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Centralförbundet För Befälsutbildning,
CFB byter namn till Försvarsutbildarna, det
officiella namnet blir Svenska Försvars-
utbildningsförbundet. Detta är inte bara ett
namnbyte, utan reflekterar också en delvis ny
inriktning för förbundet.

Bakgrunden är de stora förändringar försvaret
genomgår. Behovet av fortbildning och
vidareutbildning av befäl för försvaret på det
traditionella sättet minskar drastiskt när den
stora krigsorganisationen försvinner och er-
sätts av en mycket liten styrka, huvudsakligen
avsedd för internationell tjänst.
Men, när behovet av att fortbilda befäl för
det stora förrådsställda försvar om närmare
850 000 man, som vi hade för inte så länge
sedan, försvinner, så uppstår det en del nya
luckor där frivilligheten fortfarande har sin
plats. Det är huvudsakligen två områden som
verkar vara aktuella, nämligen militär fort-
bildning i vidare betydelse, och krisbered-
skapsutbildning.

Frivilliga militärutbildningen - en uppgift
När det gäller den frivilliga militärutbild-
ningen, så kommer den att utvecklas såtillvida
att den breddas till att omfatta även utbild-
ning av meniga. De bakomliggande skälen är
följande:
Den lilla grupp på totalt ca 10 000 man per
år som fortsättningsvis kommer att utbildas
vid försvarets förband kommer inte att göra
några repetitionsövningar – utbildningar.
Tanken är att de skall grundutbildas och krigs-

Olle Madebrink

Vi blir en del av Försvarsutbildarna

Vår ordförande Olle
Madebrink ser här
både framåt och
bakåt.

placeras i fyra år utan fortbildning under
tiden. Därefter kommer soldaterna att finnas
i en personalreserv under ytterligare sex år, då
också utan någon ytterligare utbildning. En
värnpliktig kommer således att vara knuten
till försvaret i ca 10 år, från ca 20 års ålder till
30. Lägg märke till att den enda utbildning
han/hon får är grundutbildningen (lumpen).

Nya organisationen liknar den
före 1939
Den kommande organisationen påminner
alltså starkt om den som fanns före andra
världskriget. Då hade vi en liten ”förrådsställd”
armé som bestod av de årsklasser som hade
gjort en mycket kort värnplikt under de
närmast föregående åren. Dessutom fanns en
teoretisk reservarmé som kallades Land-
stormen, som dock inte hade några vapen,

Den nya logotypen

➔
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Major Carl Lovén, i mörk uniform,
skapade Stockholms Luftvärnsförening.
Här utbildas officerare.

ingen fast organisation, och som aldrig
övades, men som hade en befälskår av land-
stormsofficerare som sin enda tillgång.

Frivilligutbildade officerare i land-
stormen
Landstormsofficerarna utbildades genom
CFB:s försorg. Historien upprepar sig för-
visso inte i identiska cykler som det ibland
hävdas, men nog finns det företeelser som
återkommer.
Det kommer alltså nu som då att finnas ett
stort behov av övning på frivillighetens grund.
Ett behov som FBU kan tillgodose, och det
sannolikt till en lägre kostnad än om det
skulle skötas genom regelrätta utbildningar
med inkallelser. Behoven finns inte bara för
befäl, utan även för vanliga soldater, och här
finns ju nu FBU-förbundens hela organi-
sation för att ta hand om detta.
Skillnaden kommer inte att bli så stor jämfört
med nuvarande verksamhet. Möjligen kom-
mer kurserna att förskjutas mera mot målin-
riktade utbildningar som avser att trimma
ihop grupper inför internationell tjänst,
liknande de krigsförbandskurser vi tidigare
hade.

Stockholms Luftvärnsförening  utbildade
För Luftvärnsförbundets del så skulle en sådan
utveckling av verksamheten knappast medföra
några större problem. Snarare skulle det an-
knyta till vår historia. Vår organisation – tidi-
gare Stockholms Luftvärnsförening – var den
enda frivilligorganisation som bedrev utbild-
ning av vanliga soldater före andra världs-
kriget. Denna utbildning accelererade ju när-
mare kriget man kom. Till slut blev det så att
föreningen stod för en stor del av den personal
som bemannade Stockholms luftvärn.

Krisberedskap för terror och katastrofer
När det gäller den andra delen av den framtida
verksamheten, utbildning för att höja kris-
beredskapen, så ligger detta ännu på
diskussionsstadiet. Det återstår att se vad det
kan innebära för oss, men tsunamivågen och
katastrofen Gudrun har visat att vi inte lever
utan risker, inte ens i vårt eget land i fredstid.
Det finns all anledning att ta detta pro-
blemkomplex på allvar, och utbildning är det
bästa sättet att förbereda sig för oväntade faror.
Eller, som de brukar säga på överlevnads-
kursen: Det viktigaste man har om man vill
klara sig, det har man mellan öronen.
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I Skövde och Boden grundutbildas och för-
bandsutbildas soldater, i Enköping utbildas
ledningsförband och i Stockholm utbildas
Högvakt och högre chefer. Dessutom utbil-
das i Stockholm organiserade förband i inter-
nationella kunskaper och färdigheter.

