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Luftvärn och totalförsvar
Per-Olov Lisén – förbundsordförande

När detta skrivs lyssnar jag på överbefälhavaren och försvarsministern på
Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.
Du har säkert läst reportagen därifrån
vid det här laget. Mycket tal om satsningar på försvaret, även totalförsvaret.
Man får höra välbekanta ord, behovet av
ett starkt försvar, totalförsvar, tilltro till
försvaret, folkförankring… Som ljuv
musik i en gammal knekts öron.

Per-Olov Lisen.

Mot bakgrund av detta kan man se de
satsningar och moderniseringar som nu sker
inom luftvärnet med bl.a. robotsystem 98
och så småningom ersättaren till HAWK. Så
även den ökande övningsverksamheten i allt
större förband och alltmer komplexa
sammanhang.
Även Försvarsutbildarna berörs av detta
genom bland annat god tillströmning av
medlemmar och en betydande ökning av
uppdragen för såväl Försvarsmakten som
andra delar av samhället. Totalförsvarstanken uttrycks i termer av att ”stärka
samhällets säkerhet”. Ett exempel på detta
är det breda utbildningsuppdraget från MSB
under beteckning ”För din säkerhet” som
det rapporterats om i tidigare nummer av
Vårt Luftvärn. Det är också glädjande att
den nye överbefälhavaren, general Micael

Bydén, betonar betydelsen av frivilligheten
inom försvaret. Vi behövs, du behövs!
Utvecklingen inom Försvarsmakten och
Försvarsutbildarna ger Luftvärnsförbundet
nya möjligheter, och nya utmaningar. Vår
långa kamp och argumentation för ett starkt
svensk luftförsvar verkar äntligen börja bära
frukt. Det handlar nu också om att inom
Försvarsutbildarnas kamratskap hitta en roll
där vi på vårt sätt bidrar till att stärka
samhällets säkerhet i såväl fred som örlog.
För hur det ska gå till, genom breddat
kursutbud, andra medlemsaktiviteter,
kanske tillsammans med andra förbund
inom Försvarsutbildarna, pågår
planeringsarbetet. Och när det gäller Lvbyn
så pågår nu planeringsarbetet för att hitta en
ny affärsmodell, driftsform och
organisation.
3

För Luftvärnsförbundet handlar det också
om att vi tydligt visar att vi gärna vill bidra
högst handgripligt för att stärka det
svenska luftförsvaret, och särskilt luftvärnsförbanden. Jag hoppas att vi under
våren kan öka samarbetet med
Luftvärnsregementet. Budskapet är att
Luftvärnsförbundet vill bidra! För att låna

försvarsministerns ord, det är dags för
genomförande och verkstad.
I detta sammanhang vill jag passa på att
hälsa överste Anders Svensson, ny chef
för Luftvärnsregementet, mycket
välkommen till sin befattning. Vi ser fram
emot ett gott samarbete, för luftvärnet!

ULv våraktiviteter
2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 januari: kvällslektion i Norrtälje
22-24 januari: helgövning på Väddö
10 februari: kvällslektion i Norrtälje
12-14 februari: helgövning på Väddö
Vinterlovet: centrala ungdomskurser i
Ånn, för de äldre med minst en ”romb”
9 mars: kvällslektion i Norrtälje
11-13 mars: helgövning på Väddö
13 april: kvällslektion i Norrtälje
22-24 april: helgövning på Väddö
27-29 maj: helgövning på Väddö,
förevisning för anhöriga
5 & 6 juni: förövning och fanvakt vid
Nationaldagsfirandet i Stockholm.

Kvällsövningar och studiebesök m.m. kan tillkomma. Ytterligare information
kommer som vanligt månadsvis i kursorder och finns också hos ULv på Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/ulv

Nationaldagsfirande i Stockholm
måndagen den 6 juni

Luftvärnsförbundet medverkar med en fanvakt
i festtåget från

Kungsträdgården kl 1700

till det tv-sända nationaldagsfirandet på Skansen.

