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Omslaget:
ULv anlände i bandvagn till sin uppvisning
på Luftvärnsförbundets dag den 24 maj invid
Lvbyn på Väddö. Här påbörjas avlastning av
materiel för upprättande av inpasseringspostering.
Tryck: Affärtryckeriet, Norrtälje
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Luftvärnsförbundets årsstämma 2009-03-26
Jan Hammarberg – förbundsordförande

Jan Hammarberg på stranden vid Lv-byn.

Inbjudna gäster, damer och herrar. Välkomna till Luftvärnsförbundets årsmöte 2009!
Igår (25 mars -09) fick vi ny Överbefälhavare, general Sverker Göransson, i
Försvarsmaktens ledning. Han säger att han
är ödmjuk och har stor vilja att ta över och
att försvaret skall vara trovärdigt, synligt och
ha ett tydligt ledarskap.
Berör detta oss? Vi är mitt i en kris och vet
inte var på en skala.
Vad vi talat mindre om är krismedvetande
och den analys av hot och risker som kan/
kommer att beröra oss. Just nu finns det
också många som säger sig lurade, kanske
just för att de haft ett dåligt risk-/krismedvetande, eller chansat på att det gäller inte
mig etc.

Kopplat till det som är intressant för oss
– och för oss samman – själva Försvarstanken, dvs vår självklara rätt att försvara oss,
kan man även här säga att vi fått oss ena
ordentliga törnar. Försvaret är ett minimum
och kunde inte användas till eget nationellt
försvar, utan var enbart till för internationella insatser (nålstick i den internationella
konflikten).
Hur har vi det med krismedvetenheten
– personligen, Luftvärnsförbundet, Försvarsutbildarna och så småningom rikets ledning?
KG Bergström klargjorde under en intervju
med statsminister Fredrik Reinfeldt för cirka
ett år sedan att man inte kunde luftförsvara
Stockholm mot ett luftangrepp. Vem angriparen var behövde inte identifieras, men han
kunde vara av olika ursprung och med olika
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syften. Vårt kungahus; statschefen och hans
familj samt regeringen med flera av de som
gemensamt styr Sverige utvecklar vid vissa
tillfällen en utomordentligt stor hotbild.

Låt oss öka vårt krismedvetande och vidta
åtgärder med Försvarsmakten innan allt har
försvunnit. Mycket finns redan, men behöver uppdateras.

Kriserna, de väpnade striderna i Europas
utkanter, har klargjort hur det egentligen
ligger till med fred och säkerhet och den
stabilitet som många trodde var gällande,
nu efter Sovjetunionens fall.

Vår ambition är att stärka luftförsvaret
nationellt och i synnerhet i stockholmsområdet – det är våra stiftares syften och
det måste vi leva upp till NU och i
FRAMTIDEN.

Förbundsfunktionärer 2009

Fr. v.: Georg Ekeström, Jan Hammarberg och Michael Reberg.

Efter förbundsstämman på FHS i
Stockholm den 26 mars har
Luftvärnsförbundet nu följande
funktionärer invalda:
Förbundsstyrelse:
Jan Hammarberg (förbundsordförande),
Michael Reberg (vice förbundsordförande),
Georg Ekeström (förbundssekreterare),
Per-Olov Lisén (förbundskassör),
Leif Appelmyr, Olle Eriksson,
Anders Fransson, Ann-Katrin Johansson,
Börje Lantz, Peter Lantz,
Lennart Lundberg, Christer Molander.
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Adjungerad: Ulf Hammarlund
(Försvarsutbildarna).
Revisorer: Claes-Göran Joëlsson,
Lars-Gunnar Sederlin,
Per Nordlund (ersättare).
Valberedning: Olle Eriksson (ordförande),
Joel Ekström, Per Jönsson.
Samtliga förbundsfunktionärer nås via
kansliet eller med e-post:
fornamn.efternamn@forsvarsutbildarna.se
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ULv rekrytering
i Norrtälje
lördagen
den 29 augusti

Ungdomar mellan 15 och 20 år som är intresserade av det militära försvaret inbjuds till
information om Luftvärnsförbundets ungdomsavdelning ULv i Norrtälje lördag 29 augusti.
Samling utanför f.d. vakten till Lv 3 kl 1100. Verksamheten slutar på samma plats ca kl 1300.
Ytterligare information om ULv och anmälningsblanketter utdelas under förevisningen och
finns hos ULv på Internet. Du kan även kontakta oss via e-post ulv@forsvarsutbildarna.se
eller ringa till kurschefen ULv, kn Börje Lantz, telefon 0176–161 75, mobil 0703–793 342.
Välkommen!

