. Förhopningsvis håller
kommunen och föreningen sin hand
över ställningen.
Där finns idag en 7,5 cm lvkanon.
Samma dag som Tivoliberget invigdes, besökte delar av gruppen, lvställningen Käppala. Michael Reberg försöker här samla ihop en pjässervis.
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Den permanenta informationstavlan. Bredvid står initativtagaren Jakob Cederström och Georg Werle.

Avveckla eller bevara under ansvar
Christer Urbom besöker för Fortifikationsverkets räkning Stockholms läns kommuner
för att

Carl - Magnus Wanbo, som under beredskapsåren 1939 - 1945 tjänstgjorde i 61. lvbatteriet, har i boken En svensk tiger skrivit kapitlet
I högsta beredskap på Bergshamra.I den beskriver han tillvaron vid 61. luftvärnsbatteriet.

1. avveckla utrangerade militära anläggningar, de flesta är kvar sedan andra världskriget,
2. bevara i framtiden sådana anläggningar
som en kommun eller annan markägare tar
ansvar för och vårdar.
Christer Urbom har gjort en fyllig dokumentation över Tivolibergets lvställning och bl a
funnit en gammal kartskiss över pjäsvärn mm.
Idag kan man lokalisera ungefär 50% av olika
värn m m i den gamla luftvärnsställningen på
Tivoliberget.

Fortifikationsverkets
man Christer
Urbom. tillika stf
chef för Garnisonsmuseet i Norrtälje.
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Nye ordföranden i LvBUFs
skytteklubb Anders Carlsson

Skytte –
Skytteklubbens grundläggande syfte är att
upprätthålla individens skjutskicklighet för att
främja landets försvar enligt stadgarna. Den
militärorienterade frivilliga skytterörelsen arbetar idag i motvind eftersom allt mindre av
dagens krigföring vilar just på skjutskicklighet.
Civilt märker vi även av motvinden genom
nedläggning av skjutbanor och hårdare restriktioner för innehav och förvaring av skjutvapen.

Skytte tränar tålamod, psyke och
koncentration
Detta är viktiga faktorer för att bli en bra skytt
men även nyttiga färdigheter för en modern
soldat och för ungdomar i vår stressade tid.
Precisionsskyttet är en utmärkt form av
avkoppling och meditation, då skytte kräver
hundraprocentig koncentration, för att man
ska uppnå ett bra resultat.

Nytt stort engagemang
Ett stort intresse från nya och en förnyad entusiasm från gamla medlemmar, har återuppväckt aktiviteter och skapat nya ute i skytteklubbens sektioner.
Automatvapensektionen. Tävlandet med
automatvapen, d v s kpist m 45/B, när det
gäller det civila skyttet, har kommit igång igen
efter att ha legat nere under några år. Sektionen deltar i militära tävlingar för att repre12

Foto: Daniel Alsén

en hobby i motvind

Anders Carlsson säger om sig själv:
Jag efterträdde Per Norburg, vilket inte var lätt, eftersom
Per, efter 7 år som ordförande, hade ordentlig koll på
allt.
Började som ung att skjuta luftpistol i Salems PK, därefter låg mitt skytteintressse nere under några år. 2001 tog
jag åter upp skyttet som hobby. Jag är f d artillerist,
utbildad till pjäskompanichef på Bandkanon 1 och jag
blev överflödig, då det systemet avvecklades.
Numera driver jag ett eget företag inom IT-branschen.
Det betyder att jag har viss möjlighet att styra över min
arbetstid, men även att det tidvis kan vara väldigt mycket
att göra.

sentera förbundet och ska försöka utöka
träningskyttet med AK4/5 för att nå bättre
resultat.
Dynamiskt skytte. En sektion för Dynamiskt
skytte, tidigare kallat Praktiskt skytte, har bildats och anslutits till IPSC (International
Practical Shooting Confedera-tion) Sverige,
som har stor tävlingsaktivitet.
Gevärsskyttet, som inkluderar hagelskytte,
håller på att komma igång igen. En driftig
sektionsledare och klubbens återinträde i Svenska Sportskytteförbundet har ökat intresset.
Svenska Sportskytteförbundet har omkring
90 000 medlemmar, varav 9 000 med tävlingslicens. Totalt omfattar förbundet 800 lokalavdelningar.