Välkommen –
ingen föranmälan behövs!
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Försvarsinformation om konflikten i Ukraina
torsdagen den 4 februari kl 1830-2100 på FHS i Stockholm

Ukraina med omnejd, karta av Sven Teschke,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Ukraine_political_enwiki.png

EU:s Militärrådgivare i Kiev, Lv-medlemmen övlt Johan Huovinen, informerar om
konflikten i Ukraina och dess utveckling.
Arrangemanget genomförs i samarbete med Militärtekniska föreningen (MTF). Det är öppet
för medlemmar i Lv-förbundet, Försvarsutbildarna och MTF som är svenska medborgare
samt för Försvarsmaktens och Försvarshögskolans anställda.
Det genomförs kl 1830-2030 i "Sverigesalen" på Försvarshögskolan i Stockholm. Inpassering
sker genom huvudentrén på Drottning Kristinas väg 37 kl 1815-1825. Förplägnad och resor
genom egen försorg och bekostnad.
Välkommen med din ansökan senast fredagen den 29 januari till Lv-förbundskansliet via
e-post. Anmälan via telefon undanbeds. Ange namn, personnummer, e-post och organisationstillhörighet. Antalet platser är begränsat och vid platsbrist prioriteras: 1) krigsplacerade
2) personer i värnpliktsåldern (under 48 år) 3) övriga medlemmar i Lv-förbundet och MTF.
Besked om antagning eller ej ges via e-post senast tisdagen den 2 februari.
OBS – på förekommen anledning kommer spontanbesökare att avvisas. Endast de som kan
uppvisa ett positivt antagningsbesked kommer att ges tillträde till arrangemanget.
Michael Reberg
Övlt / förbundssekreterare och arrangör
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Stora förändringar i vår omvärld
Överstelöjtnant Jan Forsberg

Ett tungt attackflygplan av typ Su-24 som lastar maximalt 8 ton bomber. Tolv av dessa sattes in initialt i Syrien.
Den 24 november sköt turkiska F-16 plan ned en Su-24 vid den turkisk-syriska gränsen i nordvästra Syrien.

Läget i Östersjön blir alltmer spänt. Ryska signalspaningsfartyg och signalspaningsflygplan finns alltid i närheten när NATO eller den svenska Försvarsmakten övar.
Även de amerikanska signalspaningsflygplanen befinner sig allt oftare utanför den
ryska basen vid Kaliningrad. Provokationer har blivit vardagsmat och spänningen
stiger för varje dag. En klart aggressivare bevakning av respektive sidas intresseområden märks tydligt.
Kina övar i Östersjön
En kinesisk flottstyrka omfattande en
nybyggd robotjagare, en fregatt och ett
understödsfartyg passerade in i Östersjön
via Bälten under september månad.
Förbandet var tidigare avdelat för insatsen
mot piraterna i Adenviken. Först trodde
bedömare att förbandet skulle öva i Medelhavet efter det att Suezkanalen passerats,
men så blev det inte. I Östersjön besöktes
bland annat Stockholm och den kinesiske
amiralen förklarade betydelsen av att
sjövägarna mellan Kina och Europa kan
skyddas. Sedan gör Kina även anspråk på
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att dela naturrikedomarna i Arktis. Idag är
det endast randstaterna som kan göra
anspråk på Arktis naturresurser som olja
och mineraler.
Europa tillförs nya kärnvapen
Enligt den tyska Tv-kanalen ZDF kommer
USA att tillföra 20 moderniserade, taktiska
kärnvapen till den tyska flygbasen Büchel 30
km sydväst om Koblenz. Det är äldre
taktiska kärnladdningar som modifieras med
ett styrsystem och GPS och får på så vis en
större precision. Varje bomb har en sprängkraft som motsvarar två Hiroshimabomber.
Den tyska regeringen har godkänt att USA
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Här hanteras en amerikansk B61 bomb. Den senaste versionen kallas mod 12 och tillförs nu. Av totalt drygt 3 000
producerade flygbomber av typ B61 med kärnladdning finns cirka 1 000 kvar som är operativa.

får förhandslagra de moderniserade kärnvapnen i Büchel.
Den ryska reaktionen har inte låtit vänta på
sig. Omgående förklarade Ryssland att man
kan komma att framgruppera nya kärnvapen
till Kaliningradområdet. Detta som
svar på de nya amerikanska kärnvapnen.
Avspänningens tidevarv känns just nu långt
borta.
Ny vändning i Ukraina
Efter Minsk-2-överenskommelsen i februari
2015 har inte mindre än drygt 2 000
människor fått sätta livet till i de tidvis
intensiva strider som ägt rum sedan dess.
Vissa dagar har upp till ett hundratal
överträdelser av vapenvilan rapporterats.
Allt från dueller med tungt artilleri till
eldstrider med finkalibriga vapen har
förekommit. En tydlig ökning skedde under
juni och juli månad. Den avgående chefen
för OSSE i Ukraina förklarade vid halvårsskiftet att läget var ytterst bekymmersamt:

”När båda parter tror att konflikten kan
lösas med militärt våld så är det allvarligt.
När dessutom båda parter genomför
regelrätta krigsförberedelser är det ännu
värre”! I juli månad 2015 pekade allt mot att
ett nytt krig skulle kunna utbryta vilken dag
som helst. Den 15 juli utbröt de häftigaste
striderna sedan vapenvilan enligt Minsk-2överenskommelsen.
OSSE lyckades dock ena parterna så att de
under augusti drog sig tillbaka från det
gränsområde där inga tunga vapen får
förekomma. Under september månad sköts
i princip inte ett skott från någon part,
dessutom drog den proryska sidan in ett val
som skulle stå i strid mot Minsk-2-överenskommelsen. I slutet av september kom
kanske delar av svaret på varför allt blev
lugnt i Ukraina. Enligt många bedömare
ville Ryssland inte ha två konflikter
samtidigt. För att få fria händer i Syrien
tonades kanske konfliktnivån ned i Ukraina.
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Det nya tunga toppmoderna attackplanet Su-34 som skall på sikt ersätta Su-24 har satts in i striderna i Syrien.
Flygplanet tar upp till 8 tons vapenlast med bl.a. precisionsvapen som styrbara bomber och robotar.

Syrienkriget ändrar karaktär
Konflikten i Syrien började redan 2011 och
sedan dess har enligt FN mer än 220 000
människor dödats. En miljon människor har
skadats och lemlästats; 4 miljoner människor
har flytt landet och ytterligare 7,6
miljoner flyktingar befinner sig fortfarande
på flykt i Syrien.
Mellan augusti 2014 och fram till idag har
USA med dess allierade bombat IS i Syrien
och i Irak utan några nämnvärda framsteg.
Istället har IS fått ett tillskott av ytterligare
30 000 soldater varav närmare 5 000
kommer från västvärlden. Även upp till
2 000 frivilliga IS-soldater kommer från
Ryssland.
Ryssland ingriper i konflikten
Efter en kort men intensiv uppbyggnad av
de ryska förbanden i Syrien går president
Putin till attack mot IS och de USA-understödda rebellerna. Efter ett hundratal
flygtransporter med de supertunga An124transportflygplanen, som lastar 150 ton
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vardera, lyckas Ryssland på kort tid bygga
upp en expeditionär förmåga i Syrien. Enligt
många bedömare skedde allting enligt
skolboken. Först säkrades flygfältet utanför
Latakia, därefter flögs luftvärnsförband in
och övriga stödförband.
Den 30 september inleddes de första
flyganfallen mot rebellerna med våldsam
kraft. De ryska flygförbanden kommer
bland annat från den ryska flygstridsskolan
Lipetsk söder om Moskva. Det är Rysslands
motsvarighet till den amerikanska Top
Gun-skolan. Inledningsvis sattes tolv Su-25
SM markunderstödsflygplan (CAS Close Air
Support) in samtidigt som tolv stycken av
de tunga attackplanen typ Su-24 understödde insatserna. Oväntat sattes det senaste
toppmoderna tunga attackflygplanet Su-34
in med precisionsvapen i form av laserstyrda bomber. Detta nya attackflygplan
observerades av det svenska Flygvapnet för
första gången över Östersjön vid övning
Zapad 2013.
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Korvetten Grad Svijazjsk ur den marina styrkan i Kaspiska havet stod för den överraskande attacken med kryssningsrobotar i början på oktober. Kryssningsrobotarna är vertikalstartande. Fartygen är lika långa som våra Visbykorvetter.