Internationell mission samt nationella
resurser
Förbandsproduktionens mål är att leverera
1000 man varje 6 månadsperiod. Dessa till-
sammans med tidigare utbildade, skall göra
det möjligt att över tiden hålla 2000 man ut-
omlands. Inom landet finns 6000 man orga-
niserade i förband som kan snabbinkallas för
terroristbekämpning mm. Marinen har land-
baserad verksamhet i Karlskrona och löser med
några få krigsfartyg uppgiften att förhindra
kränkning av svenskt vatten. Flygvapnet lö-
ser sin uppgift att förhindra kränkning av
svenskt luftrum från sin enda flottilj i Såte-
näs.

Georg Ekeström ser tio år framåt i tiden …
… med hjälp av
fakta och kristallkula

Försvarsutbildarna, hemvärnet m fl
Den del av Svenska folket som vill försvara
sitt land och sin hembygd söker sig till de fri-
villigas organisationer. Försvarsutbildarna,
Hemvärnet med flera organisationer utbildar
frivilliga. Hos dessa får de grundläggande och
specialiserad utbildning för att kunna göra
insatser vid krig, kris, katastrofer och tillfäl-
len när samhällets resurser inte räcker till.

Luftvärnsförbundet tillhör
Försvarsutbildarna
FBU bytte namn för mer än 10 år sedan, den
1 januari 2006. Föregångare till Försvarsut-
bildarna har varit Landstormen följt av FBU,
en folkrörelse som syftade till att stärka Sveri-
ges försvarsförmåga och försvarsvilja.
Luftvärnsförbundet, ett av förbunden inom
Försvarsutbildarna, fyller 90 år i år, 2016.
Förbundet är engagerat i försvarsupplysning,
både nätverksbaserad och traditionell utbild-
ning på förekommande europeiska luftvärns-
system, grundläggande och specialiserad ut-
bildning för frivilliga, ungdoms- och skytte-
verksamhet samt bevarande av traditioner. Vid
förbundets kursgård Lvbyn genomför organi-
sationer, offentliga och privata, utbildningar
och konferenser från mars till november.

Vår framsynte förbundssekreterare Georg Ekeström här
förankrad i dagens kultur.

Sverige har nu sin försvarsmakt dimen-
sionerad för att 1.1.1.1.1. Bevaka statschefen
och riksledningen 2.2.2.2.2. Möta terroristan-
grepp mot Sverige, 3.3.3.3.3. Hantera kränk-
ningar av svenskt vatten och luftrum 4.4.4.4.4.
Tillgodose europeiska och övriga inter-
nationella organisationers behov av
fredsframtvingande och fredsbevaran-
de förband.

DAGBLADET
DAGBLADET
DAGBLADET
DAGBLADET
DAGBLADET

1 april 2016   Söndag
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Hur kunde det bli så?
I förra försvarsbeslutet stod att försöksplatsens
belägenhet särskilt skulle utredas i samverkan
med FMV. Efter diverse turer kom vi fram
till att det bästa vore att göra mätsystemet
mobilt, och så blev det. Fördelarna med detta
är att nu kan t ex prov genomföras i samband
med att skjutprov bedrivs i Vidsel och förprov
kan genomföras där industrin är belägen.

14 m lång trailer med utskjutbara
långsidor
Bredden i utfällt läge är drygt 4,5 m vilket
vid gruppering ger en arbetsyta om ca 60 m2.

Jan Karlsson

Vad hände med försöksplatsen på Väddö?

Major Jan Karlsson har från Luftvärnets sida varit
närmast ansvarig för utvecklingen av trailern. Här är
Janne på en av arbetsplatserna.
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Underrättelseenhet 23 (UndE 23) som används för
luftrumsövervakning, kan även användas för att mäta
vid försök.
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Ett kallt konstaterande är att den inte finns
längre! I juni 2004 överlämnades
försöksplatsens lokaler till AMF 1. Försöks-
platsens kontrollutrustning finns nu i en
trailer med utskjutbar sida och försöks-
avdelningen har nu blivit ett resande
teatersällskap.