Vårt Luftvärn
Sören Möller

Roslagens Luftvärnsstiftelse
Bakgrund
I samband med att verksamheten vid Lv 3 lades ned och LvSS flyttades till Halmstad bildades Roslagens Luftvärnsstiftelse genom ett
gemensamt initiativ från Lv 3, LvSS, Roslagens
Officersförening, SEKO Klubb 73 och FCTF lokalförening 41.

Stiftelsens ändamål
Genom att bilda denna stiftelse ville stiftarna
främja försvaret i Roslagen och bevara minnet
av Lv 3 och Norrtälje garnison. För att göra
detta möjligt ställdes minnesföremål, inventarier och penningmedel till stiftelsens förfogande.
Stiftarna fastställde dessutom stadgar för stiftelsen samt utsåg vilka som inledningsvis skulle
ingå i dess styrelse.

Vad gör då stiftelsen?
I stiftelsens uppgift att bevara minnet av
Lv 3 och Norrtälje garnison ingår att…
…vårda följande yttre minnen:
Lv 13 beredskapsmonument från 1940 vid
matsalen
Robot 365 Bloodhound vid stora P-platsen
Kungastenen framför kanslihuset med Gustav
VI Adolfs namnteckning
Två 7,5 cm luftvärnskanoner m/27-30 framför
kanslihuset
Lv 3 ”Vårdträd” framför kanslihuset
Lv 3 minnesmonument vid Flygfyren
8,4 cm kanon m/1894 i lavett m/1881 uppställd
framför LvSS huvudbyggnad sommartid och ägd
av Armémuseum

Sören Möller, Stiftelsens sekreterare och
f d chef LvSS

…förvalta och vårda ett antal minnesföremål och inventarier
…ge stöd till Norrtälje Garnisonsmuseum
…ge stöd till Offenciven för bevarande av
”Personalens Hus” som en gemensam
mötesplats för före detta anställda vid
Norrtälje garnison
…ge stöd till Lv 3 kamratförening
…ge stöd till Lommarskogens Jakt- och
Fiskevårdsförening
…verka för att minst en större sammankomst genomförs i Norrtälje varje år
…verka för ett samlat deltagande i ett antal
idrottstävlingar av före detta anställda vid
Norrtälje garnison
Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av:
Gerhard Lilliestierna, ordförande Georg Ekeström, kassör, Sören Möller, sekreterare Leif
Larsson, förvaltar minnesmonument och pjäser,
Eva Sundeblad, förvaltar minnesföremål och
inventarier Jan-Ove Sandin, handlägger arrangemang Georg Werle, Christina Westerholm,
Alf Olsson, suppleant, handlägger deltagande i
idrottstävlingar, Anders Blom, suppleant
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LV 3 kamratförening

medlemsblad

Årets Tattoo i Globen
• Marinens musikkår från Karlskrona i sina
vackra helvita uniformer anförda av en kvinnlig tamburmajor.

Lv3 Kamraterna var på Tattoo den 11 september.
Vi åkte som tidigare med Björkö buss från Norrtälje via Rimbo till Globen i Stockholm.
Frivilligorganisationerna i Norrtälje var inbjudna,
hjälpte till att fylla bussen och få sprätt på de 50
biljetter, som vi hade köpt.

• Finska beväringsmusikkåren i sina grå uniformer, Amiralitetets musikkår från St Petersburg
• Gruppen Etage dansade till musik av ungdomar från sommarskolans musikkår, en utbildning som Försvarsmakten driver varje sommar
i Strängnäs.

Det är alltid roligt att träffa Lv 3: are. Speciellt när
man hör gamla historier berättas, av duktiga och
nästan sanningsenliga berättare. På vägen hem
bjöd föreningen på förfriskningar och då lossade
tungornas band.

• Militärmusik Tirol, en musikkår från Alpbrigaden i Salzburg i sina gröna baskrar.