ULv höstaktiviteter
2009
• 29 augusti: rekryteringsförevisning
i Norrtälje.
• 11–13 september: helgövning på Väddö.
• 2–4 oktober: helgövning på Väddö.
• 13–15 november: helgövning i
Kungsängen.
• 12 december: terminsavslutning i
Norrtälje.
Kvällsövningar och studiebesök m.m. kan tillkomma utöver ovanstående. Ytterligare
information kommer som vanligt månadsvis i kursorder och hos ULv på Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/ulv
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Omvärlden och luftvärnet
Michael Reberg – vice förbundsordförande

NATO:s utveckling efter det kalla kriget har hittills huvudsakligen följt USA:s tidigare
inställning att ”Nato must go out of area or out of business”. D v s en ominriktning av
medlemsländernas krigsmakter från försvaret av Västeuropa till expeditionära insatser
tillsammans med USA i avlägsna konflikthärdar som Afghanistan eller Irak.
Extremexemplet är nog de baltiska länderna
som vid sin anslutning till NATO uppmanades att endast utveckla sina stridskrafter
för nischbidrag till internationella insatser,
istället för försvar av det egna territoriet.
Medlemskapet i NATO i sig ansågs då vara
så politiskt avskräckande att något egentligt
militärt territorialförsvar av Baltikum mot
den store grannen i öster inte skulle behövas.
NATO och Ryssland
Sedan en tid råder det dock andra tongångar
inom NATO. Slutdeklarationen från 2009
års toppmöte innehåller huvudformuleringen: ”A strong collective defence of our populations, territory and forces is the core purpose of
the Alliance and remains our most important
security task”. Huvudanledningen till att man
inom NATO nu åter starkt lyfter fram att
alliansens kärnsyfte är att försvara medlemsländernas egna befolkningar och territorier är
naturligtvis utvecklingen i Ryssland och dess
förhållande till omvärlden. Där i synnerhet
det rysk-georgiska kriget kan ses som ett paradigmskifte i de internationella relationerna.
Många människor i Sverige tycks fortfarande
leva i villfarelsen att utvecklingen i Ryssland mer eller mindre har stått stilla sedan
nödåren under och efter Sovjetunionens
upplösning. Istället har Rysslands ekonomi
utvecklats snabbt med en stark årlig ökning
av BNP sedan 2003. Detta främst beroende
på att försäljning av olja och gas till höga
råvarupriser har gett stora intäkter till den
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ryska statskassan. Den nuvarande krisen i
världsekonomin drabbar naturligtvis också
Ryssland, men man står starkare ekonomiskt
rustad i stormen än många andra stater.
Även den sedan länge pågående upprustningen och moderniseringen av den ryska
krigsmakten verkar ha gått många svenskar
förbi – inte minst våra folkvalda politiker.
Det sovjetiska sammanbrottet för snart
20 år sedan, samt de ryska stridskrafternas
motgångar och oförmågor under det första
kriget i Tjetjenien 1993 har kanske invaggat
oss i en falsk känsla av att den ryske björnen
för evigt har gått i ide med svansstumpen
mellan benen?
Istället har ryssarna förutom upprustning
och modernisering av stridskrafterna också
intensifierat sin övningsverksamhet – och
kanske viktigast av allt – noga analyserat
och dragit erfarenheter från sina två krig i
Tjetjenien. Där det senare 1999-2000 fick
ett betydligt bättre resultat än det första sett
ur det ryska perspektivet. Något som sedan
upprepades och utvecklades under kriget
mot Georgien 2008. President Medvedev
har också nyligen deklarerat att den militära
upprustningen skall fortsätta att prioriteras,
oavsett den pågående ekonomiska krisen.
Estland 2007
Händelserna i Estland våren 2007 inleddes
med gatukravaller i Tallinn med stort inslag
av etniska ryssar i anslutning till att en rysk
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Sverige bör stärka sitt luftvärn, i synnerhet för skydd av sin huvudstad. (Foto: Försvarets Bildbyrå.)