Grupperingstid till full drift efter transport
är mindre än 30 min för en man. Stödben
och långsidor regleras med ett hydraulsystem,
som har två hydraulpumpar, som drivs av ett
inbyggt 24 volt system eller en trefaspump
när yttre spänning är ansluten. Trailern är
indelad i tre rum, ett apparatrum, ett opera-
törsrum samt en genomgångslokal. På taket
finns två master för olika antenn-arrange-
mang. När långsidorna skjuts ihop viks en del
av golvet på båda långsidorna upp som ett upp
och nervänt V. Härigenom fås en golvyta i
mitten och längst ut vid långsidorna där fasta
installationer såsom bord, bokhyllor mm kan
göras. Uppvärmning av vagnen kan ske med
elelement, AC och/eller en dieselebersprecher.

Apparatrummet är beläget längst bak i trai-
lern där alla datorer är monterade i rack. Allt
kablage är fast draget till alla arbetsplatser samt
till en storbildsprojektor i genomgångsloka-
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Grupperad trailer med utfälld väggsektion. Bredd totalt 4,5 m. Jämför storlek en med soldaten bakom trappan.
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len. Här finns också en datoriserad telefon-
växel och baksidan på intagspanelen.

Operatörsrummet har sex arbetsplatser med
gemensamt arbetsbord. Varje arbetsplats har
ett fack i arbetsbordet där plattskärm, mus,
tangentbord och telefon finns förvarade under
transport. Anslutning av dessa sker i  arbets-
bordet. Här finns också laserfärgskrivare,
kopiator och fax.

Genomgångslokalen har plats för tio per-
soner. Här finns ett pentry av husvagnsmodell
med micro och kylskåp för kaffeservering
inkluderande varma bullar. Storbildsprojek-
tor, DVD/video och radio är fast installerade.
Spänningsuttag och anslutningskontakt för
laptop till storbildsprojektor finns i genom-
gångslokalens bord. Tänk er en 60 m2 stor
husvagn med storbilds-TV, inte illa eller hur?

Två försöksperioder
Trailern har nu genomfört två större försöks-
perioder, våren 2004 på Väddö samt hösten
2004 i Vidsel. Vidsel var intressant ur den
synpunkten att vi fick testa vagnen i kyla vilket
den klarade utmärkt. Ekipaget väcker alltid
stor uppmärksamhet och har hittills varit en
samlingsplats för kreti och pleti, möjligen är
det kaffet som drar ! !

Färre skjutförsök i framtiden?
Luftvärnsregementet ser även möjligheten att
nyttja vagnen till övningsledning/utvärdering
under förbandsövningar, vilket medför att
flankerande moteld behöver avges. Dock är
det väl så att på sikt blir det ytterst få försök
framöver, så det hela slutar nog med att vag-
nen blir övningslednings / utvärderingstrailer.
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Georg Werle

Bilden är från Luleå 1945. Lv 7 standar med
standarvakt. Förste standarförare är löjtnant Hugo
Jungstedt, andre standarförare sergeant Hans
Hansson. Bägge blev sedermera Lv 3:are.
1992 omlokaliserades förbandet till Boden och fick
kasern och kanslihus på Norrbottens regementes
område.
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Norrlands Luftvärnsbataljon gör sorti
Foton från ceremonin: FM Log, Johnny Edqvist

Nu endast Luftvärnsregementet kvar
I och med luftvärnsbataljonens (Lv 7) avveck-
ling finns nu endast ett luftvärnsförband kvar
i Sverige, Luftvärnsregementet i Halmstad. För
några år sedan fanns 8 luftvärnskårer. 7 har
lagts ner och endast ett luftvärnsregemente,
det i Halmstad finns kvar. I stort sett har alla
krigsförband försvunnit och endast några få
organiseras. Delvis ligger förklaringen i luft-
stridens snabba utveckling.

Bataljonschefen sista
avrustningsorder
”Bataljonen skall enligt riksdagsbeslut
avvecklas med slutdatum 2005 - 06 - 30.
Detta innebär att vid denna tidpunkt skall
förutom ordinarie vård och materiel-
hantering, all materiel vara slutvårdad
och inlämnad samt disponerade
byggnader och utbildningsanläggningar
vara överlämnade till nya brukare.”

30 juni 2005 – det definitiva slutet
Med detta snabba avvecklingsförlopp måste
bataljonschefen och hans medhjälpare plan-
lägga mycket noggrant allt som skall genom-
föras före det definitiva slutet 2005-06-30.
Och mycket talar för att de gör ett mycket
bra jobb.

Vidare i avrustningsordern
”Personaltjänsten skall ges hög prioritet
vid bataljonen. Bataljonen har som
målsättning att samtliga tjänstgörande
vid bataljonen skall hanteras på ett
professionellt och korrekt sätt i det be-
manningsarbete som kommer att
genomföras våren 2005.”

