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Ordföranden har ordet
Så har det åter
lagts ett år till
vårt liv. Några
av våra kamrater
har lämnats oss
för gott och vi
minns gärna de
fina ögonblicken
tillsammans med
dem och tänker
på deras anhöriga.
Det gångna året
var annars fyllt av
jubileumsfirande.
Vi firade att det var 75 år sedan Luftvärnet blev ett
självständigt truppslag och regementet i vårt hjärta
Lv 4 blev en egen kår.
Vi hade ett fantastiskt firande på Malmö stadsbibliotek på årsdagen med stort deltagande. Skådespel,
musik, föredrag och god mat förgyllde den 1 oktober
som var årsdagen. Biblioteket, dåvarande museet, var
Lv 4 första stabsbyggnad.
Ett mindre roligt jubileum var 20-årsdagen av kårens avveckling och nedläggning. Vi var drygt 30
personer som samlades vid minnesstenen i Ystad utanför den gamla vakten. Även om det väckte bittra
minnen till liv så var det trevligt att träffa goda vänner och kamrater.

Vi har inlett 2018 på ett fantastiskt bra sätt med
sedvanlig Trettonaftonskonsert. Det var 24.e gången
sedan majoren Lennart Broberg kom på den goda
idéen och genomförde de första konserterna. Tänk
vad mycket glädje det har fört med sig under så
många år.
När detta skrivs står årsmötet runt hörnet och vi
kommer att tillbringa det i Kompanihuset bakom
Malmö Rådhus. Verkligen en historisk plats. Just
rådhuset och kvarteren runt omkring spelade en betydelsefull roll under de skånska krigen från freden
i Roskilde 1658 och till slaget i Landskrona. Det är
spännande att läsa om den tiden i vår historia och
intrigerna slår de i Bron med hästlängder!
Årets vårträff har vi förlagt till Stockholm och vi
hoppas att få möta många av er som bor i Mälardalen och Stockholms omkrets.
Nationaldagsfirande är stort i Ystad. Inte som Karl
Johan den 17 maj, men det är samma glädje. Kamratföreningen är med, så slut gärna upp!
Jag kan konstatera att det är snö i Skåne men också
att flera dagar bryter solen fram och förvarnar om
den kommande våren!
Ta vara på tiden innan det är försent!
Thomas Lantz

Inbjudan till Kamratträff/resa i
Stockholm onsdag-torsdag 16-17 maj
Vi upprepar succén från 2015 och förlägger återigen vårens kamratträff till Stockholm.
Den 16 maj men i skrivande stund är programmet inte klart.
Det blir naturligtvis någon form av aktivitet och kamratmiddag.
Anmäl ditt intresse till info@lv4.org så får du efterhand program och anvisningar.
Planeringsinriktningen är att genomföra mötet på K1 med Livgardets chef Laura
Swahn, Lv 4:s första kvinnliga officer, som värd. Tågtransport för kamrater som
kommer söderifrån.

VÄLKOMNA!

20 år sedan portarna låstes i Ystad
Luciadagen 1996 beslutade riksdagen att Lv4
skulle avvecklas senast den 31 december 2017.
Det var rekordkort tid för att avveckla ett regemente. Tidigare hade avvecklingstiden varit
4-5 år vid de regementen som lagts ner.

Södra Skånska brigaden som skulle överta traditionerna. Det var inte bara Lv 4 som avvecklades utan
också Södra Skånska Regementet i Ystad. Allt skedde
under ledning av Militärbefälhavaren Generallöjtnant Sven-Åke Jansson.
Allt avslutades utanför kanslihuset när minnesstenen avtäcktes och flaggan halades på kanslihuset.
20 år senare var vi drygt 30 som mindes tiden på
kåren/regementet när man tjänstgjorde där men speciellt tiden i Ystad. Bland de närvarande fanns två
tidigare regementschefer och ordförande i kamratföreningen Lars Mårtensson och Crister Sterning. Vi
inledde ceremonin med att en kårchefen Eva Millberg ur Ystad hemvärnsmusikkår blåste Lv 4 signal
och efter några minnesord blåstes tapto. Tillsammans umgicks vi sedan i Militärmuseet över en fika.