soldatstaty flyttades, och övergick sedan till
en storskalig nätverksattack där medier och
myndigheter fick sina webbtjänster utslagna
av överbelastning. Naturligtvis är det svårt
att bevisa ursprunget till nätverksattacken,
men de flesta bedömare i väst är eniga om
att den går att spåra till den ryska staten.
Där samtidigt oroligheter utbröt vid den
estniska ambassaden i Moskva, och störningar ”uppkom” i transportsystemet till
och från Estland.
Georgien 2008
Samtidigt som världens massmedia är riktad
mot invigningen av de olympiska spelen i
Peking – så inleder Ryssland en invasion av
grannlandet Georgien den 7 augusti 2008.
De direkta stridshandlingarna pågår i stor
skala till den 12 augusti och benämns därför
i ryska källor ofta som ”femdagarskriget”.
Anledningen till invasionen sades vara
att försvara ryska medborgare i utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien mot
georgisk aggression. Men den bakomliggande orsaken torde främst vara att man från
rysk sida uppfattar stater som Ukrainas och

Georgiens närmanden till väst som farliga,
och här ville ”stämma i bäcken” genom
att provocera fram en konflikt. Något som
verkar ha lyckats mycket väl.
Georgien fick ju, som så många andra stater
i historien, erfara att det endast är de egna
stridskrafterna som finns att tillgå när det
verkligen gäller, och att någon reell hjälp
mot en övermäktig motståndare inte kan
påräknas av den som inte själv ingår i en
försvarsallians. Omvärldens reaktioner inskränkte sig ju främst till det verbala planet.
Och i dag synes Georgiens närmanden få ett
betydligt kyligare gensvar från väst – som
undviker att stöta sig allt för mycket med det
mäktiga Ryssland. I skrivande stund återstår
att se om Georgiens internationella nödrop
om militärt stöd, bl a för uppbyggnad av ett
modernt luftvärn, hörsammas eller inte.
Syftet
Varför då denna Ryska militära upprustning
och stridslust mot mindre grannländer som
Estland och Georgien? Svaret på denna fråga
är naturligtvis mycket komplext, men
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en av de viktigaste ingredienserna torde vara
en rysk revanschlust, där man åter önskar
uppnå en status av verklig stormakt. En
status som under åren efter Sovjetunionens
fall endast i någon mån vidmakthållits genom
det stora ryska innehavet av kärnvapen. Naturligtvis är de ekonomiska aspekterna också
mycket viktiga. Man önskar ett ökat ryskt inflytande över de före detta sovjetrepublikerna
och andra områden i sin närhet, bl a för att
säkerställa transitering av olja och naturgas.
Något som måste beaktas även av Sverige om
gasledningen utanför Gotland blir verklighet.
Energin är förutom en stor inkomstkälla
också ett av Rysslands starkaste påtryckningsmedel mot grannländerna och EU.
Exempelvis har Estland, Litauen, Ukraina
och Vitryssland drabbats av politiskt styrda
avbrott i energileveranserna från Ryssland.
Konsekvenser för Sverige
De senaste årens utveckling i Ryssland, dess
förhållande till omvärlden i allmänhet och
händelserna i Estland och Georgien i synnerhet ger Sverige och andra stater i Rysslands
närhet all anledning att se över sitt eget
försvar av hemmaplan. Den s k ”strategiska
pausen” där den egna befolkningen och
det egna territoriet inte var utsatt för något
militärt hot torde nu tyvärr vara förbrukad.
Vilket militärt hot bör vi då rusta oss mot?
En storskalig och kostsam invasion över havet
eller landgränsen synes inte heller inom de
närmaste åren vara särskilt trolig eller möjlig.
Däremot har möjligheten att påtvinga omvärlden sin vilja med hjälp av långräckviddiga
luftburna vapen med hög precision ökat avsevärt under de senaste åren. Något som insetts
bl a av Finland som nu förstärker sitt luftvärn med det norsk-amerikanska NASAMS
(Norwegian Advanced Surface to Air Missile
System) från Kongsberg/Raytheon.
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NASAMS