Ceremonier och traditionsfrågor
Dessa är viktigt att planlägga och genomföra
på ett korrekt sätt. Många uppfattar det som
en viktig del i sorgearbetet. Standaret skall
troppas för sista gången här nere på
Luftvärnsregementet, dit även förbandets
personal kommit. Därefter skall standaret ingå
i samlingarna av de avvecklade luftvärnsför-
bandens standar.
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Troppa standaret!     Det sista av de 8 standar, som
funnits inom Luftvärnet sedan 1945, har tjänat
färdigt, Generalinspektören för Armén Alf Sandqvist
saluterar från talarstolen.

Minnesmonument och chefsporträtt
Minnesmonument samt andra minnesmärken
lämnas på Lv 7 ”gamla” kasernområde i Luleå,
Tåme skjutfält och I 19 i Boden. Porträttet
av Lv 7:s förste chef, överste Niels Juel, förs
ner till Luftvärnsregementet och ingår i den
redan stora porträttsamling som finns där. Alla
övriga chefsporträtt hängs i ett minnesrum på
I 19, och där man har möjlighet att minnas
luftvärns-bataljonen och Lv 7 bland flera
andra minnesföremål.

Luftvärnsregementets uppgifter idag
Det är dels att utbilda värnpliktiga och office-
rare och dels att ställa på fältfot fyra lvbatal-
joner för i första hand internationella insatser.

Befinner vi oss nu vid ”vägs ände” för
truppslaget Luftvärnet, det kan man fråga
sig? Så här efter luftvärnets mer än 80-
åriga tillvaro i Armén, kan frågan verkligen
ställas med den enorma åderlåtning, som
truppslaget utsatts för i dessa av de
yttersta tiderna, är frågan berättigad.

Artikelförfattarens funderingar

Som jämförelse till Luftvärnsregementets fyra
lvbataljonsförband som insats 2005 kan
nämnas, att Lv 3:s krigsorganisation 1959/60
bemannade c a 195 olika slag av luftvärns-
förband och med en mobstyrka på omkring
12 650 man.



10

Överbefälhavaren Håkan Syrén besökte
den 24 maj 2005 Luftvärnsregementet och
Garnisonen och utsåg överste Göran
Wahlqvist till regementschef och tillika
garnisonchef. Göran har under 2 år varit
ställföreträdande regementschef. Ny ställ-
företrädare kommer att utses senare.
Redaktionen för Vårt Luftvärn önskar
Göran lycka till.    Bo Pederby Redaktör

Flygvapnets musikkår svarade för musiken under
ceremonin.

Lv 7 standar under sin sista parad
Före troppningen av Lv 7 standar
ägde en sista parad rum med
standaret. Här möter standaret
Luftvärnsregementets nya standar,
som över-lämnades av Konungen
2001. Tillförordnade regements-
chefen Björn Jacobsson hälsar
båda standaren.

Luftvärnsregementets nye chef

Göran Wahlqvist informerar luftvärnare och
artillerister om Luftvärnets resurser efter
Försvarsbeslut 2004 under Artilleriklubbens
möte i Stockholm den 27 april 2005.Fo
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Den från Gulfkrigen välkända ballistiska
missilen SS-1 ”Scud” / ”Al Hussein” har
vidareutvecklats till SS-26 Iskander ”the Son
of Scud”. Systemet tillverkas i Ryssland, och
exportversionen Iskander-E sägs vara fram-
tagen särskilt för att kunna bekämpa kvali-
ficerat luftvärn som t ex det amerikanska
”Patriot PAC-3”.

Exportversionen Iskander-E har en räckvidd
på ca 280 km och kan bära en stridslast på ca
500 kg. Denna utgörs antingen av en tradi-
tionell sprängstridsdel, flera mindre multi-
pelstridsdelar, FAE-laddning, eller en hård-
målspenetrator med sprängverkan.

Möjligheterna torde även vara goda för att
bära NBC-stridsmedel. Missilen styrs av ett
tröghetsnavigeringssystem som kan kom-
pletteras med satellitnavigering och en op-

Michael Reberg

Iskander - the Son of Scud, SS 26

Författaren Michael Reberg, är överstelöjtnant och
Luftvärnsförbundets vice ordförande.

tronisk målsökare. Träffnoggrannheten (CEP)
bedöms till ca 10-30 m. Manöverförmågan
är stor, ca 30 g, och skenmål (decoys) kan
medföras. Två missiler transporteras på ett
amfibiskt och bepansrat utskjutningsfordon
med eget drivmedel för ca 1100 km i max 70
km/h.

Systemets smidighet och höga prestanda i
kombination med att det kopieras och expor-
teras för fullt, t ex till länder som Syrien och
Iran, gör att detta ”nya” lufthot definitivt
måste tas på allvar av alla luftvärnare!

Läs mer om Iskander och andra system på
www.fbu.se/forbund/lvbuf/lankar
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LV 3 kamratförening medlemsblad

Torsdagen den 7 april 2005 gick vi ombord
på Rigabåten. Resan tog 18 timmar.