Ryssland överraskar
Alla angrepp mot Irak 1991 och 2003 samt
mot Libyen 2011 inleddes av USA och dess
allierade med en samlad överraskande attack
med kryssningsrobotar. Den 7 oktober
överraskar president Putin en hel värld med
en motsvarande insats från Kaspiska havet
mot mål i Syrien. Fyra ryska örlogsfartyg
avlossar sammanlagt 26 robotar av typ 3M14T Kalibr med en räckvidd av 2 000 km
och en träffnoggrannhet på 10 meter när.
För första gången visar Ryssland upp sin
verktygslåda av långräckviddiga vapensystem
i strid. Med en stridsdelsvikt om 450
kg bekämpades 11 olika mål i Syrien.
USA försökte i informationskriget kritisera
den ryska insatsen för att den inledningsvis
bombade de USA-stödda rebellgrupperna
mer än IS. Men USA hade nackdelen av att
ha bombat ”Läkare utan gränsers” sjukhus i
Kunduz (Afghanistan) vid samma tidpunkt
av misstag. Detta angrepp kostade 30
människors liv varav 13 var läkare och

Tu-160 kallas också för den vita svanen. Detta ryska
överljudsbombplan sattes in den 17 oktober då
Ryssland trappade upp insatserna mot IS i Syrien.
Flygplanen fällde kryssningsrobotar över Medelhavet
mot mål långt in i Syrien.

sjuksköterskor. Kritiken blev förödande
och” Läkare utan gränser” såg angreppet
som ett brott mot Genèvekonventionen.
Utan tvekan tog Ryssland det militära
initiativet i Syrienkriget och på kort tid
kastades styrkeförhållandena om till favör
för president al Assads regeringsstyrkor.
Bara under första månaden genomförde de
ryska flygstridskrafterna mer än 1 000
insatser. Tydliga tecken på att attackerna
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skakat om både IS och de amerikanskstödda
rebellerna har observerats. Enligt samstämmiga källor grupperar nu IS sina
kommandocentraler och sina ammunitionsdepåer under eller invid sjukhus och skolor,
allt för att undvika att dessa blir bekämpade.
Trots bombningarnas intensitet har regeringssidans markoffensiv kommit av sig.
President al Assads armé räknar ca 125 000
man, men är allvarligt försvagad av drygt
fyra års krig.

Diplomatisk offensiv
Ryssland tog även det diplomatiska initiativet
och lyckades mot alla odds att få till stånd
förhandlingar om Syrien i Wien. Totalt finns
delegater från 20 olika länder representerade
vid förhandlingarna. Alla de fem länderna
med veto-rätt i FN finns närvarande vid
förhandlingsbordet. Det som förvånade mest
var att USA även inbjöd ärkefienden Iran till
förhandlingarna. Iran med dess kopplingar
till al Assadregimen kan bli en viktig aktör i
dessa förhandlingar.

T.v. två S-400 missilfordon, t.h. en Pantsir-S1 (SA-22) med förmåga att bekämpa kryssningsmissiler

Allsidig rysk uppbyggnad
Vid kusten i nordvästra Syrien har Ryssland
byggt upp en militär infrastruktur kring
flygbasen i Latakia och marinbasen i Tyrus.
För att ge närskydd åt garnisonerna finns ca
200 marininfanterister med ett trettiotal
pansarskyttefordon av typ BTR-82. Även
sexton moderna T-90 A-stridsvagnar med
moderna värmebildsikten finns i området.
Utöver detta finns långräckviddigt raketartilleri av typ Smerch med en räckvidd av
90 km.
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För att luftförsvara området disponerar de
ryska styrkorna toppmoderna luftvärnsrobotsystem av typ Pantsir-S1 (SA-22) och
Tor (SA-15) med förmåga att bekämpa
kryssningsmissiler. För att störa ut ett
angrepp med kryssningsrobotar finns även
ett störsystem av typ Krasuha-4 vilket är det
modernaste systemet på telekrigsområdet.
För att kunna hålla bort eventuella NATOstridsflygplan finns även fyra nybyggda
Su-30 SM för jaktskydd av flygstyrkan.
Redan har ett flertal gränsintermezzon
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Tor (SA-15)

Störsystemet Krasuha-4.

inträffat gentemot den turkiska grannen
omedelbart norr om flygbasen i Latakia.
Den absolut allvarligaste händelsen var när
ett ryskt tungt attackplan av typ Su-24 sköts
ned av turkiska F-16 flygplan. Detta skedde
efter att flygplanet hade kränkt Turkiets
luftrum i 17 sekunder enligt turkiska källor.
Nedskjutningen skedde 4 km in i syriskt
luftrum enligt amerikanska regeringskällor
men påstods ha varit inne på turkiskt luftrum mellan 2-3 sekunder. Utan tvekan har
syftet varit att statuera ett exempel. Bara
några timmar efter nedskjutningen
proklamerade den ryske försvarsministern
Schoigu att det modernaste luftvärnsrobotsystemet S-400 har flygtransporterats till
området för att öka skyddet för de ryska
flygstridskrafterna.

