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Den 21 till 23 augusti 2009 hölls en krigsförbandskurs vid Tylöbäck. Kursdeltagarna
fick pröva på att skjuta med AK5 C med
rödpunktssikte. (Foto: Siw Mehiläinen.)

Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap 500 kr.
Betalas till plusgiro 5 98 88-8.
Avgift för medlemmar i Stockholms Luftvärnsförenings Skytteklubb och Roslagens Hemvärnsförening betalas av respektive förening.
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Mer av Här och Nu

Jan Hammarberg – förbundsordförande
vidare utveckling av NATO eller andra
försvarsorganisationer österut.
Sverige har en stark demokrati, som värnar
om sitt folk och territorium. Folkrättsligt
måste man dock visa detta utåt genom att ta
tillvara och vara beredd att hävda sina
gränser både till lands, i vattnet och i luften.

Jan Hammarberg.

Nu är det dags för ett nytt års startvarv
igen. Tiden går fort och vi har 2010 här
med alla utmaningar för försvarsfrivilliga. Detta gäller naturligtvis även
Luftvärnsförbundet. Jag önskar er alla
ett gott nytt år!
Under år 2009 hade vi väl ungefär samma
resurser som året dessförinnan. Vi fick
under det gångna året utrymme för en livlig
ungdomsverksamhet och krigsförbandskurs
för luftvärnsofficerare i samverkan med
Lv 6 med förläggning på Tylebäckslägret.
Kursgården Lvbyn skulle behöva litet mer
beläggning, men i stort är vi nöjda med
verksamheten. Väddö skjutfält är också en
resurs som måste tas tillvara både när det
gäller kurser, hemvärnsövningar och andra
militära förbands verksamhet.
Den säkerhetspolitiska situationen har väl
förändrats något, genom att den östra
stormakten har vuxit till ytterligare
resursmässigt och militärt. Man värnar om
det nära utlandet och tillåter inte någon

I havet har vi snart Gazproms gasledning
från Viborg i Ryssland till Greifswald i
Tyskland. Vi hade också sjöröveri
på svenskt vatten i somras. Den organiserade
brottsligheten måste med kraft bekämpas.
Terrorism kan på grund av Sveriges
internationella engagemang slå även på
hemmaplan. Upplevda händelser kan
knytas till scenarier som hör hemma i
kategorierna ovan.
Luftvärnsförbundet och media har tidigare
framhållit att det inte finns något luftförsvar, i vart fall inte luftvärn, i Stockholmsområdet. Det är extra märkligt eftersom
så många skyddsvärda objekt och skyddsobjekt är belägna här, bland dem rikets
ledning, hamnar och flygplatser samt
radio och TV.
Ovannämnda omständighet är fundamentalt
för Luftvärnsförbundet vars syfte är att
stärka luftvärnet i hela landet. I dessa
avseenden kommer också samverkan att ske
på alla plan där vi har möjlighet att agera.
Ur ett försvarspolitiskt perspektiv
väntar vi oss att snara åtgärder vidtas.
Vi behöver mer av HÄR OCH NU
hemmaledes.
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Försvarsupplysning om insatsen i Afghanistan
och Försvarsutbildarnas framtida utbildning
tisdagen den 9 februari på K1 i Stockholm

Föreläsare är Försvarsutbildarnas nye utbildningschef, överstelöjtnant Anders Gustafsson,
som har stor erfarenhet från insatsen i Afghanistan – där han bl.a. har verkat som rådgivare
till brigadchefer i den Afghanska armén. Programmet pågår från kl 18 till senast kl 21.
Samling i ”Lützensalen”, södra stallets ovanvåning på K 1 i Stockholm kl 18. Lv-förbundet
bjuder sina medlemmar (inklusive ULv) på en större smörgås med dryck samt kaffe/te med
tilltugg. För övriga deltagare är självkostnadspriset för maten 80 kr. Medlemskap i Lvförbundet kostar 40 kr/år och kan lösas på platsen.
Inpassering via valvet på Lidingövägen 28. Cirka 700 m från tunnelbanestation ”Stadion”,
uppgång ”Musikhögskolan”. Tillstånd för kostnadsfri parkering utanför kan fås i vakten.
Medför legitimation. Anmäl i kasernvakten att du ska delta i Lv-förbundets försvarsinformation.
Skriftlig anmälan, helst via e-post, senast fredag 5 februari till Lv-förbundskansliet. Ange
namn, personnummer och om du önskar förtäring eller ej. Antalet platser är begränsat.
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Rapport från KFK och samverkan med Lv 6
Jan Hammarberg – förbundsordförande

mycket på praktik/soldats färdighet. Nytt
vapen AK5 C med rödpunktssikte, fästen
m.m. användes. Detta vapen verkade bra
att utbilda på eftersom mycket verkade vara
nytt, i vart fall i fråga om vapnens handhavande och teknik/taktik.

Hjärt-lungräddning med ”simulator” ingick i kursen.
(Foto: Ulf Hammarlund.)