Ur programmet:

• Sist kom höjdpunkten vår kraftfulla, distinkta,
Svenska Armens musikkår. De är otroligt duktiga och har mycket bra exercis och bra samtidighet.

ÖB Håkan Syren hälsade oss välkomna och spelet kunde börja.
Svenska Lottakårens firade 80 år med en fanmarsch av lottor från olika truppslag i sina nya lila
baskrar.

Tack alla för en trevlig kväll
Bosse Liljegren med hustru Eva

Foto: Bo Pederby

Foto: Bo Pederby

Trogne medlemmen Tage 90 år

Gåsamiddag på Offenciven
En riktig gåsmiddag avhölls den 30 september 2004 på
Offenciven med bl a tal av den verklige Mårtengåskännaren Bertil Boström. Välkomna till denna årliga höstmiddag är medlemmar i Offenciven, Kamratföreningen
ill hösten.
och Museets vänförening. Ta chansen till
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Tage Molitor har tjänstgjort som luftvärnare sedan före andra världskriget till senare delen av
1970-talet. Här tillsammans med Cecilia Cederström.Mottagningen hölls i parets hem i Uppsala.

medlemsblad

LV 3 kamratförening

Det var trettiofem lag som startade den 27 oktober i Karlbergsparken. Lv 3 ställde upp med tre
lag i år. Det var tolv man i varje lag. Årets tävling
var svårare och hårdare än vanligt. Lv 3 springer
nu i den civila klassen, som är betydligt tuffare än
den militära klassen. Efter en spännande tävling
slutade Lv 3- laget Kanonerna på en hedrande
andra plats i den hårda konkurrensen. Laget Still
Alive slutade på femte plats. Raketerna blev diskade, då man missade en kontroll.

Foto: Affe Olsson

Silver för Lv 3-kanonerna
i Pampas Night

Bengt Tapper, Bernt Averland, Nisse Bergström och alltid lika unge och glade ”Skepparn” svarade för all service för de tävlande, mat, dryck, kläder och ficklampor
mm. Affe Olsson ”coachade” skickligt de tre lagen under
tävlingen och tog bilden.

Text: Gerhard Lilliestierna

Kom med på vårens resa till Lettland
Torsdag kväll 7 april – söndag 10 april 2005

Foto: Bo Pederby

Lv 3 Kamratförening subventionerar resan för sina
medlemmar. Därför kostar den endast 1200 kr.
Begränsat antal deltagare.
I priset ingår resa i dubbelhytt T o R, hotellrum
samt en middag ombord på båten. Övriga måltider betalas av den enskilde.

Vår guide, överste
Ulf Persson, är
Sveriges försvarsattaché i
Lettland och en
mycket kunnig
militärhistoriker.
Ulf och hustru
Yvonne.

Vi reser österut till Riga, som en gång var Sveriges största stad. Några mil utanför kan vi på plats
studera delar av f d Lv 3: s 40/48-bataljon och få
information om hur den lettiska lvutbildningen
genomförs.
Båt till Riga och egen buss till den f d sovjetiska
flygbasen, där lvmaterielen finns. Vår guide, Ulf
Persson, hade som chef Luftvärnets Stridsskola,
ansvaret för överlämnandet av de tre Lv 3bataljonerna till Baltikum år 2000.

Anmälan snarast till klubbmästaren
Bo Liljegren per telefon 0730-70 73 56.
Betala till postgiro 432 54 95-2 kronor 1200
senast 2005-02-28. Välkomna!

På den f d sovjetiska flygbasen
- som ligger
närmare Stockholm än vad
Malmö gör
- utbildas nu
lettiska luftvärnssoldater.

Foto: Bo Pederby
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Museivännerna

Här visar Röda Korset upp vad de gör. Sjukvårdskunskap
intresserar de flesta eftersom alla kan behöva hjälpa till
någon gång vid sjukdom eller olycksfall.

medlemsblad för museets vänförening

Luftvärnets Befälsutbildningsförbund, som ger ut denna
tidskrift, informerade. En av luftvärnsungdomarna mellan svenska flaggen och förbundets vita fana från1930talet.