Attackhelikoptrar av typ Mi-24 P används för rena
attackinsatser och för att understödja vid räddningsaktioner för nedskjutna piloter (CSAR).

Ryssland hade dock förberett sig för de
flesta eventualiteter som kan inträffa. Med
den tillfångatagna jordanska F-16-pilotens
öde i färskt minne (han stektes levande av
IS) så har de ryska stridskrafterna skapat en
CSAR-förmåga. Det vill säga om en rysk
flygförare tvingas skjuta ut sig eller nödlanda
kan man undsätta och ta ut denna flygförare
ur stridsområdet. För att genomföra detta
har ryssarna ett antal bepansrade Mi-8
transporthelikoptrar och tolv attackhelikoptrar av typ Mi-24. Därutöver
förfogar man över specialförband av typ
Spetznaz för att genomföra striden vid
själva CSAR-insatsen. Dessa helikoptrar
sattes in för att rädda besättningsmännen
från det nedskjutna Su-24-attackplanet.
För att skapa ett bra underrättelseläge inför
bombningarna finns ett stort antal drönare
(UAV) som övervakar stridsområdet. Även
ett signalspaningsflygplan har baserats i
Latakia och flyger dagligen signalspaningsinsatser i området för att skapa ett underrättelseunderlag med koordinater för
målangivning.
Vad händer härnäst?
Situationen i Syrien är komplicerad med
flera aktörer. Just nu flyger förutom det
egna regeringstrogna syriska flygvapnet
även flygstridskrafter från följande länder
11

inom det syriska luftrummet: USA,
Frankrike, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Australien, Kanada,
Jordanien, Turkiet och Ryssland.
Turkiet har även annonserat att de är
beredda att aktivt bekämpa IS i strid. Om
detta innebär en markoffensiv inne i Syrien
och Irak får framtiden utvisa. Just nu har
Irak protesterat till FN angående en turkisk
regementsstridgrupp om 1 300 man med ett
trettiotal stridsvagnar som befinner sig 200
km in på irakiskt område vid staden Mosul.
Turkiet är den absolut största kunden av
den IS-producerade oljan och har tidvis
stöttat IS och andra rebellgrupper i Syrien
med vapen och ammunition.
Enligt en artikel i Sunday Express har
Storbritannien redan 120 soldater ur sitt
specialförband SAS i Syrien förklädda till
IS-krigare. Deras roll är att infiltrera och
ge målkoordinater till attackflyget.

Det ryska Airbus-flygplanet, som störtade i
Sinaiöknen, har blivit en utlösande faktor
för en betydligt ökad insats mot IS. Detta är
en av anledningarna till president Putins
beslut om att eskalera insatsen med det
strategiska bombflyget mot IS den 17
november.
Resultaten från förhandlingarna i Wien kan
heller inte negligeras. För många parter är
det av stort intresse att avsluta stridigheterna
i Syrien.
För svenskt vidkommande har vi
cementerat fast oss i ett försvarsbeslut som
ger oss det gamla ”en-veckas-försvaret”
men inte skapar möjligheter för att hantera
kraftiga svängningar i hotbilden i vårt
närområde. Trots en snabb förändring av
läget i vår omvärld fokuserar politikerna och
massmedia i Sverige helt på flyktingproblematiken, som även den i hög grad
påverkas av IS och läget i Syrien.