Fredag. Vi välkomnades redan vid båten av
Ulf Persson med hustru Yvonne och dessutom
av den svenske majoren Stefan Klawitter. På
den svenska ambassaden, dit Ulf förde oss,
berättade en lettisk kapten om att man nu
köpt in robot 70 och att eldrörssytemet 40/
48 övertagits av Hemvärnet. Kaptenen kände
igen några av oss från sin utbildningstid på
Lv 3 och Väddö, men saknade Börje Lantz,
som han haft god hjälp av. Fredag kväll åkte

Foton: Stefan Alveblad och Bertil Jinnelid

Bosse Liljegren

Resan till Lvbataljonen
Lv 3 sände tre lvbataljoner år 2000 till Bal-
tikum, två till Litauen och en till Lettland.
Ansvarig för att bataljonerna kom över
Östersjön och att litauiska och lettiska
officerare fick utbildning i Sverige var
överste Ulf Persson, idag försvarsattaché i
Lettland. Han ordnade ett mycket
uppskattat besök i Riga.

vi till en ”Skansenliknande anläggning” och
åt middag i en av flera avdelningar av restau-
rangen i Europas största timmerhus.

Lördag. Vår ordförande Gerhard Lilliestirna
som inte var med på båtresan, anslöt sig med
sin familj på lördagsmorgonen, då vi startade
resan för att se delar av vår f d bataljon. För
damer som så önskade hade Yvonne ordnat
ett särskilt program i Riga. På väg mot målet
besökte vi en bunker djupt nere under ett
hälsohem! !  Bunkern var tänkt att användas
som ledningscentral i Lettland vid ett even-
tuellt krig. Intakt från sovjettiden. I orten
Ligate med en gammal sliten militärför-
läggning och övningsområde fanns delar av
vår 40/48-bataljon. Vi var några som kände
igen de pjäser (kollade numren) som vi övat
och skjutit med..

Dagens höjdpunkt var att vi alla 25 deltagarna
besökte Yvonne och Ulf i deras hem, minglade
och åt gott. Värdinna och värd tog emot oss
så hjärtligt, att vi snabbt kände oss som i goda
vänners lag i den stora våningen i de fina
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kvarteren, och stämningen blev hög. Ulf höll
ett trevligt tal till oss, Rolf Wikström höll ett
roligt tacktal och Gerhard överlämnade Lv 3:s
minnesmedalj, som Ulf uppskattade mycket.
Stefan Klawitter fick en minnesgåva.

1. Den lettiske officeren på
ambassaden.

2. Bosse Liljegren samlar
sig för att överlämna gåva
till Stefan Klawitter.

3.Värdfolket och Stefan.
�

�

�

Söndag. Sista dagen, guidades vi i Riga av ord-
föranden i Svensk-Lettiska föreningen. På
eftermiddagen bordade vi båten och på
måndagen var vi tillbaka.

Kom till Lv 3 lördagen den 20 augusti 2005

Det har nu gått fem år sedan 2000, då Lv 3
avvecklades. Luftvärnet har fortsatt sin verk-
samhet i Halmstad och i Boden.

Vårt gamla kasernområde har utvecklats
mycket under de här fem åren under Christer
Stighälls och NIHAB:s ledning. Området har
fått en ansiktslyftning på många sätt och det
har etablerats en hel del verksamheter här av
olika slag.

Kamratföreningen har under de här fem åren
koncentrerat sig på att vårda minnet av vårt
gamla regemente samt att anordna träffar för
föreningens medlemmar. Museet har numera

Fem år sedan – år 2000 bildat en egen vänförening. Kamratfören-
ingen kommer nu helt att koncentrera sig på
att arrangera kamratträffar. Ett bra exempel
på detta är den resa kamratföreningen, under
ledning av Bosse Liljegren, genomförde till
Riga i Lettland. Roslagens Luftvärnsstiftelse
har att vårda regementets minnesföremål.

Den 20 augusti 2005 kommer kamratför-
eningen att arrangera en Återträff och fest
efter 5 år. Vi hoppas att så många som möjligt
kommer och träffar gamla kamrater, festar och
berättar gamla och nya minnen. Boka in den
20 augusti så ses vi då. Anmälan: Se sista sidan.

Trevlig sommar önskar
Gerhard Lilliestierna, Ordförande
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De två föreningarna, Lv 3 Kamratförening och Garnisonsmuseets vänner hade båda sina årsmöten på OffenCiven
den 10 februari 2005.

Lv 3 Kamratförening
Föreningen verkar för att vara en länk mellan
före detta Lv 3-are vårda Lv 3:s traditioner
fördjupa kamratkontakter med motsvarande
föreningar inom Sverige och internationellt.