Det lade naturligtvis sordin på genomförande av det
sista utbildningsåret. Många befäl försvann under
våren efterhand som de fick möjligheten att jobba
på ett nytt ställe vilket naturligtvis försvårade utbildningen med den sista värnpliktskullen. Värnpliktiga,
som kallats in för tjänstgöring 1997 fick ändrad tilldelning och ny inkallelseorder.
Nyårsdagen 1997 var en sorgens dag och många
tårar fälldes av ärrade veteraner vid avskedsceremoni
på Stortorget där fanor och standar överlämnades till

Thomas Lantz
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Trettondeaftonskonserten 2018 – succé
Marinens Musikkårs konsert överöstes efter årets
konsert med all rätt av många positiva superlativer. Musikkåren under ledning av dirigenten
Staffan Larsson framförde ett rikt och mycket
varierande program.

därefter. En lustighet är att stycket av Sjostakovtj uruppfördes vid en konsert för NKVD 1934. Mellan
de två ryska verken framförde Hannah Holgersson
tre korta sånger av Benjamin Britten.
Efter pausen framfördes Ouvertyren till Läderlappen, varefter Hannah Holgerssson intog scenen igen
och framförde en aria av Luigi Arditi, Il Bacio, och
ett av Judy Garlands paradnummer, Somewhere over
the Rainbow.
Konserten avslutades icke överraskande med
Champagnegaloppen av Hans Christian Lumbye
och naturligtvis Johann Strauss d.ä. Radetzky marschen. Blommor till dirigent, solist och presentatör.
Några extranummer följde och därefter avslutades
det hela med Södra Skåningarnas marsch.
Efter de musikaliska höjdpunkterna, var det dags
för de kulinariska, som väntade i teatercaféet, där ett
femtiotal gäster försåg sig av den välsmakande buffén. Nu väntar vi med spänning på nästa års konsert.

Årets sångsolist, Hannah Holgersson, förhöjde stämningen med sin bedårande utstrålning och fulländade skönsång.
Drygt 300 personer i publiken tyckte att det är ett
bra sätt att starta det nya året med att lyssna på Marinens Musikkårs konsert på Ystads Teater.
Konserten inleds traditionsenligt med Skånska
Luftvärnskårens marsch av Ferdinand Lindgren.
Därefter följer i rask takt, efter eminenta introduktioner av Andreas Johansson från Musikkåren, verk
av Wolfgang Amadeus Mozart, två stycken varav
Hannah Holgersson sjöng ett stycke ur operan La
Clemenza di Tito. Verk av två ryska tonsättare Peter Tjajkovskij och Dmitrij Sjostakovitj framfördes

Bengt Jansson
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Under det gångna året har (enligt styrelsens kännedom) följande medlemmar avlidit
Helge Thomasson, Örkelljunga
Lennart Johansson, Sölvesborg
Peter Rantzén, Bunkeflostrand
Rune Hansson, Malmö
Hans Ekwurtzel, Eslöv
Olle Carlsson, Malmö
John Ingman, Ljungby
Fredrik Nyberg, Ystad
Göte Wennerlund , Staffanstorp

Årsmöte 2018
Lördagen den 17 februari samlades 23 medlemmar till kamratföreningens årsmöte i Kompanihuset i Malmö. Syftet var att granska styrelsens arbete och dess kassatjänst. Två revisorer
har noggrant studerat siffrorna.

sen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket
också blev stämmans mening.
Det blev omval till alla platser i styrelsen utan voteringar och styrelsen kunde sedan informera om
kommande verksamhet.
Torbjörn Ljungström tilldelades veterankorset.
Parentation över avlidna medlemmar sedan förra
årsmötet genomfördes med en tyst minut.
Efter årsmötet höll Sven Rosborn ett mycket uppskattat föredrag om Kompani-husets och Malmö
historia.
Bengt Jansson

Kompanihuset i Malmö är beläget på Rådhusets innergård vid Stortorget.
Sammankomsten inleddes med föreningens årsmöte och genomfördes utan större sensationer.
Torbjörn Ljungström redovisade revisionsberättel-
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Årsberättelse för Lv 4 Kamratförening
2017-01-01--2017-12-31
Året präglas till viss del av två jubileum. Den
1 oktober var det 75 år sedan luftvärnet blev
ett självständigt truppslag. Samtidigt uppstod
Skånska Luftvärnskåren. Ett mindre lustfyllt
jubileum var den 31 december då det var 20 år
sedan Lv 4 avvecklades för gott.

Hansson hade klätt upp sig i gamla uniformer. Inte
helt reglementsenliga men ändamålet helgade medlem. Sven Hansson gjorde en underhållande och engagerande taktisk terrängorientering. Åskådarna fick
en bra bild av hur förbandet var grupperat under
beredskapstiden. Minnesstunden inleddes med kårens igenkänningssignal och avslutades med kårens
marsch av Ferdinand Lindgren. Dagen fortsatte inomhus med mat, musik och utdelning av veterankors. Siste luftvärnsinspektören Stig Schyldt höll ett
intressant föredrag om luftvärnets utveckling under
dessa 75 år.
Höstens kamratträff ägde rum i Ystad i Ystad på
militärmuseet. Återigen var det fullsatt i salongen
med 60 anmälda deltagare som njöt av de 15 skådespelarnas härliga lustspel. Teatergruppen gav ”Mera
halm i madrassen”. Efter teatern åt vi en uppskattad
middag.