Efter det att Turkiet sköt ned en Su-24 svarade Ryssland med att förflytta robotkryssaren Moskva till kustområdet vid
norra Syrien. Kryssaren förfogar över långräckviddiga marina luftvärnsrobotsystem av typ S-300 vilket ger en
räckvidd på 90 km och en höjdtäckning upp till 27 000 meter.
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Förbundsstämma 2016

lördagen den 12 mars vid Karlbergs slott i Stockholm

Härmed kallas samtliga medlemmar till Luftvärnsförbundets ordinarie förbundsstämma, med
försvarsinformation och måltider tillsammans med övriga rikstäckande förbund, på Karlbergs
slott i Stockholm under lördagen den 12 mars enligt nedanstående preliminära stomprogram.
•
•
•
•
•
•

1130
1300
1330
1530
1600
1830

Inmönstring och lunch.
Gemensam inledning och utdelning av utmärkelser.
Gemensam försvarsinformation, preliminärt på tema ”bekämpning av terrorism”.
Eftermiddagskaffe.
Luftvärnsförbundets ordinarie stämma 2016 i egen lokal e s o.
Gemensam middag och samkväm i Kadettmässen.

Luftvärnsförbundet bekostar förplägnad under lördagen för föranmälda medlemmar. Även
ett mindre antal dubbelrum för övernattning på egen bekostnad finns preliminärbokade.
Föredragningslista enligt stadgarna § 18. Stämmohandlingar utdelas på plats. De kan också
beställas från förbundskansliet efter stämman. Våra stadgar finns att hämta på Internet hos
Luftvärnsförbundet på: www.forsvarsutbildarna.se/lv
Övriga detaljer och platser m.m. delges senare till anmälda deltagare. Anmälan till förbundskansliet via e-post till lv@forsvarsutbildarna.se senast fredagen den 26 februari.
Anmälan via telefon undanbeds. Ange önskemål (eller ej) om lunch, eftermiddagskaffe och
middag samt eventuell logi och frukost.
Välkommen!
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Stora framgångar 2015. Nya hot mot skyttet
Ulf Moen – ordförande i Stockholms Luftvärnsförenings Skytteklubb

Hagel VM i Italien

Våren 2015 höll skytteklubben en stor level2 tävling i gevär. Tävlingen genomfördes i
strålande väder och var uppskattad av de tävlande. Vi anordnade också flera mindre
tävlingar under 2015.
Skytteklubben planerar att hålla en större pistoltävling under våren som kommer att
kräva engagemang från medlemmarna.
Många av klubbens medlemmar har tävlat
på stora tävlingar i Sverige och internationellt, exempelvis SM, NM, EM och VM.
Skytteklubben har två skyttar med i landslagen för både gevär och hagel. Sverige kom
på fjärde plats i lagtävlingarna både EM och
VM. Johan H. blev EM-mästare i gevär
open senior. Erik B. kom på tredje plats i
Franska Mästerskapen i open gevär.
Skytteklubbens lag kom tvåa i hagel SM, där
Erik B även fick en individuell silvermedalj.
Det andra VM:et i hagel hölls i Italien under
september. Det var en väldigt välorganiserad
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och bra tävling med flera svenska
framgångar. Skytteklubbens Johan H. stod
på pallen och Stefan E. från en annan
Stockholmsklubb blev världsmästare i open
senior. Tävlingen var betydligt svårare och
motståndet mycket bättre än vid det första
VM:et i Ungern för tre år sedan.
Sverige har mycket duktiga skyttar och
välorganiserade klubbar som borde kunna
hålla stora mästerskap med hög
internationell standard. Ett märkligt
problem med att hålla mästerskap med
många internationella deltagare är att

Vårt Luftvärn
Sverige inte godkänner EU-vapenpass utan
kräver att utomnordiska skyttar ska ansöka
om licens för att få ta med sig sina tävlingsredskap till Sverige. Svenska skyttar kan om
de har fört in sina vapen i ett EU-vapenpass
utan problem åka till europeiska länder och
deltaga vid tävlingar.
Jag har ju tidigare skrivit om problemen
som skytteklubben och våra medlemmar
har haft med tillståndsenheten i Stockholms
län som valt att agera politiskt istället för att
följa lagstiftningen (se Vårt Luftvärn
nr 3, 2014). Vi överklagade polisens beslut
och naturligtvis vann vi. Tyvärr tar
processandet lång tid och vi förlorade två
säsongers skytte vilket påverkade vår
planerade verksamhet. Efter vår vinst
började tillståndsenheten hantera
licensansökningar enligt lagstiftningen och
skrev ut ett flertal licenser till våra
medlemmar.
I november dök det upp ett förslag från
EU-kommisionen, som använder
terrorhändelsen i Paris för att snabb-