Rb 23 BAMSE

Systemet kan sägas utgöra en markbaserad
Lv-version av den radarstyrda jaktroboten
AMRAAM (Advanced Medium-Range Airto-Air Missile, i svenska Flygvapnet jaktrobot 99), och har mycket goda prestanda
mot manövrerande mindre luftmål såsom
kryssningsrobotar. NASAMS lär också
användas för Lv-skydd av det ”Vita huset”
och andra särskilt vitala objekt i USA.
Sverige torde i nuläget vara det enda land i
västvärlden som saknar potent och snabbt
gripbart luftvärn till sin huvudstad. Något
som innebär en betydande risktagning och
verkligen inbjuder till påtryckningar genom
hot om – eller reella luftangrepp med såväl
kvalificerade som okvalificerade vapen. Men
vi har ännu möjligheten att agera klokt och
preventivt. Bara insikten och viljan kan
bibringas vår politiska och militära ledning.
Sverige har ju under mycket lång tid, och
till stora försvarskostnader, utvecklat det
inhemska Lv-robotsystemet 23 ”BAMSE”.
Skandalöst nog så velas, förhalas och
nedprioriteras det fortfarande – så någon
serieanskaffning eller uppsättning av dessa
Lv-förband har ännu inte genomförts.
Sverige bör snarast följa Finlands och
Georgiens exempel och i första hand se
till att stärka sitt luftvärn i allmänhet och
för huvudstaden i synnerhet.
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Uppdelad kurs i Lv-skydd av Stockholm

Flygplan och helikoptrar utgör inte längre det farligaste hotet för luftförsvaret. Lufthotet utgörs
allt mer av obemannade vapensystem med lång räckvidd och hög precision. Kursen lär dig mer
om det moderna lufthotet, samt om luftvärnssystem och taktik för att möta detta i en storstad
som Stockholm. Kursen genomförs uppdelad som två kvällspass och två dagövningar, med bas
vid K 1 på Lidingövägen 28 i Stockholm. Främst omfattar kursen:
  • onsdag 26/8 kl 18–21: Det moderna lufthotet.
  • onsdag 2/9 kl 18–21: Krav på luftvärnssystem för att möta lufthotet.
  • lördag 5/9 kl 9–18: Rekognoscering för luftvärn ute i Stockholmsterrängen.
  • söndag 6/9 kl 9–18: Redovisning och taktikdiskussioner ute i Stockholmsterrängen.
Kursen riktar sig främst till luftvärnsbefäl i värnpliktsåldern. Antalet deltagare är maximerat till
16 personer. Luftvärnsförbundet bekostar utbildningen med egna medel och svarar även för
transporter inom kursen samt enklare förplägnad. Resor till och från kursplatsen samt eventuell
logi bekostas dock genom deltagarnas egen försorg. Dagersättning eller dagpenning utbetalas ej.
Gör din skriftliga anmälan till Lv-förbundskansliet senast den 20 augusti! Enklast via
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/lv/akt/
Välkommen!
Michael Reberg
Övlt/kurschef
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Lv-förbundets dag i soligt väder
Björn Kagger

Årets version av Luftvärnsförbundets dag gick av stapeln den 24 maj i Lvbyn. Det var en
härlig försommardag med soligt väder och ganska så hyfsad temperatur i luften. Och det
känns bra när alla ska vara utomhus så pass mycket. Som vanligt var det hela välarrangerat och bjöd på en dags trevlig samvaro i fin roslagsmiljö.
Förbundets styrelse, ULv och dagens
funktionärer var väl förberedda och låg i
startgroparna när besökarna anlände med
chartrad buss eller i egna bilar. Det hela
inleddes med samling i Lvbyn och kaffe
med bröd. De flesta kunde sätta sig i sittgrupperna utomhus runt matsalsbyggnaden
i det fina vädret och lyssna till förbundsordföranden Jan Hammarbergs välkomstord
och till information av kn Börje Lantz,
utbildningsledare för ULv, om vad som
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skulle hända härnäst. Allt med den fina
utsikten över vattnet i havsviken som fond.
ULv i effektfull entré
Hela sällskapet gjorde därefter en kortare
skogspromenad upp mot ULv:s förevisningsterräng. Förväntansfulla anhöriga radade
enligt anvisningar upp sig på ömse sidor om
en skogsväg. Då hördes en mullrande motor
och en bandvagn körde fram. Det var
ungdomarna i ULv som anlände och
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började lasta ur diverse materiel. Nu blev
det en lite annorlunda och mer tempofylld
förevisning än tidigare år.

Beväpnad post (Alexander Westman) på plats...

Jan Hammarberg välkomnar besökarna.