Som LvBUF:s ordförande besökte jag
krigsförbandskursen (KFK) vid
Tylebäck och Lv 6 under tiden
2009-08-21 – 23. Kursen var främst
avsedd för yrkes- och reservofficerare.
Jag för min del var på plats på fredagen
redan kl 11 och checkade in på kursgårdens
hotelldel. Det var ett mycket fint rum och
det enda som saknades var kylskåp, men det
går ju att leva med.
Under lunchen sammanträffade jag först
med vår handgångne man på plats Ulf
Hammarlund med adjutanten Siw Hemiläinen. De hade koll på att allt ordnade sig
med incheckande kurselever och eventuella
bekymmer. Hämtningar från flyg och järnväg hade fungerat utmärkt. Några var eftersläntrare på grund av olika skäl. Kursen fylldes upp och genomfördes av 24 officerare.
Kursen var detta år till sin början inriktad
på information av kortare natur och därefter

Undertecknad deltog själv i en orientering,
som för min del blev minst 8 km i snabb
gång. Vidare deltog jag i hjärt-lunglivräddning. Under dessa pass fick jag
tillfälle att träffa soldaterna (officerarna) lite
närmre och undan för undan uppstår ju vid
sådana kontakter positiva förtroenden.
Detta var avsikten bl.a. för att jag ville
främja medlemskap i Luftvärnsförbundet
och skapa god kontakt mellan kursdeltagarna och min egen person.
På fredagskvällen var det pubafton med öl
etc. Kanske var det till en början lite svårt
att komma in i gänget och deras berättelser.
Dock ville några höra mer om Luftvärnsförbundet och Försvarsutbildarna. Jag
berättade om min egen karriär inom
luftvärnet och hur man med ett civilt yrke
med fördel kan vara försvarsintresserad och
tillsammans med familjen kunde delta i
mycket bra kurser i f.d. FBU:s regi (numera
Försvarsutbildarna).
Under lördagskvällen genomfördes den
finare middagen på ett mycket trevligt sätt,
bordsvisorna var många och en hel del
militärhistoriker, överliggande studenter
kunde redogöra för hur det förevarit inom
det militära.
Jag fick olika tillfällen att tala med chefen
för 61.Lvbat Johan Kämpe, överstelöjtnant,
som alla hänvisade till och även stf chefen
för 62.Lvbat. Båda var mycket positiva till
5

samarbetet med Luftvärnsförbundet.
Kämpe talade på fredagseftermiddagen om
att det inte längre finns någon tvekan om att
Luftvärnet skall finnas, han ansåg det klart.
Det skall i Sverige bestå av 61. och 62.
bataljonerna. Båda skall kunna användas

Skytte med AK5 C fick kurseleverna pröva på. Här Jan
Hammarberg på skjutbanan. (Foto: Siw Mehiläinen.)

med exempelvis en utomlands i sin helhet
och en för det nationella behovet samtidigt.
Just nu är uppfyllnaden 74 % hos 61.bataljonen och 9 % hos 62.bataljonen. Jag framlade mina önskemål och inriktningar för de

båda ovan nämnda herrarna:
Önskvärt vore att ULv skulle kunna komma
till Lv 6 och öva på materiel. KFK-kursen
skulle nästa år kunna inriktas mot att
genomföras i Stockholmsterrängen, med
t.ex. rek m.m.
Kämpe tyckte det skulle vara bra att bo på
Lvbyn. Han förordade detta och menade då
att vårt stöd skulle i första hand omfatta
kost och logi där. Det sista som sades
mellan oss var att han skall suga på
karamellen. Men han var helt positiv.
Jag frågade också om han hade mandat och
pengar eller om något problem kunde
tänkas uppstå. Kämpe sade att han uppfattade sig ha bollen och att han vid Regchmöten alltid fick ett gott bemötande med
sina förslag.
Regementschefen Lennart Klevensparr
hade sänt sin ställföreträdare, en överstelöjtnant, som endast hälsade kursen, och
även LvBUF, välkomna.

ULv våraktiviteter 2010

Informationsträff för ungdomar 15-18 år om
vår frivilliga försvarsutbildning: söndag
7 februari kl 1100 vid Campus Roslagens
infart på Stegelbäcksgatan i Norrtälje.
Läs mer på: www.forsvarsutbildarna.se/ulv

20 januari: kvällsbesök Lv-museet i Norrtälje.
29-31 januari: helgövning i Kungsängen.
7 februari: rekryteringsförevisning i Norrtälje.
10 februari: kvällslektion i Norrtälje.
12–14 februari: helgövning på Väddö.
Vinterlovet 2010: centrala ungdomskurser.
10 mars: kvällslektion i Norrtälje.
12–14 mars: helgövning på Väddö.
14 april: kvällslektion i Norrtälje.
16–18 april: helgövning på Väddö.
14–16 maj: helgövning på Väddö med
förevisning för anhöriga.
• 5–6 juni lör&sön: förövning och fanvakt
vid Nationaldagsfirandet i Stockholm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kursorder med detaljinformation om ULv aktiviteter m.m. utsänds månadsvis som
pappersutskrift i kuvert till medlemmarna.
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RBS 23 (BAMSE) – Ett utvecklat starkt
Lv-robotsystem. Men sen?
Rolf Lindelöf

Foto: Rolf Lindelöf.