behandla ett förslag som i princip förbjuder
dynamiskt skytte och privat vapenägande i
Europa. Förutom konsekvensanalys saknas
förslag som riktar in sig på terrorism och
grov brottslighet. Remisstiden är väldigt kort
och jag tror att man hoppas att ingen ska
hinna reagera under julledigheterna. Det har
dock kommit in många remissvar, de flesta
är klart negativt inställda till förslagen.
Skytteförbunden och skytteklubben har svarat och avstyrker förslagen. Försvarsmakten
avstyrker också med orden ”De föreslagna
ändringarna skulle innebära men för totalförsvaret och för förbandens krigsduglighet.”
Exakt vilka krafter som ligger bakom och
driver på förslaget är svårt att veta, det
innehåller en hel del av Doris Högne
Rydheims totalsågade vapenutredning (SOU
2013:7). I Sverige drivs en kampanj av
enskilda handläggare både i media och
genom ett medvetet åsidosättande av
gällande lagstiftning. Man önskar att
Polismyndigheten läser på vad rollen som
statstjänsteman innebär.

EM i Gevär i Ungern
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Anders Svensson har tagit befälet över Lv 6!
Major Carl M Sjöstrand, Luftvärnsregementet

I och med överlämnandet av fanan, symbolen för regementet, från överste Stefan Jönsson (t.h.) till
överste Anders Svensson blev chefsbytet fullbordat.
Foto: Foto: Carl M Sjöstrand, Försvarsmakten, Lv 6.

När det den 4 december var dags för chefsbyte upphörde regnet, molnen sprack upp i
en solglimt och en stark vind svepte över regementet.
Stefan Jönsson lämnade över regementsstandaret till Anders Svensson strax före
lunch på fredagen den 4 december. Chefen
för Försvarsmaktens produktionsledning,
generallöjtnant Anders Silwer, ledde
ceremonin, tackade den avgående chefen
och hälsade den nye välkommen samt
lyckönskade honom.
Därefter var det mottagning på mässen.
Efter lunchen avtäcktes en nymålad tavla
föreställande överste Stefan Jönsson. Ett
stort antal gäster framförde sitt tack till
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den avgående chefen och sina lyckönskningar
till den pågående.
Glad att ”komma hem”!
– Det är oerhört glädjande och stimulerande
att ha kommit tillbaka till hemregementet,
inte minst i detta spännande skede, att få ta
tag i den stora omdaningen av luftvärnet.
Särskilt roligt är det också att bli chef över
en stark garnison som gemensamt verkar
för framgångsrika krigsförband och en god
utbildning av våra officerare, säger den nye
regements- och garnisonschefen.

Vårt Luftvärn
Anders Svensson kom närmast från befattningen som brigadchef och har därför
pendlat till Skövde under några år. Han får
betydligt närmare hem nu, när han blir chef
över Sveriges luftvärn. Han har nämligen
hustru och bostad i Halmstad.
– Förhoppningsvis kommer familjen att få
se lite mer av mig nu, säger Anders Svensson, som i sitt tidigare arbete har rest land
och rike runt.
Överste Svensson inledde sin karriär på I 12
i Eksjö men flyttade över till Luftvärnet och
Lv 6 1998. Via en omskolningskurs, till
robot 77 ”Hawk” (senare modifierad till
Rb 97), kom han att bli ställföreträdande
kompanichef och sedan kompanichef för
Hawk-kompaniet, delvis under dåvarande
bataljonschefen Stefan Jönsson (som han
nu har avlöst som regementschef )!
Anders Svensson har sedan haft en rad
befattningar på olika ställen i Försvarsmakten men även utomlands. Bland
avverkade länder kan nämnas Cypern,
Libanon, Indien/Pakistan (UNMOGIP),
Bosnien och nu senast Somalia.
– Jag gjorde 13 månader i Somalia, som
Deputy Mission Commander för EU:s
militära insats, min femte utlandstjänst. Det