En beväpnad post ställde sig på plats mitt på
vägen. Hans kamrater tog fram avspärrningsband, fordonshinder och annan
utrustning och upprättade en fordonsfålla
för inpasseringskontroll. Hur man arbetar
vid en sådan demonstrerades sedan, då ett
fordon anlände och föraren kommenderades
ut för identitets- och behörighetskontroll.

Kaffebordet stod dukat utomhus.
...fordonsfålla upprättas...

Börje Lantz informerade om ULv:s förevisning.

...ankommande fordon stoppas. Föraren kontrolleras.
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Som nästa punkt på programmet blev det
möjlighet för gästande anhöriga att träffa
sina ungdomar. De förevisade också en del
materiel såsom apparater för radiokommunikation, vapen, fältförplägnad (”gröna
påsar”), gummiflotte och inte minst
bandvagnen. Besökarna visade stort intresse
för detta liksom för programmet i sin helhet.
ULv:s kunskaper, färdigheter och disciplin
väckte berättigad beundran.
Sara Broman skyddade inpasseringsposten.

Intill i skogsbrynet fanns en extra, beväpnad
vakt med låg kroppsställning som skydd för
posten vid inpasseringskontrollen. Övriga
av ULv-kamraterna lastade av ett tält från
bandvagnen och reste det snabbt som en
del av posteringen för förläggning av dess
personal.
Michael Reberg informerade om LvBUF.

Förläggningstält restes vid posteringen.

Info om LvBUF
Alla besökare och de flesta av funktionärerna
samlades så i lektionsbyggnadens stora
sal för information om Försvarsmakten i
allmänhet och Luftvärnsförbundet i synnerhet. Vice förbundsordförande Michael
Reberg presenterade förbundets anor från
1926, hur man under andra världskriget
ordnade utbildning av värnpliktigt luftvärnsbefäl och att dessa svarade för en stor del av
Stockholms luftförsvar. Besökarna fick höra
om Luftvärnsförbundets utbildning idag,
kurser, studiebesök och övrig verksamhet.
Dags för lunch! Som alltid serverades en
smaklig måltid i matsalsbyggnaden, även om
många föredrog att äta ute på altanen eller
på sittgrupperna däromkring.

Materiel förevisades.
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Familjeaktiviteter
På mätt mage var sällskapet berett för sportgrenar av det lättare slaget. Var och en av

Vårt Luftvärn
besökarna och ULv-medlemmarna utrustades med ett personligt protokoll och kunde
sedan ge sig ut på en tipspromenad med rätt
så knepiga frågor, t ex ”var ligger Parfymfloden?”

Jan Hammarberg assisterad av Börje Lantz.

Tipspromenaden bjöd på kluriga frågor.

Man kunde starta direkt med någon av
övriga grenar. Skytte med luftgevär, med
kikarsikte, mot självmarkerande mål var
en av dem och många sköt riktigt bra.
Luftvärnsförbundets skytteklubb stod som
arrangör för detta. Baklänges kast med stövel
över axeln mot ett målområde visade sig inte
vara helt lätt.

Kursavslutning för ULv
Traditionellt genomfördes kursavslutningen
för ULv på stranden i Lvbyn. Ungdomarna
stod uppställda på snörrät linje och med
besökarna församlade för att bese ceremonin.
Jan Hammarberg delade ut årstecken och
priser till förtjänstfulla. Instruktörsgruppen
tackades av för sina insatser. Johan Valström
fick pris som flitigaste instruktör och
Alexander Westman som bäste elev i ULv
under utbildningsåret.

Skytteklubben bjöd på luftgevärsskytte.

På minigolfbanan idkades två sporter. Pilkastning mot tavla med tre pilar kunde ge
fina poäng för den träffsäkre. Golf spelades
på ett av ”hålen” och själva banan var såphal
på grund av det tidigare regnandet. Här
fick man dock minuspoäng, för varje slag
man behövde för att ta sig i koppen. Bollkastning mot en hylsa av grövre kaliber var
ytterligare en av grenarna. Samtidigt fick
besökarna ett utmärkt tillfälle att bese Lvbyn
med alla dess byggnader.

Dags att hämta priser vid avslutningskaffet.