RBS 23 BAMSE – en verkligt stark kandidat som medelräckviddigt Lv-robotsystem
med goda egenskaper på alla höjder. BAMSE-systemet bygger på en stabil plattform
bestående av ett väl studerat behovsunderlag, som lett till ett framsynt hotanpassat
systemkoncept. Detta Lv-robotsystem var avsett att utgöra den luftförsvarskomponent
som absolut krävs för att nationellt skydda såväl militära som civila vitala objekt och
verksamheter.
Ansatsen
Men låt oss backa lite i BAMSE-historien
för att få klarhet i hur det startade, och om
alla blindskär som uppstått och som måste
rundas under BAMSE:s hittillsvarande
livstid.
Vi kan faktiskt börja så långt tillbaka som
LFU 67 (Luftförsvarsutredning 1967).
Förutom att RBS 70 (senare även med
mörkerkapacitet) och flygplansystem har
utvecklats som en konsekvens av denna
utredning, så fastlades att Lv-robotsystem
med medellång räckvidd skulle finnas i

framtiden. Det senare representerades redan
av RBS 67 HAWK (senare även i en uppgraderad version). Men, detta system skulle
på sikt bli avlöst av ett motsvarande system
med mörker- och allväderskapacitet.
ÖB:s Luftförsvarsstudie 2000 (i mitten på
1970-talet), som genomfördes med alla
försvarsgrenar inblandade, mynnade bland
annat konkret ut i ett systemkoncept typ
BAMSE. Man tog fram ett så kallat
spelkort, som ganska väl beskrev ett antal
framsynta systemförmågor. Sådana som
BAMSE äger idag. Med ganska god inblick i
7

BAMSE:s historia, sett från Bofors Missiles
horisont, så finns det vissa ovan nämnda
blindskär som har kantat historien. Se här.
Försvarsdepartementet stödde beslutet att
starta utvecklingen av BAMSE-systemet,
där Bofors Missiles skulle vara systemsammanhållande. I denna fas så motarbetade faktiskt dåvarande Lv-inspektören
denna satsning. Dock insåg politiker och
den högre militära ledningen, att alla våra
vitala flygbaser måste ges ett gott skydd,
plus att hotet från stand-offvapen, såsom
långräckviddiga attackrobotar, endast kan
bekämpas av ett Lv-system med förmåga
som specificerats för BAMSE.
Order på miljarder
Under 1993 fick Bofors Missiles så utvecklingsorden från FMV. Fram till det läge som
vi har idag för BAMSE-systemet, så talar vi
sannolikt om en satsning kring 4,5 miljarder.
Lv 4-ringen, numera översten Ulf Persson,
var då placerad på FMV. För marknadsföring gav han Lvrobotsystem 23 namnet
BAMSE (Bofors Airdefence Missile System
Evolution), som sedan stått för ett starkt
men defensivt försvarssystem.
Red Team
Bofors har sedan lång tid tillbaka, och
världen över, gjort sig känt för unika och
högteknologiska systemlösningar. BAMSE
kom inte att bli ett undantag. Innan vi talar
om BAMSE:s fortsatta historia, så är det på
plats att berätta om vissa systemprestanda.
I samband med att de så kallade TTEM
och TOEM fastställdes, så tog man ett
beslut att bilda ett Red Team i Luftvärnet
bestående av truppvana Lv-instruktörer och
värnpliktiga. Det goda syftet med ett sådant
team var att under utvecklingens gång
kontinuerligt praktiskt testa systemTTEM Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning
TOEM Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning

1
2
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lösningar. Ändringar ska göras på ett så
tidigt stadium som möjligt innan den
slutliga specifikationen fastställs. Billigast
och bäst så. Detta Red Team har vi att tacka
för många goda praktiska lösningar.
Systemansvar – en utmaning
Bofors Missiles blev således utsett att ha det
övergripande systemansvaret. Den andra
stora viktiga partnern blev dåvarande Ericsson Microwave Systems i Mölndal.
Bofors med sitt stora Lv-kunnande och
gedigna roboterfarenheter fick ansvaret för
roboten och robotvagnen. Spaningsradarn
och eldledningsradarn fick Ericsson svara för.
Nu ska man genast påpeka att spaningsradarn UndE 23 – som bland annat av US
StriCom har klassats som världens bästa
och modernaste markbaserade centralspaningsradarstation – inte togs fram enbart
för BAMSE-systemet. I sin roll som
spaningsradar kan den väl tjäna som
spaningsradar för vilket Lv-system som
helst, plus att den har god förmåga som en
allmän underrättelseenhet. Den kan ge
luftläget från ”lingonris-höjd” till mer än
20 km höjd, men även utföra spaning över
vatten.
Framtidens system är operativt färdigt nu
Låt oss ta en snabb titt på BAMSE:s
systemutformning och hur BAMSE-systemet var avsett att se ut organisatoriskt.
Med UndE 23 sker all upptäckt av mål ut
till ett avstånd av 100 km. Denna radar
upptäcker och anvisar mål i tre dimensioner – avstånd, höjd och sida. Till
centralspaningsradarn kan anslutas upp till
sex robotvagnar, och utgör då ett Lvrobotkompani RBS 23. Förbindelsen
emellan radarn och robotvagnarna är
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alternativt tråd, optisk fiber eller radio.
Avståndet mellan enheterna kan uppgå till
flera kilometrar.
Om vi tar gången av gruppering och
samtidigt ser på systemutformning och
prestanda, så kan det beskrivas på följande
sätt. Robotens räckvidd är drygt 15 km och
den kan bekämpa snabba, små och manövrerande mål. Ett av dessa hot är kryssningsrobotar. Robotens höjdtäckning är 15 km,
från närmsta avstånd ut till räckviddsgränsen. En unik Lv-robotegenskap. Mål
som upptäcks av UndE 23 hotvärderas
blixtsnabbt enligt förbestämda kriterier.

