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Luftvärnets 
Befälsutbildningsförbund 
 
Sehlstedtsgatan 7 / 1310 
115 28 STOCKHOLM 
 
E-post: exp@luftvarn.se 
Internet: www.luftvarn.se 
 

Väddö Kursgård Lvbyn AB 
Ytterskär 2, 764 92 VÄDDÖ 
 
Tfn 0176-542 19 
E-post: info@vaddokursgard.se 
Internet: www.vaddokursgard.se 
 

Vårt Luftvärn 
PRV utgivningsbevis nr 1678 
E-post: exp@luftvarn.se 
 
Ansvarig utgivare Per-Olov Lisén, 
mobiltel 0790-461 683 
 

Medlemskap 
Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap 
500 kr. Betalas till plusgiro 59888-8. 
 
Avgift för medlemmar i Stockholms 
Luftvärnsförenings Skytteklubb och 
Roslagens Hemvärnsförening betalas av 
respektive förening. 

Innehåll nr 4 år 2022 
2) Föreläsningar på distans via "Teams". 

3) Nye generalsekreteraren tor 10 nov. 

4) Försvarsforum i Strängnäs tor 17 nov. 

5) Svenska officerare utbildar ukrainska 
rekryter. 

6) Förbundsstämma 2023. 

 

Vårt Luftvärn elektroniskt 
Luftvärnsförbundet har beslutat att utöka 
utgivningen av "Vårt Luftvärn" med två 
binummer per år som huvudsakligen 
publiceras elektroniskt. Binumren utges 
under kvartal två respektive fyra, och 
omfattar främst inbjudan till våra aktiviteter. 
De har en lägre ambitionsnivå än huvud-
numren som utges i kvartal ett och tre. 
 
Huvudnumren av "Vårt Luftvärn" kommer 
även framgent att postas ut till samtliga 
medlemmar och prenumeranter under början 
av vår- respektive höstterminerna. Den som 
även önskar få sig tillsänt ett pappers-
exemplar av de elektroniska binumren kan 
beställa sådana från förbundskansliet. 
 
Redaktör för huvudnumren är Björn Kagger 
och för binumren Michael Reberg. 
 
Bild på sidan 1: 
Psykologiska operationer (psyops) har som 
mål att påverka beteenden och attityder hos 
olika målgrupper. Se även nedan. 
Foto: Försvarsmakten. 

 
 
Försvarsutbildarnas föreläsningar på distans via "Teams" 

• Om psyops och informationspåverkan - torsdag 10 november kl 20-21. 

• Om Kina - torsdag 17 november kl 20-21. 
 
Anmälan via: http://www.luftvarn.se/akt/index.html 
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Nye generalsekreteraren torsdag kväll 10 november 
Hos Militärsällskapet på Valhallavägen 104 i Stockholm kl 18-20. 

 
Försvarsutbildarnas nya generalsekreterare, överste Bo Stennabb, presenterar sin 
bakgrund och allt spännande i karriären som han gjort och varit med om. 

Liksom sin nya roll med visioner, programidéer, organisation, planer, målsättningar, 
prioriteringar och fokus. Hur ska Försvarsutbildarna utvecklas framöver? 
 
Reservofficerssällskapet i Svealand (ROSIS) arrangerar hos Militärsällskapet i Stockholm på 
Valhallavägen 104, 1 trappa, med portkod 2009. 

Baren öppnar kl 17 och föredraget startar kl 18. 

Föredraget, som är kostnadsfritt, kommer både att köras live hos Militärsällskapet och 
webbsändas på: https://youtu.be/s451Jl-p5G0 

Ingen inloggning krävs för webben, men anmälan till deltagande på plats hos Militärsällskapet 
görs senast 8 november till: anmalan@rosis.se 

Frågor, ej anmälan, kan ställas till ROSIS programofficer och Lv-medlemmen Peter Lissgärde 
via e-post peter.lissgarde@rosis.se eller mobiltel 0737-314 111. 

 



    Vi ska återskapa ett Totalförsvar: 
 Hur ska Sverige rusta upp? 

Ett seminarium med paneldebatt och frågestund i Arsenalen, Strängnäs 
torsdagen den 17 november, kl. 18.30 – 21.00 

Vad har hänt och händer? 
• Det säkerhetspolitiska läget i Europa
• Vad har hänt och händer?
• Mobilisering i öst, skrammel med kärnkraft, sabotage?
• Vad kan vi lära av Ukraina och det som redan hänt – både militärt och civilt?
• Vad behöver vi återskapa och vad kräver Natomedlemskapet?

MEDVERKANDE 

Patrik Oksanen, journalist, debattör i säkerhetspolitik samt ledamot av Kungl. 
Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) Analyserar läget utifrån allt som händer.  
– Hur allvarligt är läget?

Mattias Ardin, överste, chef Mellersta militärregionen 

– Den militära delen av Totalförsvaret, vad behöver vi återskapa?