Alla drog sig sedan upp mot matsalen för en
avslutande kaffestund. Det hela stod trevligt
uppdukat utomhus och där kunde man
njuta av eftermiddagssolen. Priser delades
ut till deltagarna i familjeaktiviteterna och
så blev det dags för hemresa. En angenäm
dag, när Lvbyn och dess vackra omgivningar
kunde visa upp sin bästa sida, var till ända.
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Försvarsupplysning om Georgien-kriget
onsdagen den 21 oktober på K 1 i Stockholm

Femdagarskriget som var klart på 48 timmar!
Bakgrunden till kriget i Georgien och uppladdningen på båda sidor kommer att beslysas. Så
även krigets förlopp på marken i synnerhet men även luft- och sjökriget. Erfarenheter från
kriget och dess följder kommer också att redovisas.
Föreläsare är chefen för Livgardesgruppen, övlt Jan Forsberg. Programmet pågår kl 18 – 21.
Samling och enklare förtäring i Livgardesgruppens lokaler på K 1 i Stockholm kl 18.
Inpassering via valvet på Lidingövägen 28. Cirka 700 m från tunnelbanestation ”Stadion”,
uppgång ”Musikhögskolan”. Medför legitimation.
Anmäl i kasernvakten att du tillhör Lv-förbundet
Skriftlig anmälan, helst via e-post, senast måndag 19 oktober till Lv-förbundskansliet. Ange
namn, personnummer och om du önskar förtäring eller ej. Antalet platser är begränsat.
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Koncentration, tålamod och psyke
Christer Molander – ordförande LvBUFs Skytteklubb

Visst vill alla ha kul, trevligt och samtidigt utveckla egenskaperna koncentration, tålamod
och mental träning. Och det är faktiskt något vi får uppleva varje gång vi tränar eller
tävlar!
Varför är det egentligen så skoj? Den
fantastiska känslan när resultatet av tanken
”hur ska jag få till en fullträff ” faktiskt blir
en riktig fullträff! Och sedan är det ju ”bara”
att göra om samma sak om och om igen…
Och visst är det kul! Dessutom kan alla,
såväl gamla inskjutna ”proffs” som nybörjare
i alla åldrar, dra nytta av den meditativa
form av avslappning precisionsskytte ger då
det krävs hundraprocentig avslappning för
att nå ett bra resultat. I dagens tider med
höga prestationskrav och stress kan en
timmes precisionsskytte göra underverk…

Några fakta
LvBUFs skytteklubbs uppgift är enligt
stadgarna, att upprätthålla individens
skjutskicklighet för att främja landets
försvar. I och med detta är vi med i den
militära frivilliga skytterörelsen.
Verksamheten bedrivs på flera sätt och i
olika grenar:
• Skjutinstruktörer – Vi har i klubben
militärt utbildade skjutinstruktörer, som
utbildar ungdomar, hemvärnssoldater och
värnpliktiga i skytte med militära vapen.
Vi har även skjutinstruktörer för klubbens
räkning.

Fälttävlan med pistol.

• 	Pistol – Vi utövar fälttävlan, precisionsskytte och dynamiskt (praktiskt) skytte.
• 	Gevär – Vi skjuter både med kula 		
och hagel (dynamiskt skytte).
Skytte med kpist m/45 och egen instruktör.

• 	Automatvapen – Såväl kpist m/45 som    
AK4 används.
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Skytte med AK4 B med rödpunktssikte.

LvBUFs skytteklubb tränar under vinterhalvåret inomhus i Farsta och sommartid
utomhus i Tullinge. Visst skytte bedriver
klubben också på Väddö.
Vi är i dagsläget mer än 100 medlemmar i
klubben.
Är du intresserad att bli en av oss?
Läs mer på vår webbsida
www.skytteklubben.se eller hör av dig till
ordforande@skytteklubben.se
om hur du kan komma med och prova på.

Försvarsmaktens dag 5 september i Halmstad
11:45
         	
         	
12:15

Foto: Försvarsmakten

Flyguppvisningar, fältartister, föreläsningar och mycket annat står på
programmet vid Försvarsmaktens dag
den 5 september. Prova att skjuta med en
robotsimulator, provåk en pansarterrängbil eller fråga om hur det är att
jobba i Försvarsmakten.
Välkommen till flottiljområdet i
Halmstad den 5 september.
Det är öppet mellan 10:00 - 16:00.
Preliminärt program:
09:30 Grindarna öppnas
10:00 Utställningarna öppnas
11:00 Invigning med fanvakt och		
marsch musik
11:15 Hemvärnets stridsförevisning
11:30 Militärhögskolans populärföreläsningar
16

13:30
         	
14:00
14:20

15:30
         	

Försvarsmaktens fältartister:
Mia Löfgren från bl.a. Rednex och
Fame Factory, m fl
Militärhögskolans populärföreläsningar
Försvarsmaktens fältartister:
Mia Löfgren m fl.
Hemvärnets stridsförevisning
Flyguppvisningar: 			
Helikoptergruppen Vingarna,
J 32 Lansen, JAS 39 Gripen, ev.
TEAM 60
Försvarsmaktens fältartister:
Mia Löfgren m fl.