Trettondedagsaftonskonserten inledde jubileumsåret
med Marinens Musikkår traditionsenligt på Ystads
Teater. Som traditionen bjuder inleddes konserten
med ”Skånska Luftvärnskårens Marsch” av Ferdinand Lindgren. Solist var barytonen Carl Ackerfeldt
som charmade publiken med sina så upptåg. Efter
konserten intogs en smakfull buffé i glada kamraters
sällskap!
Årsmötet genomfördes i Föreningarnas hus
”KFUM-huset” i Ystad och samlade 21 deltagare.
Jan-Olof Fridenman höll ett uppskattat föredrag om
hur portalkasernen omvandlats från soldatförläggning till attraktiva lägenheter.
Våren kamratträff genomfördes i Halmstad på
Luftvärnsregementet. Resan företogs med Öresundståget till Halmstad. Gruppen lade beslag på en
del av en vagn och det blev många roliga möten på
tåget och det var en vältalig skara som umgicks på
tåget. Gruppen blev väl omhändertagen på regementet. Redan på stationen visade de sin gästfrihet och
hämtade oss i moderna militära fordon. Föredrag
om regementets organisation och framtida materielanskaffning följdes av visning av modern utbildningsmateriel. Där emellan bjöd regementschefen på
lunch i den mycket ståndsmässiga mässen. Det var
en trött skara som så småningom anträdde färden
tillbaka till Skåne eller norrut.
Det var en liten skara som följde standaret och den
svenska flaggan på marschen längs med Stora Östergatan i Ystad. Standarförare var ordförande och
flaggan bars av Roland Jostrup. På Stortorget var
uppställningen lite annorlunda än tidigare år vilket
ökade närheten till publiken och blev kanske mer
högtidlig.
Den 1 oktober firade föreningen Luftvärnet 75 år
som självständigt truppslag. Samma dag upprättades
Skånska Luftvärnskåren. Firandet inleddes på Malmö Stadsbibliotek östra sida där det finns en minnesplatta på väggen. 61 anmälda deltagare, förutom den
”förstärkta” oktetten från Hemvärnsmusikkår Eslöv,
hade hörsammat inbjudan. Ordföranden och Sven

Sammanträden
Styrelsen har haft fem styrelsemöten, varav ett av
dem i anslutning till en planeringsdag.

Lv-FYRINGEN - föreningens tidning
Redaktör och ansvarig utgivare har varit Emil Sjörup.
Tidningen utkom under året med två dubbelnummer. Det har av två skäl skett en förändring av utgivningen. Första skälet är att tidningen Luftvärnsregementets KAMRATER också utkommer med två
nummer och genom att kvartalsseparera tidningarna
och utöka antalet sidor om föreningen ändå täcka
informationen om kamratföreningens verksamhet.
För tidningen Luftvärnsregementets KAMRATER
är Lars Persson vår kontaktman. Det andra skälet är
att det rent ekonomiskt är billigare med två dubbelnummer jämfört med fyra nummer. 1946-klubben,
med syfte att stödja tidningen ekonomiskt, hade vid
verksamhetsårets slut 48 medlemmar. Tidningen är
det som medlemmarna anser vara viktigast av föreningens aktiviteter.

Facebook
Facebookgruppen hade vid årets slut ca: 200 medlemmar. Det är en mötesplats för värnpliktiga, befäl
och civilanställda som minns tillsammans. Där finns
många intressanta inlägg som sträcker sig alltifrån
beredskapstiden under 2:a världskriget till de sista
åren i Ystad.
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Ekonomi

Medlemsavgift

Årets resultat är plus 11 795 kr. Det positiva resultatet kan bland annat hänföras till redaktörens energiska och framgångsrika arbete med att reducera
Lv-FYRINGEN:s kostnader med bibehållen kvalitét, samt arbetet med att dra in annonsintäkter av
betydande omfattning.

Medlemsavgiften har varit oförändrad 500 kronor
för ständigt medlemskap.

Thomas Lantz

Bengt Jansson

Medlemsantal

Roland Jostrup

Lars Persson

Vid årsslutet hade kamratföreningen 594 medlemmar.