Styrelsen 2005
Ordförande Gerhard Lilliestierna
Vice ordförande Thomas Imeryd
Sekreterare Mats Eriksson
Klubbmästare Bo Liljegren
Vice klubbmästare  Jan-Ove Sandin
Redaktör Bo Pederby
Materielredogörare Alf Olsson
Vice materielredogörare

Håkan Larsson

Vänföreningen för Garnisonsmuseet
Värnar om minnen och dokumentation av
Norrtälje som centrum för Sveriges Luftvärn
under 50 år. Alla intresserade välkomna som
medlemmar. Ring  0176-175 90 eller 154 67
Georg Werle museiföreståndare

Styrelse 2005
Ordföranden Leif Gunnerhell
Vice ordförande: Stig Schyldt
Museiföreståndare: Georg Werle
Ekonomichef: Anita From Aronson
Sekreterare: Bo Pederby
Stf museiföreståndare: Christer Urbom
Marknadsföringsgrupp: Stig Schyldt och

Rolf Wikström

Intresserad av museiverksamhet?
Är du beredd att hjälpa till i museet med olika
saker, du kommer att lära dig mycket. Du kan
bli en av guiderna på vårt museum, som har
flest visade luftvärnsföremål.

Kontakta
museiföreståndaren
Georg Werle
tfn 0176-175 90,
0176-154 67

lvmuseet@telia.com

Vi söker dig som vill
hjälpa till att skapa vår
tidskrift Vårt Luftvärn.
Arbetet är ideellt men
du kommer att lära dig
göra en sådan här
kvalificerad tidskrift.
Kontakta redaktören
Bo Pederby
tfn 08-36 60 38 eller
0706-66 60 38

bo.pederby@telia.com
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Intresserad av redaktionsarbete
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Foton: Bo Pederby och Georg Werle

Museivännernas initiativ
Bevara minnen från förr medan tid är. Snart
kan inte de soldater och befäl som var med,
berätta om det som hände. Så kom idén upp
att kalla till Berättarcaféer under 3 kvällar och
videofilma allt som berättades. Ordföranden
Leif Gunnerhell och vice Stig Schyldt, båda fd
luftvärnsinspektörer, genomförde de tre berät-
tarcaféerna.
1. När Lv 3 kom till Norrtälje,          6 december 2004

2. Norrtälje får ett regemente,          7 februari 2005

3. Luftvärnet under beredskapsåren,
11 april 2005.

Vi tackar alla som berättade och väljer att
referera något av det som sades under
Berättarcafé nr 3.

Tage Molitor 90 år tjänstgjorde i överste
Sporrongs beredskapsregemente, som fanns
1939 – 45 med som mest 2000 man. Tage
var bl a strålkastarinstruktör på Rindö på dag-

Bo Pederby refererar

Vi som var med på gamla tider
Berättarcaféerna lockar fram minnen

arna och instruktör åt Stockholms Luftvärns-
förening i kurslokalerna på Mosebacke i
Stockholm på kvällarna. Senare var Tage chef
för lvställningen Vikdalen, där skådespelaren
Douglas Håge var kock för att på kvällarna
spela teater i staden.  Skämttecknaren Bertila
(Bertil Almqvist) var furir där och ritade hel-
sidor i Aftonbladet bl a om livet på förbandet.
Efter muck skapade Bertila ”en svensk tiger”
som varning för spionens öra sedan han
muckat. Tage berättade vidare att de 10 strål-
kastarkompanierna i stockholmsområdet
hade grupperingar på 40 platser. De lyssnar-
apparater, som skulle invisa strålkastarser-
viserna hittade mycket sällan målet – stadens
brus kan ha varit orsaken.

Sven Ahlgren 80 år var med och sköt spärreld
i ett förband norr om Helsingborg. Han
berättade att ett grannförband sköt ned ett ➔

Deltagarna på Berättarcafé nr 2, Norrtälje får ett regemente.
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plan. Våra strålkastare korsade tyskarnas från
andra sidan sundet och vi kunde se tyska sol-
dater i våra okikare. Detta var 1943.

Birger Magnusson 85 år berättade om hur
hans förband sköt ner en tysk Ju 52 ett par
dagar efter det att tyskarna invaderat Norge.
Birgers lvförband var grupperat i Uddevalla,
planet kom på kommande kurs och reage-
rade inte på varningseld. Hotfullt, varför det
blev verkanseld och planet med tre mans
besättning störtade. Svenska regeringen gick
ut med att ”ett tysk plan navigerat fel utanför
Uddevalla och kolliderat med en bergvägg”.
Dagen efter kom rättelse från regeringen och
sanningen meddelades. Vårt förhållande till
tyskarna var känsligt. Någon medalj för visad
rådighet fick inte någon i förbandet.