Robotvagnen är bestyckad med sex robotar.
Laddning med robotar eller omladdning tar
bara cirka tre minuter. Roboten har en stor
och stark drivmotor, för att snabbt
accelerera till mycket hög fart – cirka
900 m/s på mindre än en sekund. Roboten
tutar för omkörning på en samtidigt skjuten
gevärskula! Syftet med denna extremt höga
fart är att roboten ska ha hög manöverförmåga inom hela den effektiva systemräckvidden.

Därefter anvisas målet automatiskt till rätt
robotvagn (stridsledningsenhet), där stridsledaren beslutar om målet ska bekämpas,
och som i sin tur ger robotskytten
eldtillstånd. Hela detta förlopp kan ske helt
automatiskt och därmed optimera
bekämpningen när komplexa och
sekundsnabba stridsförlopp föreligger.

Foto: FMV:RFN Vidsel.

Roboten följer en extremt smal radarlob,
som eldledningsradarn genererar. Därmed
har den principiellt samma höga störfasthet
som RBS 70 med sin laserledtråle. Därmed
också samma styrprincip, Command to
Line-of-sight. Då flera mål samtidigt
uppträder i samma riktning så kan mer än
en robot vara i luften samtidigt, skjuten från
samma robotvagn; så att säga Multiple
Target Capability.
Foto: Saab Bofors Missiles
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När målet är anvisat från UndE 23
(Multiple beam 3D-radar), så kan robotvagnens eldledningsradar direkt fånga och
följa målet genom att den fått målet anvisat
i omräknat avstånd, höjd och sida. Om det
skulle uppstå någon tvekan om följning av
mål, så kan engagemanget manuellt stöttas
av robotskytten med hjälp av en lågljuskamera monterad vid eldningsradarn.
Samma kamera kan man använda när man
grupperar robotvagnen, genom att kameran
söker och mäter närmasker, som sedan programmeras in i vagnens dator. Roboten
kan skjutas över närmasker för att sedan
komma in i styrloben. Robotvagnen med
sin höj- och sänkbara mast ger således en
stor grupperingsfrihet för vagnen, och
därmed försvåras visuell upptäckt.
Självklart är vagnen också utrustad med en
modern IFF-utrustning (IK). Eget flyg ska
INTE kunna bekämpas.
Land- och sjöanpassat
Robotvagnen har självklart en inbyggd
simulator där alla tänkbara scenarios kan
övas, även under pågående beredskap.
Dyker ett verkligt hot upp, så avbryts
automatiskt simuleringen och läget blir
skarpt för strids- och eldledningsfunktionerna. För att nämna ytterliggare en
viktig sak, så är självklart såväl UndE 23
som robotvagnen utrustad med fullt NBCskydd (skydd mot radioaktiva, biologiska
och kemiska stridsmedel).
Det finns ett stort antal geniala tekniskttaktiska finesser i systemet som denna
artikel inte ger utrymme för. Men sammantaget är det svårt att förstå, att vi i en så
självklar behovssituation av denna typ av
luftförsvarsmedel, för vår insatsorganisation kan välja bort ett redan utvecklat och
10

framgångsrikt provskjutet system. Vad säger
vi skattebetalare?
Bara ett litet exempel till. Vår stealth-korvett
i Visbyklassen kan utrustas med BAMSEsystemet utan avkall på smygtekniken. Det
har för Försvarsmakten presenterats en
enkel och synnerligen effektiv lösning för
Lv-skydd av korvetten, med framförallt
kapacitet mot lågflygande sjömålsrobotar.
Nu söker istället Försvarsmakten en
utländsk lösning. Dyrare – bättre??
Att välja det bästa?
Luftvärnets existens, volym och innehåll har
länge diskuterats i försvarsutredningar. Men
låt oss ändå se det förnuftiga i detta genom
att titta i Inriktningspropositionen. Den ger
tydliga besked, och markerar kraftfullt
Luftvärnets strategiska betydelse i det
nationella försvaret. Detta bland annat
genom att fastslå att RBS 97 ska finnas kvar
(tvärt emot Försvarsberedningens förslag).
Detta är väl bra, så länge detta system kan
leva. Men det långsiktiga behovet av ett
system som BAMSE står ännu kristallklart
kvar, så länge som vår nation har så många
vitala objekt att skydda.
Finns det ännu tid att låta förnuftet råda?
    RBS 23 BAMSE
  • Robotvagnen tar sex robotar
  • Roboten accelererar till 900 m/s på     
mindre än en sekund
  • Omladdning tar cirka tre minuter
  • Robotens räckvidd är drygt 15 km
  • I systemet ingår centralspanings-    
radar samt eldningsradar med en
lågljuskamera monterad
  • Spaningsradarn; mer än 20 km     
höjd, all upptäckt av mål ut till ett
avstånd av 100 km.
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Förbundsstämma på FHS i Stockholm
torsdagen den 25 mars

Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie förbundsstämma med försvarsinformation i
Försvarshögskolans (FHS) lokaler på Drottning Kristinas väg 371 vid KTH i Stockholm.
Cirka 400 meters promenadavstånd från Östra station/T-bana Tekniska Högskolan.
Resor genom egen försorg.
Program
1745 Inpassering samling och registrering.
1800 Förbundsstämma, därefter kort rast.
1845 Försvarsinformation.
1930 Konstituerande styrelsesammanträde.
2000 Gemensam middag.

Föredragningslista enligt stadgarna § 18.
Stämmohandlingar utdelas på plats, de kan
också beställas från förbundskansliet efter
stämman.
Våra förbundsstadgar finns på Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/lv

Välkommen med din anmälan till förbundskansliet senast måndagen den 22 mars.
Väskan i Washington – Sveriges hemliga militära samarbete
med västmakterna under det kalla kriget
Ett öppet seminarium med detta tema arrangeras av FHS Militärhistoriska avdelning
torsdagen den 25 mars kl 15-17, med FD Robert Dalsjö ur FOI/Fö som respondent.
Seminarieunderlag utsänds med e-post till anmälda deltagare.
Seminariet genomförs före och på samma adress som Lv-förbundets stämma enligt ovan.
Enskild anmälan, med namn och att seminariet den 25 mars avses, senast måndag 22 mars    
direkt till arrangören via e-post: militarhistoria@fhs.se
OBS: Inpassering genom huvudentrén på nr 37, EJ kanslientrén med kanonerna på nr 31.
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Besök Luftvärnsmuseet i Norrtälje

Bo Pederby och
Leif Gunnerhell – ordförande i Vänföreningen för Norrtälje Garnisonsmuseum

Foto: Bo Pederby

Lv-museet ligger på Campus Roslagen, d.v.s. inne på gamla Lv 3. Det rymmer en hel
del intressanta föremål och samlingar, som speglar luftvärnets utveckling från 1920-talet
och fram till idag. Verkligen ett måste för besök av luftvärnare men även mycket sevärt för
många andra!
1940-talsrummet visar åren från luftvärnets
vagga på 1920-talet samt beredskapstiden
och hur denna tids erfarenheter driver på
utvecklingen.
1950-talsrummet rymmer hur det
modernare luftvärnet växer fram. Väddö
skjutfält börjar sin storhetstid.
1960-talsrummet. Här kan man se hur
eldrörsluftvärnet utvecklas starkt. Samtidigt
kommer de första robotarna.

1990-talsrummet visar att kraven på överlevnad kräver längre skjutavstånd, störsändare används.
I utställningshallen, källaren och årsrummen visas massor av spännande utrustning,
som t ex kanoner, robotar, radar, radio,
vapen och uniformer. Besök även Lvmuseet på Internet: www.lv3.se/mus

1970-talsrummet visar nya lätta robotsystem för luftvärnet. Detta ger Lvförbanden betydligt större rörlighet.
1980-talsrummet klargör hur förbanden
och soldaterna skyddas bättre. Nu sker
också genombrottet för att kunna öva i
simulatorer.
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Olika lv-pjäser i utställningshallen.

Vårt Luftvärn
När vi ändrade det automatiska medlemskapet för Lv 3 Kamratförenings
medlemmar ökade intäkterna från nya
medlemmar något, men inte till någon
avgörande nivå.

Pjäser i utställningshallen.

Vänföreningen för Norrtälje Garnisonsmuseum har i år drivit museet under fem år.
Generellt har museer det svårt med antalet
besökare och därmed sin ekonomi. Vårt
museum skiljer sig inte från mängden.
Tyvärr därför att de som besöker museet
blir imponerade av samlingarna och att det
finns så många utställningsföremål. Senaste
året har det i snitt varit fem besökare per
öppetdag, för få för att säkerställa museets
ekonomi. Inte heller medlemsantalet är stort
nog för en bra ekonomi. Vi är idag knappt
40 medlemmar.

Vänföreningen har nu ingått ett treårigt
avtal med Roslagens Luftvärnsstiftelse och
Lv-förbundet med ekonomiskt stöd till
museet. Med detta avtal i ryggen ska nya
försök göras att öka antalet besökare och
medlemmar.
För att vi ska lyckas med detta behöver vi
stöd av olika slag – inte minst behövs
personer som är beredda att hjälpa till med
praktiska saker i museet. Du som kan tänka
dig att bistå museet får gärna höra av dig.

20 mm Lvakan m40/70.

Museet har öppet onsdagar kl 12 –15,
under juli/augusti även lördagar kl 13 –15
Gruppbesök kan få visning andra dagar
och tider.
Robot 70 i genomskärning.