Curt Hansson

Ystad 2018-02-11
Lars Oddshammar
Jan-Olof Fridenman

Lv 4 Kamratförening - Verksamhetsplan för 2018
Kamratträff Stockholm

Militärsällskapet Stockholm

Regementets dag P 7

Revingehed

6 juni

Nationaldagsfirande

Ystad

7 juni

Luftvärnsregementets KAMRATER

Brevlådan

Regementets dag Lv 6

Halmstad

15 sep

Lv-FYRINGEN nr 3-4

Brevlådan

sep

Dagsutflykt

Lund

okt

Kamratträff

Ystad

dec

Luftvärnsregementets KAMRATER

Brevlådan

16-17 maj

Medlemmarna i 1946-klubben är nu:
Nr 1

Per Samuelsson

Nr 18

Bo Ericson

Nr 35

Lars Mårtensson

Nr 2

Peter Carlin

Nr 19

Sven-Erik Wikman

Nr 36

Ystadrevyn

Nr 3

Bo Hjalmarsson

Nr 20

Lars Rudbert

Nr 37

Bertil Nilsson

Nr 4

Crister Sterning

Nr 21

Hans Nilsson

Nr 38

Staffan Sundbom

Nr 5

Joakim Jardenberg

Nr 22

Torsten Granlund

Nr 39

Åke L Möller

Nr 6

Ingemar Johansson

Nr 23

Ingemar Hallingström Karlsson

Nr 40

Sven Hansson

Nr 7

Börje Tullsson

Nr 24

Christer Ekström

Nr 41

Stig Holmqvist

Nr 8

Ystad-Tryck AB

Nr 25

Vännerna från Husie

Nr 42

Gert Jeppsson

Nr 9

Ingvar Johansson

Nr 26

Hans-Göran Künkel

Nr 43

Lennart Ahlberg

Nr 10

Paul Lindström

Nr 27

Avliden

Nr 44

Sven Olsson

Nr 11

Sparbanken Syd

Nr 28

Thomas Lantz

Nr 45

Ulf Jeppsson

Nr 12

Arne Larsson

Nr 29

Erik Claesson

Nr 46

Göran Holmberg

Nr 13

Emil Sjörup

Nr 30

Carl Otto Rydner

Nr 47

Rolf Danielsson

Nr 14

Lennart Backe

Nr 31

Göran Rydner

Nr 15

Ingmar Ljunggren

Nr 32

Avliden

Nr 48
Nr 49

Thomas Claesson
Blir det du...

Nr 16

Per Evert Nilsson

Nr 33

Lennart Ljungfelt

Nr 17

Ulf Lennerling

Nr 34

Karl-Axel Ahlgren
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Nytt luftvärnssystem – RBS 103 PATRIOT
Inledning

fyra nya plutoner med Patriot. Det exakta innehållet
i dessa enheter är inte fastställt.

Som bekant har regeringen beslutat att anskaffa
det amerikanska luftvärnssystemet Patriot som nytt
medellångräckviddigt luftvärnssystem. Luftvärnsregementet befinner sig i en uppstartsfas och det finns
fortfarande många frågetecken att hantera.
Valet stod till slut mellan Patriot och SAMP/T. Vad
var det som vägde över till Patriots fördel? Det är inte
enkelt att svara på fråga eftersom det är många parametrar inblandade i ett sådant val. Vi utomstående
har inte den fulla bilden eftersom många viktiga
ingångsvärden är sekretessbelagda och att skaffa sig
en uppfattning baserat bara på öppna uppgifter blir
ofta mer fel än rätt. Man kan dock säga att valet av
PATRIOT grundar sig på en militärstrategisk analys
av hotbild, kravställning, ekonomi, leveranssäkerhet samt möjlighet till ett långsiktigt internationellt
samarbete.

Utbildning
Förstegsutbildning planeras till hösten 2018 och
utbildning av en komplett enhet planeras till andra
halvan av 2019. Huvuddelen av utbildningen sker på
Fires Center of Excellence på Fort Sill, Oklahoma.

Infrastruktur
Patriot är ett större och tyngre system än dagens
luftvärnssystem och därför ryms det inte i ordinarie byggnader. Nya hallar och uppställningsplatser är
under planläggning.

Personalförsörjning
En pluton Patriot bedöms kräva lika mycket personal som RBS 97 Hawk, vilket i så fall skulle innebära
inga ökningar av personalramarna men det återstår
att se när alla kort är på plats.

Anskaffning
Var befinner vi oss i anskaffningsprocessen just nu
och vad kommer att ske i närtid? Bedömningen är
att USA lämnar en offert till FMV under april och
FMV bedöms lämna en offert till Försvarsmakten i
maj-juni. Först därefter kan vi se vad prislappen blir
men helt klart är att ett köp av nytt luftvärnssystem
är ett mångmiljardprojekt. Men detta är planerat in i
den ordinarie budgetprocessen sedan många år. Projektet är finansierat inom ordinarie ram. Vi har idag
fyra plutoner Hawk och dessa planeras ersättas med