var mycket givande och emellanåt spännande, berättar den nye regementschefen.
Inga stora omkast
Några större förändringar i ledarskapet eller
inriktningen för regementet vill han inte
förutspå.
– Nej, jag tror att jag och Stefan Jönsson är
ganska lika … men det är upp till medarbetarna att bedöma.
– Jag ser som min viktigaste uppgift att ta
vid och fortsätta på det som Stefan har
inlett; den största förändringen av luftvärnet
i modern tid! Vi kommer att byta båda våra
robotsystem på mycket kort tid och nu
handlar det om att komma i mål med detta
och leverera operativ förmåga.
Det är inte så vanligt att en regementschef i
luftvärnet har erfarenhet från ett jobb som
brigadchef. Frågan är om han kan ha någon
nytta av det?
– Ja, det tror jag. På brigadnivån handlar det
om att samordna system av system och
kombinera olika vapensystem. Det kan
säkert vara till nytta i vår stora omdaning.
– Avslutningsvis vill jag säga att jag är
ödmjuk inför uppgiften. Och att jag
kommer att jobba för leverans på utsatt tid!

Luftvärnsförbundet firar 90-årsjubileum 2016
Stockholms Luftvärnsförening bildades den
13 december 1926. Föreningen övergick
med tiden till Luftvärnets Befälsutbildningsförbund. Organisationen har genom åren
haft stor betydelse för utbildning, t.ex. vid
andra världskriget då åtskilliga luftvärnsförband runt Stockholm hade befäl som fått
skolning genom förbundet.
Luftvärnets Befälsutbildningsförbund firar
sitt 90-årsjubileum den 10 december 2016
på Militärsällskapet i Stockholm.

Preliminärt program,
kl
15:30 Samling med glögg och mingel.
16:00 Om förbundets historia, anförande av
hedersledamoten Olle Madebrink.
17:00 Julbord med tal och sång.
19:00 Kamratafton.
Vi återkommer i höstnumret av
Vårt Luftvärn med närmare information om
90-årsjubileet och hur medlemmar kan
anmäla deltagande.
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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 alternativt till bankgirokonto
966-1497, vid början av året, utan att ha fått inbetalningsavi.
Avgiftsbefriade
Är du aktiv medlem i Luftvärnsförbundets ungdomsavdelning (ULv) så är du befriad från
medlemsavgift. Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift.
Skytteklubben och Hemvärnsföreningen
Medlemsavgift till Luftvärnsförbundet för medlemmar i Stockholms Luftvärnsförenings
Skytteklubb och Roslagens Hemvärnsförening betalas av respektive förening.
Lv 3 kamratförening
Kamratföreningens medlemmar är individuellt anslutna till Luftvärnsförbundet och skall
betala medlemsavgift direkt till förbundet.
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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Vårt Luftvärn

Konferenser, utbildningar, middagar, fester och bröllop i Lvbyn
Kursgården Lvbyn

öppen från 2 maj 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 2, 764 92 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 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

EKONOMI
BREV

Porto

Betalt

Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
Box 27019, 102 51 Stockholm

Vårt Luftvärn elektroniskt
Luftvärnsförbundet har beslutat att utöka utgivningen av "Vårt Luftvärn" med två binummer per år,
som utsänds elektroniskt under kvartal 2 respektive 4. De omfattar främst inbjudan till våra aktiviteter.
Binumren har en lägre ambitionsnivå än huvudnumren, som utges i kvartal 1 och 3. Redaktör för
huvudnumren är Björn Kagger och för binumren Michael Reberg.
För att få dig tillsänt de elektroniska numren måste du anmäla din e-postadress till
förbundskansliet via: lv@forsvarsutbildarna.se

Aktiviteter våren 2016
Luftvärnsförbundet

Försvarsinfo, konflikten i Ukraina
På FHS, Stockholm
Torsdag 4 februari kl 1830
Mer info på sidan 5

ULv våraktiviteter 2016
I Norrtälje, Väddö, Ånn
13 januari till 6 juni
Mer info på sidan 4

Förbundsstämma 2016 och försvarsinfo
Vid Karlbergs slott i Stockholm
Lördag 12 mars
Mer info på sidan 13
Nationaldagsfirande och fanvakt
I Stockholm, Kungsträdgården – Skansen
Måndag 6 juni
Mer info på sidan 4

Ja, ditt deltagande behövs!
Kom och trivs på våra aktiviteter.
Hjärtligt välkommen!
Senaste nytt, se vår hemsida
www.forsvarsutbildarna.se/lv
och på Facebook ”Svenskt Luftvärn.”