Vi har under åren försökt öka antalet
besökare genom bl.a. återvändardag, berättarcaféer och broschyrer. Det har inte lett till
långvariga besöksförändringar.

Entréavgiften är för enskild person 20 kr
och för grupp 200 kr.
Adressen är:
August Strindbergs gata 2, Norrtälje.
Du når museet på telefon 0706-653 694
och e-post museet@lv3.se
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Femdagarskriget var avgjort på 48 timmar
Övlt Jan Forsberg var talaren vid
Luftvärnsförbundets informationskväll i
oktober 2009 på K 1 i Stockholm. Temat
var Georgien-kriget 2008.
Kriget i augusti 2008 fick säkerhetspolitiska
följdverkningar över hela världen. Här i
Sverige talade man tidigare om en ”Timeout” för att reformera Försvarsmakten
samt använde uttrycket ”Det kan inte bli
krig på 10 år”. Det hördes både från politikerhåll och från vissa militärer. Den 8
augusti 2008 blev det ett brutalt uppvaknande för många. Konflikten blev till öppet
krig med ett stort antal dödade och sårade,
även bland civilbefolkningen. Kriget omfattade land-, sjö-, luft- och informationsarenorna. Krigets första offer blev som
vanligt sanningen, i en från båda sidor
intensivt förd informationskrigföring via
medierna.
7 augusti
Nära gränsen till Syd-Ossetien uppmarscherar 12 000 georgiska soldater med 75
stycken T-72 stridsvagnar. På kvällen
beskjuter ryska milisförband byar i Tschinvali-området i Syd-Ossetien. Sent på kvällen
inleder de georgiska styrkorna anfall mot
ryska milisförband i området.

Ryska trupper besätter staden Gori.

band. Georgiska förband får förluster efter
att ha stött på starka ryska förband vid
tunnelns mynning. Ryska styrkor fördes
fram hit redan dagen före. Därmed har man
säkrat tillförseln av ytterligare förband till
området.
Första dagen sker flygattacker från båda
parter. Den ryska flyginsatsen koncentreras
till militär infrastruktur i Georgien. De
georgiska insatserna sker mer som markunderstöd. Under eftermiddagen sker flera
snabba framstötar med ryska mekaniserade
förband understödda av artilleri och stridsvagnar. Redan på kvällen står den ryska
58:e Arméns tät utanför Tschinvali.

8 augusti
Georgiska förband går in i Tschinvali under
strid kl. 08.00. Detta blir den första officiella krigsdagen. Staden Tschinvali intas av
georgiska styrkor kl 12.00. Under dagen
intar man ett flertal byar i Syd-Ossetien.

9 augusti
Ryskt flyg genomför anfall mot kuststaden
Poti. Svartahavsflottan genomför kustblockad av Georgien efter att ha förflyttat
sig under drygt 24 timmar från sina basområden i Sevastopol på Krim. Under dagen
sänks en georgisk patrullbåt efter en kort
sjöstrid med ryska marinstridskrafter.
Fartyget sänks av en sjörobot av typ SSN-9
med cirka 110 km räckvidd.

I norra delen av Syd-Ossetien, mot gränsen
till Ryssland, finns Roki-tunneln, som är
den enda förbindelsen norrut i området.
Innehavet av tunnelns södra mynning är
viktigt för båda parter. Kapplöpningen mot
tunneln vinns av ryska mekaniserade för-

Under dagen tillförs luftlandsättningsförband till Sokhumi-området. De ryska
fallskärmsjägarförbanden har hög beredskap och sätts in med sina typiska BMDfordon. Under krigets andra dag retirerar de
georgiska förbanden överlag, hårt pressade
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av den ryska framryckningen med understödjande artilleri och raketartilleri. Stridsenheten under den snabba framryckningen
för de ryska markstridskrafterna är regemente. Efter två misslyckade anfall för att
återta Tschinvali avbryter man på kvällen.

teter och har order att kvarstanna i sina
positioner. Utöver de områden som behärskas av markstridskrafterna kontrollerar
Ryssland luftrummet och sjöterritoriet
totalt.

Ryskt raketartilleri.

Erfarenheter
På kort tid lyckades Ryssland samla stora
resurser med effektiv tilltransport av förband såväl på järnväg, landsväg som till
sjöss. Även luftburen insats möjliggjorde ett
snabbt avancemang där viktig terräng togs.
Många gamla vapensystem visade prov på
hög funktionalitet när markstridskrafterna
framryckte med en massiv insats av stridsvagnar, mekaniserat infanteri och artilleri.