Ombeväpning
RBS 97 Hawk kommer att finnas kvar intill dess att
RBS 103 Patriot är operativt i syfte att inte nedgå i
operativ effekt.
Riksdagens uppgift till regeringen är att en initial
förmåga ska vara uppnådd inom försvarsbeslutsperioden dvs före slutet av 2020.
Thomas Persson
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Patriotanskaffning
och Arméchefsbesök
Före jul så kom till slut regeringens beslut att
starta processen att ersätta Hawk-systemet. Valet föll på Patriot och sedan dess har ett antal
möten genomförts här i USA. Arbetet just nu
går ut på att få fram en offert för det vi önskar
anskaffa. Affären görs upp mellan FMV och US
Army, vi handlar alltså av US Government och
inte Raytheon.
Med min bakgrund blir jag naturligtvis indragen och
kan stödja vid olika möten. Näst på tur står ett besök, tillsammans med C Lv 6 Anders Svensson, vid
skarpskjutning med systemet i White Sands Missile
Range New Mexico. Vi hoppas att offerten ska bli
klar före sommaren så att regeringen kan ta beslut
om anskaffning (eller ej) innan semestern.
Den amerikanske Arméchefen, general Mark A
Milley, besökte Sverige i samband med en Nordenresa
5-6 februari. Han bjöds på en välkomstceremoni och
middag på Karlbergs slott där även Försvarsministern, ÖB och Arméchefen Karl Engelbrektson (värd
för besöket) deltog. Dag 2 genomfördes på Gotland
där han fick en snabb helikoptertur runt delar av ön,
deltagande i stridsskjutning med den mekaniserade
stridsgruppen (strv 122 och CV 90) ute på Tofta och
avslutades med lunch i landshövdingens residens.
Han fick skjuta med CV 90 och fick klart godkänt.

Övlt Jan Olson, till vänster, och övlt Urban Schöön, till höger
(båda från Lv6 men placerade på Högkvarteret), var några av
Försvarsmaktens representanter på det första Patriotmötet i Huntsville före jul.

Syftet med besöket var att ge honom bild av Gotlands militärstrategiska betydelse i Östersjön och
hur Sverige nu bygger upp en försvarsförmåga på ön.
Milley sade sig vara nöjd besöket. Förra gången han
var på Gotland var han 17 år och spelade hockey och
då var inte fokus på Gotlands militärstrategiska läge.
Nu fick han en egen bild av det som Sverige lyfter
fram som synnerligen betydelsefullt för vår region i
Norden. Han fick också träffa en hockeyidol, Börje
Salming, och fick en signerad tröja. Ett mycket uppskattat inslag.
Stefan Jönsson
Gen Milley, i mitten, med soldaterna på Gotland. Generalmajor
Karl Engelbrektson till vänster, Landshövding Cecilia Schelin Seidegård till höger och chefen P18 överste Matthias Ardin (tidigare
Lv2) längst till höger i basker.
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Du avslutar dina gymnasiestudier innan du gör utbildningen.

I slutet av mönstringen får du träffa en inskrivningshandläggare. Handläggaren matchar
dina önskemål och din kapacitet med de befattningar som finns. Innan du åker hem får
du ett preliminärt besked om du ska göra grundutbildningen och var. Inom några månader
efter mönstringen får du ett beslut om din inskrivning.

INSKRIVNING

Mönstringen består av tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer och tar ungefär
en dag. Under mönstringen får du bland annat träffa sjuksköterska, läkare och psykolog.
Resultaten visar din kapacitet.

MÖNSTRA

Dina skyldigheter
Får du brevet med inloggningsuppgifter
till mönstringsunderlaget måste du svara
på frågorna. Blir du kallad till mönstring
måste du komma. Blir du inskriven till
grundutbildning med värnplikt måste
du genomföra utbildningen. Det gäller
även dig som söker frivilligt. Om du inte
uppfyller dina skyldigheter enligt lagen
om totalförsvarsplikt kan det få rättsliga
konsekvenser.

Uppfyller du kraven för att ansöka ska du svara på frågorna i rekryttestet. Blir du godkänd
på rekryttestet kan du boka tid för en prövning.

SVARA PÅ FRÅGORNA I REKRYTTESTET

Möjligheten att ansöka om att få pröva gäller även om du är äldre än 18 år.

Om du inte blir kallad att mönstra kan du ansöka frivilligt om att få pröva till grund
utbildningen med värnplikt. Det gör du på minsida.rekryteringsmyndigheten.se.
När du ansöker kontrollerar vi bland annat att du fyllt 18 år, är svensk medborgare
och att du inte redan har eller ska mönstra.

ANSÖK OM PRÖVNING TILL GRUNDUTBILDNING
MED VÄRNPLIKT

FÖR DIG SOM INTE BLIR KALLAD TILL MÖNSTRING

I maj får du veta om du är en av de som kommer att bli kallad till mönstring eller inte.
Du mönstrar antingen i Stockholm eller Malmö. Exakt var och när får du reda på ungefär
två månader innan mönstringsdagen. Om du får besked att du inte kommer att kallas till
mönstring kan du välja att söka frivilligt till grundutbildningen.