Bo Pederby text och bild

Återvändardag på Garnisonsmuseet
Denna lördag i tidiga september genomförde
Museets Vänförening en återvändardag samtidigt som det var Garnisionsmuseets dag
Minst 300 personer besökte museet. Många
drack kaffe, flera blev medlemmar i Vänföreningen.
En bra samverkan mellan DC 3: ans vänner
och Vänföreningen lockade en stor publik till
Campus Roslagen, eftersom arrangemangen
samordnades.
Överste Torsten Törnqvist, f d chef Lv 3 t v. T h överste
Sven Ahlgren, ordförande för kamratföreningen Lv 2 Östergötland med sin Rut och sin gamle vän kapten Herman Persson.
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4 september 2004

Genom museidagar vill Vänföreningen uppmärksamma museet, som vi måste stötta med
pengar och arbete för att bevara museet för
framtiden.
Frivilligorganisationerna och Vänföreningens
medlemmar ställde upp på både förberedelserna och genomförandet. Många ”gamla” Lv
3: are hittade varandra efter många år.

Museiföreståndaren Georg Werle och ställföreträdaren
Christer Urbom slussande besökarna genom museets
två utställningslokaler under hela dagen.

medlemsblad för museets vänförening

Frivilliga Radio Organisationen visade upp sin radioterrängbil.

Museivännerna

Anita From Aronson och Irish Gunnerhell sålde mycket
kaffe och många bullar och drog in pengar till Vänföreningen.

Hjälp till att bevara minnet av
Luftvärnet i Norrtälje. Bli medlem
2005 genom att sätta in 100 kr på
bankgirokonto 5831-4295. Vi behöver kamrater som hjälper oss i museet. Är Du beredd att jobba ideellt,
så hör av Dig till Georg Werle.
Hemvärnets glada korvgubbar hjälpte också till med annat.

Många minns, när DC 3: an var kafé i Societetsparken.
Frivilliga entusiaster renoverar planet, som skall ställas
upp utanför Hotell Roslagen i vår.

Marianne Åberg Palm vann första pris och Vänföreningens ordförande, överste 1. Leif Gunnerhell överlämnar här priset, en polerad hylsa till en luftvärnsautomatkanon.
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Portalsidan
http://www.lv3.se/
Arméförbandet Lv 3 verkade 1941 – 2000, men det finns flera
aktiva organisationer med anknytning till regementet
Dessa kan du nå via denna portalsida!
Kamratföreningen

Museet &
Vänföreningen

Offenciven
(mäss)

Jakt- och
fiskeföreningen

Måndagsklubben

Damklubben

Luftvärnsförbundet

Lvbyn
kursgård

Roslagens
Hv-bataljon

FRO
avd 464

Campus
Roslagen

Luftvärnsförbundets dag på Väddö
söndagen 22 maj 2005
• Information om Luftvärnsförbundet
• Ungdomsavdelningens (ULv) förevisning
• Öppet hus och familjeaktiviteter i Lvbyn
Anmälan senast 15 maj, med samtliga personuppgifter(även för
barn) samt önskemål om bussresa och lunch eller ej, till kansliet
08 10 SL-buss 676 avgår från Tekniska högskolan.
09 15 Abonnerad buss avgår från Norrtälje busstation.
09 40 Bussen hämtar besökare vid Älmsta busstation.
10 00 Samling i Lvbyn, kaffe, information.
10 45-12 30 ULv förevisning för anhöriga m fl.
12 30-13 30 Gemensam lunch i Lvbyn.
13 00-14 30 Visning av Lvbyn, familjeaktiviteter.
14 10-14 30 ULv kursavslutning på stranden i Lvbyn.
14 30-15 00 Kaffe.
15 00 Hemresa, buss Älmsta – Norrtälje – Sthlm C.
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Vårt Luftvärn