Under hela dagen pågår utställningar med
materiel från luftvärnet och från FMTS
olika tekniska utbildningar – allt från stridsvagn 122 och JAS 39 Gripen till radar, kryptoutrustning och flygledarsimulator. Passa
även på att njuta av delikata rätter från Team
Culinar - Försvarsmaktens uppvisningsgrupp
för miltär kokkonst.
Du får information om arbete och utbildning i Försvarsmakten och om internationell
tjänst. Testa dig själv – har du det som krävs
för att jobba i Försvarsmakten?
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Studiebesök på Radio Stockholm/P4
torsdagen den 5 november

Foto: Snezana Vucetic-Bohm/SR

I alla länder har medierna stor betydelse för informationen till allmänheten och för opinionsbildningen. I Sverige arbetar public-service-företagen oberoende och efter journalistiska och
publicistiskt etiska principer. Man ansvarar även för att sända ”Viktigt Meddelande till
Allmänheten” vid händelser som påverkar eller hotar allmänheten. Ur ett totalförsvarsperspektiv
betyder det att den som tillägnar sig makten över medierna kan styra de nyheter som når landets
befolkning. Om detta och hur en radiostation arbetar kommer vi att få veta vid ett studiebesök
hos Radio Stockholm/P4.
Lv-förbundet bjuder sina medlemmar på enklare förtäring. För övriga är självkostnadspriset 80 kr. Informationen genomförs i Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Gärdet,
Stockholm.   Samling kl 18 i huvudentrén. Resor genom egen försorg. T-bana till ”Karlaplan” eller blå buss nr 4 till ändhållplats ”Radiohuset”. Studiebesöket slutar senast kl 21.
Radiohuset är skyddsobjekt och föranmälan krävs. Skriftlig anmälan, helst via e-post,
senast torsdag 29 oktober till Lv-förbundets kansli. Ange namn, personnummer och
organisationstillhörighet samt om du önskar förtäring eller ej. Antalet platser är begränsat
till 25 personer.
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Halva armén kunde mekaniseras
Björn Kagger

Prov och försök
I Sverige gjordes prov och försök såväl
under sommar- som vinterförhållanden.
Man testade skydd, eldkraft, vapenverkan,
framkomlighet, rörlighet och driftsäkerhet.
Chefen för Armén ansåg sig kunna avsätta
275 Mkr och därmed kunna mekanisera
halva armén.

Övlt Jan Forsberg avtackas av Jan Hammarberg efter
genomförd föreläsning.

Övlt Jan Forsberg talade vid Luftvärnsförbundets informationskväll den 10
februari på K 1 i Stockholm om då Försvarsmakten fick möjlighet att inköpa f.d.
östtyska stridsfordon.
Till större delen rörde det sig om pansarbandvagnar av typen MT-LB och BMP.
Ett materielsystem, som t.ex. Stridsfordon
90, omfattar en rad olika detaljer förutom
själva fordonet. I systemet ingår
dokumentation, verktyg, reservmateriel,
ammunition, utbildning m.m. och viss
utländsk utrustning kan höra till.
Inom svenska försvaret fanns tidigare inget
skydd för transporterad trupp, men sådant
fanns i utlandet. Här i landet började man
med Skalman, en modifierad bandvagn med
visst skydd mot finkalibrig eld.
I ett återförenat Tyskland stod man med ett
stort förråd av tidigare östtyska stridsfordon.
Representanter för svenska försvaret besökte
en flygbas, som rymde fullt med fordon av
olika slag. Man började med att inköpa fem
stycken stridsvagnar T 72 och fem MT-LB.
18

MT-LB, Pbv 401. (Foto: Lennart Andersson Försvarets
bildbyrå).