BESKED OM MÖNSTRING

De allra flesta 18-åringar ska lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Men inte alla.

Mönstringsunderlaget är ett frågeformulär på minsida.rekryteringsmyndigheten.se
som du behöver svara på det år du fyller 18 år. Under mars eller april, beroende på var du
bor, kommer du att få ett brev från oss med inloggningsuppgifter som du behöver för att
fylla i mönstringsunderlaget.

FÖR DIG SOM BLIR KALLAD TILL MÖNSTRING

Du behöver inte lämna uppgifter till
mönstringsunderlaget om du till exempel:
• är svensk medborgare men
inte folkbokförd i Sverige
• är intagen för vård
• fått assistansersättning eller bilstöd
från Försäkringskassan
• blivit beviljad en LSS-insats
från kommunen

LÄMNA UPPGIFTER TILL MÖNSTRINGSUNDERLAGET

Så här funkar de två vägarna till mönstringen och grundutbildningen:

Från den 1 januari 2018 sker all grundutbildning med värnplikt enligt lagen om totalförsvarsplikt.
Det finns två vägar in till grundutbildningen. I det ena alternativet blir du kallad till mönstring
utifrån de uppgifter du lämnar i mönstringsunderlaget. I det andra alternativet ansöker du frivilligt
om att få pröva till grundutbildningen. Oavsett om du blir kallad till mönstring eller ansöker frivilligt
så är det samma krav för att bli inskriven och samma villkor som gäller under utbildningen.

TVÅ VÄGAR TILL MÖNSTRING OCH
GRUNDUTBILDNING MED VÄRNPLIKT
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Foto: Rekryteringsmyndigheten/Malin Lauterbach

Foto: Försvarsmakten

Vill du veta mer om vägarna till mönstring och grundutbildning med värnplikt? Eller undrar du något annat? Gå in på rekryteringsmyndigheten.se.

Foto: Rekryteringsmyndigheten/Malin Lauterbach

Efter utbildningen kan du söka jobb i Försvarsmakten som gruppbefäl, soldat, sjöman eller
gå med i hemvärnet och teckna ett hemvärnsavtal. Du kan också välja att utbilda dig vidare,
till exempel till officer. Alla som genomfört grundutbildningen med värnplikt med godkänt
resultat blir krigsplacerade. Det blir din befattning i händelse av höjd beredskap eller krig.
När du är krigsplacerad kan du bli kallad till repetitionsutbildning.

VAD HÄNDER EFTER UTBILDNINGEN?

Utbildningen inleds med en cirka tre månader lång grundläggande militär utbildning.
Efter det fortsätter du med en befattningsutbildning i en till åtta månader. Tiden varierar
beroende på vilken befattning du är antagen till. Försvarsmakten ansvarar för utbildningen
och den genomförs på olika platser i landet och vid olika tillfällen.

GENOMFÖRA GRUNDUTBILDNING MED VÄRNPLIKT

Du avgör själv om du vill ansöka om att mönstra eller inte.
Blir du inskriven måste du genomföra utbildningen.

I slutet av prövningen träffar du en inskrivningshandläggare för ett vägledande samtal.
Tillsammans går ni igenom dina resultat och alternativ framåt. I samtalet får du ta
ställning till om du vill ansöka om att mönstra eller inte. För dig som söker frivilligt innebär
mönstringen att du kan bli inskriven till grundutbildning med värnplikt. Du omfattas då av
samma skyldigheter som de som har kallats till mönstring. Du behöver alltså inte göra om
alla tester.

VÄGLEDANDE SAMTAL

Du bokar själv tid för prövningen på samma webbplats som du ansökte på. Har du rätt till
fri resa bokar du den där också. Under prövningen kommer du sedan att genomföra olika
tester och intervjuer.

PRÖVA

Stora kanoner
Människan har genom historien haft ett behov att hävda sig. Att dessutom utmana och
överraska det som är känt och etablerat. Det
har resulterat i större och mindre framgångar.
Inom vapentekniken har denna självhävdelse
varit stor med mer eller mindre framgångsrika
koncept för att imponera och skapa framgång i
strid. Kanoner är ett tacksamt exempel. Man
har haft en ambition att uppnå högsta möjliga
verkan i målet, som varit belägna på långa avstånd.
Kanoner är ett allmänt begrepp på olika eldrörssystem.
Kanoner för direkt eld kallas
ofta för pjäser, medan kanoner för indirekt eld är mörsare eller haubitsar.
Denna artikel beskriver
några exempel på variationer av mer eller mindre
kända kanonkoncept som
förkommit i historien fram
till nutid. Låt oss börja med
Mörsare.

föregångare till senare tiders kanoner.
Den användes med framgång i tidig krigshistoria
från början av 1400-talet. Senare vid den blodiga belägringen av Petersburg 1864 under det amerikanska
inbördeskriget.
Mörsaren är även känt för ett framgångsrikt försvar
av holländska Gent. Denna tidiga form av kanon avfyras med minst 45 graders elevation. En övergradig
kastbana. Den laddades alternativt med Brandbomb,
Sprängbomb - med eller utan splitter. Med Rundkulor eller med Sten, då avsett mot byggnader.