10 augusti
Tidigt på morgonen tillbakarycker georgiska förband till området kring Gori.
Ryska markförband anfaller genom Kodoridalen i nordvästra området och tar även
området kring Zugdidi med luftlandsättningsförband.
Sent på kvällen kontrolleras Syd-Ossetien
till fullo av ryska markstridsförband. Ryskt
flyg har ett i det närmaste totalt luftherravälde inom hela krigsområdet. Ytterligare
georgiska fartyg skadas och sänks i kustområdets hamnar. Georgiska armén retirerar
och inom vissa områden påstås att de flyr i
vild panik. Georgien beordrar kl. 14.00
ELD UPPHÖR! De ryska förbanden fortsätter dock sin frammarsch.
11 augusti
De ryska flygstridskrafterna fortsätter sin
bekämpning över ytan. Samtidigt fortgår de
ryska markstridsförbandens framryckning.
Georgien beslutar att ta hem sina förband
från Irak till Tbilisi. Dessa flygs in med
amerikanska transportflygplan av typ C-5
Galaxy.
12 augusti
Ryssland avslutar operationen kl 15.00. De
ryska förbanden upphör med stridsaktivi-

15 augusti
Ryssland påbörjar tillbakadragandet av sina
förband ur Georgien. Abchazien och SydOssetien erkänns av Ryssland som oberoende stater. Ryssland tillkännager att man
kommer att stationera två brigader om
3 800 man i vartdera landet.

Den georgiska armén var numerärt klart
underlägsen den ryska. Georgien hade
delvis modernare materiel men kom ändå
till korta. Den georgiska armén var i huvudsak inriktad på fredsbevarande insatser och
krishantering. När de ryska stridskrafterna
anföll med massiv insats blev reträtten ett
faktum för de georgiska förbanden.
Säkerhetspolitiska konsekvenser
Ryssland har visat att man kan anfalla en
suverän grannstat under förevändning att
skydda ryska innevånare och att man kan
utsträcka en invasion långt utanför det
område som egentligen skall skyddas.
Tröskeln för att använda militärt våld
har också sänkts avsevärt i samband med
Georgien-kriget. En konsekvens är att ett
stort antal länder i Rysslands närområde har
all anledning att se över sin säkerhetspolitik
och behovet av framtida militär förmåga.
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Lv-förbundets dag på Väddö
söndag 16 maj

Du får information om    
Luftvärnsförbundet!
Du får se ungdomsavdelningens          
(ULv) förevisning!
Kom till öppet hus och familje-   
aktiviteter i vår kursgård Lvbyn!
Samtliga medlemmar och andra intresserade inbjuds härmed till Lv-förbundets dag på Väddö.
Vi bjuder på buss från Norrtälje via Älmsta tur och retur till Väddö. Förplägnad finns att
köpa till reducerat pris i vår kursgård ”Lvbyn”.

Program
0810 SL-buss 676 avgår från Tekniska högskolan i Stockholm till Norrtälje busstation 0910.
0845 Abonnerad buss från Fridströms busstrafik AB avgår från Rimbo busstation.
0915 Fridströms buss hämtar besökare vid Norrtälje busstation.
0940 Fridströms buss hämtar besökare på väg 283 norrgående vid Älmsta busstation.
1000 Samling i Lvbyn, kaffe med tillbehör (20 kr), information.
1030–1200 ULv förevisning.
1200–1300 Gemensam lunch i Lvbyn (60 kr).
1230–1400 Visning av Lvbyn, familjeaktiviteter och skytte.
1400–1415 ULv kursavslutning på stranden i Lvbyn.
1415–1445 Kaffe med tillbehör (20 kr).
1445 Fridströms buss går åter från Lvbyn mot Älmsta – Norrtälje – Rimbo.

Anmälan till förbundskansliet senast onsdagen den 12 maj. Ange önskemål om
bussresa respektive lunch eller ej (gäller även barn). Varmt välkomna!
Vägbeskrivning till Lvbyn finns på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo
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Falsk sergeant
Luftvärnsförbundet har drivit rättsprocess
mot Robert Xerri. Han har därefter fällts för
brottet ”föregivande av allmän ställning”.
Xerri blev via Internet bekant med några
medlemmar i vår ungdomsavdelning (ULv).
Han beviljades därför av kurschefen, på sin
förfrågan, att som observatör följa ULv
helgkurs på Väddö skjutfält i januari 2009.
Xerris uppträdande föranledde dock starka
tvivel om hans rätt att bära uniform med
sergeants grad, och om han ens gjort militär
grundutbildning. Xerri kontrollerades mot
militära register, men gick inte att finna.
Händelsen anmäldes till Försvarsmakten,
Försvarsutbildarna, Polisen och SÄPO.

Rättegång och dom

I Norrtälje tingsrätt i september 2009 erkände Xerri gärningen och att han saknar militär
utbildning. Han fälldes för brottet ”föregivande av allmän ställning” med påföljden
50 dagsböter á 50 kr. Xerris bakomliggande
syfte med gärningen har inte klarlagts.

Fel i massmedia

Efter domen rapporterades händelsen i
Norrtelje Tidnings nätupplaga med ingressen:
”Den 20-årige Täbybon dök upp på skjutövningen ...” Formuleringen ”skjutövningen” är
helt felaktig. Vapen förekom inte vid helgkursen. Felaktigheten spreds via TT, som
ytterligare förvanskade händelsen.
Svenska Dagbladet skrev t.ex. i sin nätupplaga: ”I tre januaridagar sköt den 20-årige
falske soldaten för kung och fosterland....”
TT lade sedan ut en mer nyanserad artikel.
Men den felaktiga nyheten var redan spridd.
En rapport om massmedias dåliga agerande
har insänts till Second Opinion.