Gösta Levin 84 år var lvbatteriofficer 1943
– 44 vid finska gränsen. Han berättade livfullt
om luftvärnarens långa väntan och hur kylan
vid 25 grader minus kröp in på kroppen.
Vidare om hur t ex korrektören på 40 mm/
36 frös och hur man helt saknade invisning
och tvingades skjuta i riktning mot motor-
ljud. Och om den långa järnvägstransporten
med hela förbandet genom Sverige upp till
Kiruna. Sedan återstod 16 mil att köra upp
till Karesuando på dåliga och isiga vägar.

Tidsplanen sprack bl a på grund av passagen
över två älvar, där det endast fanns två små
dragfärjor. Det blev enorm väntan när ett helt
förband skulle ta sig över. Framme vid gräns-
älven grupperade vi med ett 7,5 cm batteri
1200 m från stranden. På andra sidan förflyt-
tade sig tyskar i fordon på väg till Norge.
Soldaterna syntes tydligt i våra kikare. Vi såg
också ett raketanfall på andra sidan.

Christer Urbom 62 år, yngst, berättade för
oss om nuläget för f d luftvärnställningar i
Stockholm. Christer är vår ställföreträdande
museiföreståndare men också idag anställd av
Fortverket för att avveckla gamla fasta för-
svarsställningar. Han kunde därför på ett liv-
fullt sätt visa på vår karta och berätta  om de
olika lvställningarna samt svara på frågor om
enskilda ställningar.

Nya Berättarcaféer i höst
Vi börjar en ny omgång med följande ämnen

Beredskapsminnen
måndagen den 3 oktober 2005  kl 18.00

Centralinstrumentering m 48     – teknik och
förband
måndagen den 14 november 2005 kl 18.00
Plats: MuseetMuseetMuseetMuseetMuseet. Ingen föranmälan behövs
Se vidare www.lv3.se
Välkommen!

Leif Gunnerhell
berättar om syftet med
caféerna under ett av
sina två caféer. Ingen
svårighet att få igång
berättandet.

Stig Schyldt njuter
av att lyssna, efter
att startat sitt café.
Stig har dokumen-
terat alla caféerna
med sin video-
kamera.
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Vår museiman Christer
Urbom som också är
Fortverkets man.

Kom med på en historisk Stockholmstur
lördagen den 3 september 2005.
Samling vid K 1, Vallhallavägen kl 10.00.

Olle Madebrink, som forskar om Andra
Världskrigets luftvärn i Stockholm, samt
Christer Urbom se bild ovan visar oss
runt till några av Stockholms bevarade
luftvärnsställningar.

Anmäl senast 31 augusti till Luftvärnsförbundet
lvbuf@fbu.se, Tfn 08-664 71 89
Aktuell information finns på www.fbu.se/lvbuf/.

Gösta Levin lever sig in i sitt
berättande.

Tage Molitor med minnen
från Stockholms
Luftvärnsförening.

Från Helsingborg och
sundet kunde Sven Ahlgren
berätta.

Birger Magnusson berätta-
de livfullt om nedskjutning-
en av JU 52 vid Uddevalla.

En JU 52 med hakkorset i stjärten

Stockholms Luftvärnsförsvar 1939 – 1945
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Luftvärnsförbundets dag i Lvbyn, 22 maj 2005
”Examen” för Luftvärnsungdomarna (ULv) på Luftvärnsförbundets dag.
Ett ca 140-tal anhöriga och vänner hade lockats till Lvbyn i det vackra vädret.

Instruktören Per Jönsson fick FBU:s förtjänsttecken i guld ur generalsekreteraren i FBU Leif Tyréns hand.

Chefen för Lvbyn Ann-Katrin bjöd alla
– ett ca 140-tal – både på kaffe och på
god lunch, lunchen åts av många ute på
matsalsterrassen mot havet.

Ungdomarna visade bl a upp hur de rest
tält och byggt detta skärmskydd. Sjukvård
finns på schemat. Sårmarkör Rosanne
Fried väntar på vård. T v Robin Björk.

Nere vid stranden hölls kurs-
avslutningen. Ungdomarna fick
sina uniformsmärken.

Ungdomsavdelningen ULv hösten 2005 – Nya tag

Nya ungdomar hälsas välkomna  -  Ni som varit med tidigare, fortsätt gärna

Lördag 3 september Förevisning + Rekrytering Norrtälje

Helgen 9-11 september Förläggningstj. + Sjukvårdstj. Väddö

Helgen 7-9 oktober Förläggningstj. + Terrängtj. Väddö

Helgen 4-6 november Terrängtj. + Vapentj. + samband Väddö

Helgen 2-4 december Luftvärnstjänst Amf 1 Berga

Lördag 17 december Yrkesinfo + terminsavslutning Norrtälje

Rekryteringen i Norrtälje. Ingen föranmälan behövs, men kontakta gärna kurschefen.
Ytterligare aktiviteter kan tillkomma i form av studiebesök och annat.
Till dessa aktiviteter kommer separat kallelse att sändas ut med post.