1 Mörsare. 64 cm

Mörsare kommer från latinets
”Mortel”. Mörsare är en tidig

2 Tsar-kanonen
Den så kallade Tsar-kanonen
står sedan länge uppställd
på Kremls innergård. Denna
enorma kanonen väger 39 ton,
med en kaliber på hela 89 cm.
Kanonen beställdes av Tsar Fjodor I år 1586. Den har provskjutits en gång, och aldrig avvänts i strid. Vikten och allmän
otymplighet att förflytta var säkert orsaken.
År 1835 fick kanonen en ny
ornamenterad lavett, plus att de
1 ton tunga kanonkulorna placerades vid kanonen. Men de är
aningen större än kanonens kaliber.
Den togs fram för att kunna
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skjuta 800 kilos druvhagel av
sten.
Druvhagel är kulor staplade
som en druvklase i en avlång
säck.
Vid Tsar-kanonen står dessutom den spruckna Tsarklockan med sina 216 ton!
Den har aldrig ringt från
något kyrktorn.

3 WASA-kanonen
Som allmänt känt så sjönk
Wasa år 1628 och tog då med
sig 64 pjäser i djupet. Skeppet och kanonerna bärgades
som bekant 1961. Avsikten
med skeppets beväpning var
inte att sänka fiendens skepp
genom att skjuta i vattenlinjen och vattenfylla skeppet.
Strategin var snarare att knäcka stormasten, och
därmed göra fiendens skepp ostyrbart, för att sedan
äntra skeppet och bekämpa manskapet, för att sedan
ta skeppet så intakt som möjligt. Skjutavståndet var
klart mindre än 100 m.
Wasas beväpning var:
48 st 24 pundare (1250 kg, och några 2000 kg)
8 st 3
-:2 st 1
-:6 st Stormstycken
Således totalt 64 kanoner med en sammanlagd vikt
på 72 ton, plus vikten på kulor och krut. Inte undra
på att Wasa blev instabilt och sjönk.
2014 provsköts 24-pundaren med 50 skott på Bofors Testcenter i Karlskoga, med all modern testutrustning inkopplad.
Verkan av testskotten blev över alla förväntningar.
Kanonen med en kaliber 14,6 cm visade sig
dessutom ha en större precision än förväntat.

4 GALTEN och SUGGAN
GALTEN och SUGGAN är två likartade men inte
helt identiska kanoner, som sedan 1623 står uppställda på Gripsholms slotts yttre borggård. De kallades ursprungligen för (Ryss-)Vargen och Varginnan.
En av de här två ryska kanonerna togs som krigsbyte
vid Narva av Pontus de la Gardie år 1581. Den andra
kanonen togs av Evert Horn vid Ivangorod år 1612.
Båda kanonerna har en rik ornamentering med inskriptioner på ryska. Den mindre kanonen göts år
1577, och den större år 1579.
Under 1700-talet så hotades GALTEN och SUGGAN att smältas ner för att gjuta nya svenska kanoner.

5 Pansarkryssaren SVERIGE
I början på förra seklet gjorde svenska folket en nationell insamling som gav 17,1 millioner kronor för
att anskaffa Pansarkryssaren SVERIGE. Den byggdes just före 1:a VK år 1912 och bestyckades med
en huvudbeväpning bestående
av fyra dubbeltorn med 28 cm
pjäser tillverkade av Bofors.
Projektilen vägde 350 kg. Detta
sjöartilleri hade en räckvidd på
nära 20 km.
Sekundärbeväpning var 8 st
15,2 cm kanon m/12.
Då välbekant pjäs. Samt Lätta artilleriet bestående av 4 st
75 mm och 2 st 57 mm kanoner. Pansarskeppet fanns kvar
i krigsorganisationen fram till
1960 då den höggs upp. En av
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med en kanon med grövre kalibrer än de hittills varande med 28 cm.
En 30,5 cm kusthaubits projekterades och Svenska
Marinen beställde år 1915 åtta pjäser som levererades 5-8 år senare. Även Norska Hären beställde fyra
pjäser av samma slag. Maxräckvidden var 19 km och
granaten vägde 385 kg.
Vikten på konceptet var hela 135 ton, och den
största pjäs som någonsin tillverkats i Sverige. Pjäserna tillfördes Kustartilleriet i Karlskrona och Vaxholm, och var i operativt bruk fram till mitten på
1950-talet.