Ingen skugga över ULv

Våra erfarna och engagerade ungdomsledare
har indirekt felaktigt framställts som lättlurade
och omdömeslösa. Luftvärnsförbundets
ledning bestrider och beklagar djupt detta,
då så absolut inte är fallet! ULv ungdomsledare
har det största förtroende.
Ingen skugga vilar på någon medlem i ULv.

Besök på
Radio Stockholm/P4
Den i Storstockholm välkända radiorösten
fick ett ansikte när Luftvärnsförbundet besökte Radio Stockholm/P4 i höstas. Ett 30-tal
besökare togs emot i Radiohuset av Lars-Åke
Gustavsson på ”Trafikredaktionen”.
Egentligen heter det Infrastrukturredaktionen,
då det inte enbart är trafikrapporter man
förmedlar. Strömavbrott, försvunna personer,
brådskande ambulanstransporter, fel på
telefoni och annan för allmänheten intressant
information hör också till det redaktionen
behandlar. Som beredskapskanal verkställer
man sändning av Viktigt Meddelande till
Allmänheten,VMA. Räddningsledare på plats

Lars-Åke Gustavsson i rätt miljö.

eller länsstyrelse anger via SOS Alarm att
VMA ska sändas och vad som ska sändas. Det
sker 15 sekunder efter beordran och sänds två
gånger med tre minuter emellan. Sven-Roland
Engström startade upp trafikrapporteringen
för runt 30 år sedan. Idag bevakas hela landet
dygnet runt och man kan från Stockholm
nattetid gå in med trafikmeddelanden över
lokala sändare och radiodatakanalen RDS.
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Medlemsavgifter
Avgift
Medlemsavgiften är för ständigt medlemskap 500 kr och för ett kalenderår 40 kr.
Medlemsavgiften betalar du in till plusgirokonto 59 888-8, vid början av året, utan att ha fått
inbetalningsavi.
Avgiftsbefriade
Är du aktiv medlem i Luftvärnsförbundets ungdomsavdelning (ULv) så är du befriad från
medlemsavgift. Under din grundläggande värnpliktsutbildning är du också befriad från
medlemsavgift. Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift.
Skytteklubben och Hemvärnsföreningen
Medlemsavgift till Luftvärnsförbundet för medlemmar i Stockholms Luftvärnsförenings
Skytteklubb och Roslagens Hemvärnsförening betalas av repektive förening.
Lv 3 kamratförening
Kamratföreningens medlemmar är individuellt anslutna till Luftvärnsförbundet och skall
betala medlemsavgift direkt till förbundet. Tidigare har Kamratföreningen betalat
förbundsavgiften för sina medlemmar.
Uteslutning
Medlem som inte betalat medlemsavgift under ett år anses med automatik ha lämnat
förbundet, om medlem inte fyllt 70 år och varit medlem i minst 25 år.

Avgift för Georg Ekeström
Persnr: 441012-5035
Tfn hem: 0176-164 07
Mobil: 0706-335 569
E-post: georg.ekestrom@telia.com

59 888-8
Luftvärnets Befälsutbildningsförbund

Georg Ekeström
Grindvägen 22 B
761 62 Norrtälje
4 0 0 0
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Konferenser, utbildningar, middagar, fester och bröllop i Lvbyn
Kursgården Lvbyn

öppen från 15 april till 15 oktober

Information och priser finns hos
Lvbyn på internet:
www.forsvarsutbildarna.se/vaddo
Ann-Katrin Johansson
bokar och svarar på frågor.
Telefon: 0176-542 19, Fax 0176-545 92
E-post: vaddo@forsvarsutbildarna.se
Postadress: Lvbyn, Ytterskär, 760 40 VÄDDÖ

Ät middagen i vår vackra matsal.

Ägare: Luftvärnets Befälsutbildningsförbund

Foton: Bo Pederby

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,
grillningar, minigolf och
båtrundturer på
Ålands hav.

Vår nya stora altan mot havet i anslutning till matsalen.

Ann-Katrin Johansson, föreståndare
Mobiltelefon: 0708-990 632

Landgångar och lagad mat för avhämtning till
bufféer, grillaftnar och middagar.

Välj att bo i stuga eller rum.

Njut av naturupplevelser vid det mäktiga Ålands hav

B

Porto

Betalt

Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
Box 278 03, 115 93 Stockholm

Aktiviteter våren 2010
Luftvärnsförbundet
Försvarsinfo, Afghanistan

Förbundsstämma

På K1 i Stockholm
Tisdag 9 februari kl 1800
Mer info på sidan 4

På FHS i Stockholm
Torsdag 25 mars kl 1745
Mer info på sidan 11

Lv-förbundets dag

Nationaldagen

Vid Lvbyn på Väddö
Söndag 16 maj kl 1000
Mer info på sidan 16

Gemensamt årsmöte

Fanvakt i Stockholm
Söndag 6 juni kl 1730

Lv 3
Extra medlemsmöte o. pub

Lv 3 kamratförening/Vänföreningen
för Norrtälje garnisonsmuseum.
På OffenCiven i Norrtälje.
Lördag 20 februari

Lv 3 kamratförening.
Om nya stadgar.
På OffenCiven i Norrtälje.
Fredag 12 mars

Se mer info på www.lv3.se på

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