Luftvärnstaktik i storstad
Veckokurs 26 juni - 2 juli 2005 på Väddö
Luftvärnsförbundet arrangerar CFB centrala luftvärnskurs.
Kursen omfattar teoretisk utbildning på moderna
luftvärnssystem och taktiken för att kunna möta ett
framtida lufthot mot en storstad.
Den vänder sig i första hand till reserv- och värnpliktsofficerare i nivå 5-7 (sergeanter - kaptener) inom
luftvärnet. Under kursen genomförs även rekognoscering och fältövning i Stockholm med en övernattning,
varvid familjemedlemmar ej kan medfölja.
Kursdeltagare erhåller fri uniform, resa, mat och logi
mm i kursgården Lvbyn. Ytterligare info finns i FBU
kurskatalog och på Internet: www.fbu.se/lvbuf
Anmälan till CFB senast 15 april
CFB, Box 5034, 10241 Stockholm.

Nationaldagsfirande på Offenciven
Vår nya helgdag 6 juni 2005 kl 1300
Sedvanligt firande av Nationaldagen och i samband med detta middag.
Anmälan senast 27 maj 2005 till Christer Norberg 0706 - 71 20 24

ULv våren 2005
Vår pigga ungdomsavdelning planerar våraktiviteter enligt nedan
• 14-16 januari: Lv-tjänst vid Amf 1 på Rindö.
• 4-6 februari: Förläggnings- och vintertjänst på
Väddö.
• 11-13 mars: Terrängtj, vapentj och sbtj på
Väddö.
• 22-24 april:
Överlevnadsövning på Väddö.
• 21-22 maj:
Förevisning för anhöriga, kurs
avslutning.
Ytterligare information om ULv finns på Internet:
www.fbu.se/ungdomsavd/n-o/ulv/
ULv medverkar också i Luftvärnsförbundets fanvakt under firandet av nationaldagen på Skansen i
Stockholm måndag 6 juni. Välkommen som åskådare, ingen föranmälan behövs.
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Vårt Luftvärn.
Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
Box 27803, 115 93 Stockholm

Årsmöte på
Försvarshögskolan
Onsdagen 16 mars 2005
Förbundsstämma och information om FB 04
med dess konsekvenser for luftvärnet.
Lokal aula Sverigesalen, Valhallavägen 117,
Stockholm. T-bana till Stadion.
Program:
17 45 Samling.
18 00 Förbundsstämma, därefter kort rast.
18 45 Information om FB 04 och luftvärnet.
19 45 Gemensam middag i FHS restaurang.
Anmälan senast tisdagen 8 mars till
förbundskansliet
Stämmohandlingar utdelas på plats, de kan även
beställas från förbundskansliet.

LvBUF på Lv 3 museum
Lördagen 5 mars 2005
Se museet samt få försvarsinformation om det
markbundna luftvärnets historia och framtida
utveckling.
Program:
08 40 SL-buss 676 från Tekniska högskolan.
09 40 Bussen ankommer Norrtälje, promenad.
10 00 Samling och kaffe på Lv 3 museum.
10 20 Rundvandring och Lv-info på museet.
12 30 Lunch, promenad till staden.
13 40 SL-buss 676 från Norrtälje busstation.
Anmälan senast onsdagen 2 mars till
förbundskansliet

Våra föreningar behöver Dig.
Kom och trivs på våra aktiviteter.
Hjärtligt välkommen

Berättarcafé
Lv 3 Museums Vänförening inbjuder till museet
Måndagen 7 februari 2005 kl 18 30
Ämne: Norrtälje får ett regemente.
Måndagen 11 april 2005 kl 18 30
Luftvärnet under beredskapsåren.
Vi har bett personer, som minns, att berätta.
Vad vet du själv? Berätta och ta med t ex bilder.
Ingen föranmälan

Lv 3 Kamratförenings och
Museets Vänförenings
årsmöten 2005
Kamratföreningen och den nya Vänföreningen samverkar genom att ha årsmöten samtidigt.
10 februari 2005 kl 19 00 på Offenciven
Efter förhandlingarna intar vi ärtmiddag.
Anmälan senast 1 februari till Bosse Liljegren 0730 –
70 73 56 alt. Georg Werle 0176 – 175 90 / 154 67
Inte medlem ännu? Passa på att bli det då.