Björn Körlof, expert på civilt försvar och ledamot av Kungl. Krigsvetenskaps-

akademien (KKrVA) 
– Den civila uppbyggnaden – och ett civilt försvar igen?

Peter Hultqvist (S) Riksdagsledamot och ordf. i Försvarsutskottet 
Mikael Oscarsson, Riksdagsledamot och ledamot i Försvarsutskottet 
– Vad kräver politikerna?

Moderator  
Olof Jonmyren, politisk redaktör 

Varmt välkomna! 
Anmäl ditt deltagande till sodermanland@forsvarsutbildarna.se 

Eventet kommer även att livestreamas på Youtube i realtid på denna länk: 

https://youtu.be/s_uCjSJrXz8 

Samma länk gäller om man vill ta del av eventet i efterhand. 

mailto:sodermanland@forsvarsutbildarna.se
https://youtu.be/s_uCjSJrXz8
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Svenska officerare utbildar ukrainska rekryter 

 
Foto: Foto: Bezav Mahmod / Försvarsmaken. 

Svenska instruktörer utbildar för närvarande ukrainska rekryter i Storbritannien. 
De svenska officerarna är på plats som en del av det utbildningsstöd som beslutats av 
regeringen. Rekryterna från Ukraina är frivilliga och genomgår grundläggande 
soldatutbildning – och de kommer direkt från sina civila yrken. 
Ukrainska soldater utbildas på många olika platser i Storbritannien - och på en av dessa är det 
svenska instruktörer på plats. Den utbildning som bedrivs av svenskarna kan bäst beskrivas 
som en komprimerad grundutbildning för soldater. Den är fem veckor lång och sker på ett 
naturskönt övningsområde i de norra delarna av landet. På platsen finns också dansk och finsk 
personal i rollen som utbildare.  

Ett ukrainskt kompani som just nu utbildas består av 200 frivilliga rekryter, det är en grupp 
där ålder och bakgrund varierar. En har arbetat som advokat, en annan drev sin egen pr-byrå, 
men vad de alla har gemensamt är viljan att försvara sitt hemland.  

Totalt 60 svenskar deltar i den utbildningsinsats som Storbritannien leder. Sverige bidrar med 
officerare från Skaraborgs regemente, P 4, Livregementets husarer, K 3, och Norrlands 
dragonregemente, K 4. Den svenska insatsen sträcker sig till den 31 december, men kan 
komma att förlängas. 

Den svenska personalen på plats bor på den bas där grundutbildningen genomförs. Det är 
vackra omgivningar med ett böljande landskap där den brittiska väderleken gör sig påmind. 
Blåst och regn drar ofta in över området. Basen har en standard som liknar ett svenskt 
övningsskjutfält. Det handlar om inkvartering i logementen för soldaterna och enklare rum för 
officerarna. På fältet finns även träningsanläggning, matsal och uppehållsrum. 
 
[Källa: Försvarsmakten: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2022/10/svenska-officerare-
utbildar-ukrainska-rekryter/] 
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Försvarsinformation och förbundsstämma 2023 
Preliminärt lördagen den 18 mars kl 10-13 vid K 1 i Stockholm. 

 
En grundsten i den svenska säkerhets- och försvarspolitiken är att Sverige ska kunna försvaras 

tillsammans med andra. Finska F 18 Hornet på Hagshult under Aurora 2017. 
Foto: Jerry Lindbergh, Försvarsmakten. 

 
Motioner och förslag ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 15 januari inför 
Luftvärnsförbundets ordinarie stämma 2023. Vilken preliminärt genomförs under lördag 18 
mars vid K 1 på Lidingövägen 28 i Stockholm enligt nedan. Uppdateringar kommer i 
vinternumret av ”Vårt Luftvärn” och hos Luftvärnsförbundet på Internet. 

Preliminärt stomprogram: 

• 1000 Försvarsinformation på temat tillsammans försvarar vi Sverige, kort rast. 
• 1115 Luftvärnsförbundets ordinarie stämma 2023 med utdelning av utmärkelser. 
• 1200 Lunch i militärrestaurang ”Kavalleristen” på K 1. 
• 1300 Konstituerande sammanträde för den nyvalda förbundsstyrelsen. 
 
Programmet är öppet för samtliga medlemmar och Luftvärnsförbundet bjuder på lunchen. 
Resor och eventuell logi genom den enskildes egen försorg och bekostnad. 

Slutligt detaljprogram och lokaler m.m. delges senare till anmälda deltagare. 
Föredragningslista för stämman enligt stadgarna § 18, vilka finns att hämta hos Luftvärns-
förbundet på Internet www.luftvarn.se 

Stämmohandlingar utdelas på plats. De kan också beställas från förbundskansliet efter 
stämman. 

 

Skriftlig anmälan till Lv-förbundskansliet senast fredag 3 mars. 
Gärna med e-post till exp@luftvarn.se, via telefon undanbeds. 

Ange önskemål (eller ej) om lunch och eventuella matallergier (motsv.) 
 

 
Välkommen med din anmälan! 
 