MT-LB
Pansarbandvagnar av typen MT-LB var av
stort intresse. De var byggda i Bulgarien
med en motor från Ryssland. MT-LB är
snabbare än den svenska bandvagnen,
gungar mindre och tar sig fram i svårare
terräng än andra fordon. Det fanns mycket
fin ammunition till kulsprutorna. Vagnen
kan simma och startar i -40 C°.
809 stycken inköpta MT-LB renoverades.
610 stycken skrotades och användes som
reservdelar. Av de renoverade vagnarna finns
100 stycken kvar idag. 69 stycken är en
förlängd version, dels som sjukvårdsvagnar
dels som stabsvagnar. Även en bärgarvagn
infördes.
BMP
Denna kom i Sverige att heta Pansarbandvagn 501. Den utvecklades på 1970-talet
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dering för pulslängd, frekvens och typ med
olika signaler beroende på hot.
Broläggare på T 55-chassi köptes in. 100
broar kan läggas om 20 meter. Broarna
klarar 50 ton men har provats med 69 ton.

BMP, Pbv 501. (Foto: Sven-Åke Haglund, Försvarets
bildbyrå).

och har en bra pjäs och motor men är en
klart sämre vagn än MT-LB. Beväpningen
är en 73 mm lågtryckskanon och Ksp
95. Stridsvikt är 13 ton, max hastighet ca
70 km/h och aktionssträckan ca 50 mil.
Pbv 501 har god simförmåga och tar sig
fram i 50 – 60 cm snö. Vagnarna var helt
renoverade i Tjeckien.
Stridsvagnar
Svenska försvaret fick också möjlighet att ta
sig en titt på ryska stridsvagnar. T 72 väger
44 ton, har en tryckluftsstartad V 12-motor
på 780 hk och en räckvidd på 70 mil på
landsväg och 35 mil i terräng. Den har en
mycket effektiv stridsstrålkastare med IR.
Vagnen kan sägas befinna sig mellan svenska
Leopard 121 och Leopard 122.
T 55 har ett tilläggsskydd mot projektiler
med riktad sprängverkan. Den har utrustning för retroreflexmätning och laserutvär-

T 80 U. (Foto: Sven-Åke Haglund - Försvarets Bildbyrå).

Stridsvagnen T 80 U testades. Den har
aktivt pansar i flera lager och är en hightech-vagn med bl.a. högkvalitativt eldrör,
mot slitage. Vagnen väger 46 ton och har en
gasturbinmotor om 1250 hk. Den är
utrustad med pilammunition.
Som jämförelse nämndes den svenska
Leopard 122. Den gör 70 – 80 km/tim. Den
är välskyddad, har bl.a. förstärkt takpansar
och mörkerstridsförmåga. Ergonomiskt är
den utformad för att besättningen ska kunna
vara lång tid i vagnen.
Beträffande stridsvagnens roll i framtiden
konstaterade föredragshållaren att den
uppvisat sin stora betydelse tillsammans med
följeinfanteri även under de senaste krigen.

Meddelande om förbundsstämma 2010
Boka redan nu kvällen torsdagen den 25 mars 2010 för Luftvärnsförbundets ordinarie stämma
i Stockholm. Motioner och förslag skall vara förbundskansliet tillhanda senast 15 januari 2010.
Slutlig kallelse kommer i nästa nummer av ”Vårt Luftvärn”.
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Betalt

Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
Box 278 03, 115 93 Stockholm

Aktiviteter hösten 2009
Luftvärnsförbundet
Kurs i Lv-skydd av Stockholm
På K1 i Stockholm
Start onsdag 26 augusti kl 1800
Mer info på sidan 9

Försvarsinfo om Georgien-kriget
På K1 i Stockholm
Onsdag 21 oktober kl 1800
Mer info på sidan 14

Studiebesök hos Radio Stockholm i Radiohuset
Torsdag 5 november kl 1800

Mer info på sidan 17

Lv 3
Kräftskiva

Pubafton

På OffenCiven i Norrtälje
Lördag 5 september kl 1830

På OffenCiven i Norrtälje
Fredag 2 oktober kl 1830

Gåsmiddag

Julsoaruff

På OffenCiven i Norrtälje
Lördag 7 november kl 1800

På OffenCiven i Norrtälje
Fredag 11 december kl 1800

Mer info på www.lv3.se

Ja, ditt deltagande behövs!
Kom och trivs på våra aktiviteter.
Hjärtligt välkomna!
Senaste nytt, se våra hemsidor!
www.forsvarsutbildarna.se/lv

         
www.lv3.se