För ytterligare information kontakta kurschefen kapten Börje Lantz
Telefon 0176-161 75 eller  mobil 0703-79 33 42.



Vårt Luftvärn

19

Konferenser, utbildningar, middagar, fester och bröllop i Lvbyn

Njut av naturupplevelser vid det mäktiga Ålands hav

Min personal och jag satsar på
att ta hand om er på allra
bästa sätt för att ni skall trivas.
Vi hjälper till att ordna t ex.

Tipspromenader, bastu
med bad i havet och
grillning efteråt, mini-
golf, båtrundtur på
Ålands hav och hyra båt
och kanot.

Ann-Katrin Johansson, föreståndare
Telefon: 0176 542 19

Landgångar och lagad mat för avhämt-
ning till bufféer, grillaftnar och middagar.

Kursgården Lvbyn
öppen från 15 april till 15 oktober

Helpension i enkelrum med TV, dusch
och toalett 660 kr / dygn.

Helpension i dubbelrum med TV, dusch och
toalett 560 kr / dygn     och person.

Endast logiEndast logiEndast logiEndast logiEndast logi i två- eller trebäddsrum, gemensam
TV,  dusch och toalett 230 kr / dygn / person

Ann-Katrin Johansson
bokar och svarar på frågor.
Telefon: 0176-542 19, Fax 0176-545 92
E-post: vaddo@fbu.se
Postadress: Lvbyn, Ytterskär, 760 40, VÄDDÖ

Ägare: Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
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Välj att bo i stuga eller rum.

Vår nya stora altan mot havet i anslutning till matsalen.

Ät middagen i vår vackra, nyrenoverade matsal.



Vårt Luftvärn.
Luftvärnets Befälsutbildningsförbund

Box 27803, 115 93 Stockholm

B
PORTO BETALT

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

Hjärtligt välkommen

Aktiviteter hösten 2005

www.fbu.se/lvbuf/     Senaste nytt på dessa hemsidor  www.lv3.se

Återträff och Fest på f d Lv 3
Lv 3 kamratförening     inbjuder
lördagen den 20 augusti 2005 kl 12.30.
Anmälan: Betala in 150 kr/pers.
Pg 432 54 95-2 senast 2005-07-31.
Tfn 0705-87 88 67, 0706-60 60 63
Information finns på www.lv3.se/kf/

Stockholms Luftvärnsförsvar 1939-1945
kom med på en historisk stockholmstur
lördagen den 3 september 2005 kl 10.00.
Anmäl senast 31 augusti till
Luftvärnsförbundet lvbuf@fbu.se
Tfn 08-664 71 89
Information finns på www.fbu.se/lvbuf/

PUBKVÄLL på OffenCiven
fredagen den 7 oktober kl 18.00.
Christer Norberg Tfn 0706-71 20 24
Information finns på www.lv3.se/oc/

Nya berättarcaféer på museet
1. Beredskapsminnen
måndagen den 3 oktober 2005 kl 18.00.
2. Centralinstrumentering m 48 –  –  –  –  – teknik
och     förband
måndagen den 14 november 2005 kl
18.00.
Inga föranmälningar till caféerna
Se vidare www.lv3.se

Pampas Night 2005
Lv 3 kommer att med flera lag deltaga
i tävlingen onsdagen den 19 oktober
Alf Olsson 0706-60 60 63
Information finns på www.lv3.se/kf/www.lv3.se/kf/www.lv3.se/kf/www.lv3.se/kf/www.lv3.se/kf/.

Höstmiddag på OffenCiven
Roslagens Luftvärnsstiftelse
inbjuder Lv 3-are med respektive lördagen
den 22 oktober 2005 klockan 18.00.
Anmäl genom att sätta in kuvertavgiften
200 kr till OffenCivens pg 96 78 72-3 före
10 oktober.
Information finns på www.lv3.se/oc/

Julsoaruff på OffenCiven
OffenCiven inbjuder Lv 3-are med
respektive lördagen den 17 december
2005 klockan 18.00.
Anmälan genom inbetalning av kuvertav-
gift 100 kr till Offencivens pg 96 78 72-3
före 5 december. Information finns på
www.lv3.se/oc/

Sänd din e-postadress till lvbuf@fbu.se
Den som gör det och sänder med det
bästa motivet för att ni alla medlemmar
skall sänd in era mailadresser kommer att
få ett pris.

Ett pris kommer också att lottas ut bland
alla dem som sänder in sina mailadresser.