7 Tjocka BERTHA
Tjocka BERTHA är en i folkmun ganska välbekant
kanon på grund av sin storlek och delvis klumpiga
utseende. Den byggdes av tyska Krupp-verken.
Kanonen togs fram lagom till 1:a VK. Vid krigsutbrottet 1914 hade tyskarna färdiga ”BERTHOR” att

28 cm kanonerna sparades och skänktes av Svenska
Marinen till Karlskoga kommun. Den placerades på
Rävåskullen väl synlig från större delen av centrala
Karlskoga.

6 Sveriges största kanon – någonsin
Frågan om förstärkning av svenska kustförsvaret blev
aktuell lagom före krigsutbrottet av 1:a VK. Det ansågs då viktigt att komplettera det kustnära försvaret
sättas in mot Belgien och Frankrike.
Kanonen byggdes som en så kallad
”kastpjäs”, och hade en kaliber på 42
cm.
Granaten vägde 900 kg med en räckvidd på 14 km. Som jämförelse kan
nämnas att föregående tyska ”kastpjäser” hade kalibrarna 28 resp. 30,5 cm.
De första Tjocka BERTHA-kanonerna var konstruerade att föras
fram på järnväg. Senare när tyskarna
ville använda pjäserna mot Österrike
/ Ungern, så konstruerades de för att
transporteras på landsväg. Det innebar självklart enorma transportsvårigheter och ställde stora krav på vägarna
som användes.
Tjocka BERTHA hade senare under
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kriget ingen större verkan på forten i Verdun. Kanonen passade heller inte till att föra strid i öppen
terräng.
(Vem var BERTHA som gav namnet åt kanonen?
Jo, hustrun till kanontillverkaren Gustav Krupp.
Om det var BERTHA eller pjäsens klumpiga utseende som gav intrycket av tjock, återstår att utreda).

blev ingen succé. Planet var av naturliga skäl instabilt
och hade enorma vibrationsproblem.
Stalin löste problemet KALININ 7 genom att
skrota de två planen och lät halshugga konstruktören
Kalinin. Problemlösning modell Ryssland.

9 DORA Järnvägsartilleri
Järnvägsartilleriet kallat DORA byggdes liksom
Tjocka BERTHA av Kruppverken i två exemplar år
1941, lagom till inledningen av 2:a VK. Den krossade allt vad gällde försvarsanläggningar. DORAkonceptet var historiskt sett den största och mest
förödande kanon som någonsin använts i strid. Vikten på komplett pjäs var 1 350 ton.
Kanonens totala längd var 43 m, med ett eldrör på
drygt 32 m och en kaliber på 80 cm. Med dessa mått
förstår var och en att den på grund av sin otymplighet aldrig kom att kopieras.
En imponerad Hitler deltog i testet av kanonen 1941.
Pansargranaten vägde 7,1
ton, med en räckvidd på 40
km. Medan spränggranaten
vägde 4,8 ton, och hade då
en räckvidd på 70 km.
Den 6 juni 1942 så slog
DORA ut och fullständigt
krossade en strategisk vapendepå i hamnstaden Sevastopol på Krim. Granaten gick
genom 30 m vatten, genom
berggrunden och en tjock
skyddande armering, för att
sedan helt slå ut den underliggande så välskyddade depån. Det krävdes 8 granater
för att fullständigt pulvrisera
målet. Vid förflyttningen av
DORA till Krim, så fick man

8 Bombplan KALININ 7
Ryssland hade tidigt ett behov att visa sig överlägsen västvärlden, både politiskt och ekonomiskt. Och
inom ett antal teknikområden led man av ren elefantiasis. Det gällde att vara störst och bäst.
År 1930 så konstruerade ryssarna två stycken monster till bombplan. Chefskonstruktören var Kalinin.
Bombplanet skulle i huvudsak ha två uppgifter; för
strid som direkt understöd av markstridskrafter, men
också för transporter.

Planet flög faktiskt en gång, men bara en kort
sträcka och nådde då en hastighet på 170 km/tim.
Det hade 16 motorer, V-12or, sannolikt dieseldrivna
traktormotorer. Och 16 mekaniska bränslepumpar.
Besättning var 12 man. Mekanikerna kunde gå upprätta inne i vingarna (höjd 3 m) och serva motorerna.
Den bestyckade varianten kallades KALININ 7
och hade ett antal 10 cm kanoner, och ett flertal andra vapen av olika kalibrar ner till kulsprutor.
Men hade man avfyrat alla sina kanoner samtidigt,
så hade säkert planet stannat i luften på grund av
kanonernas samlade rekylkraft.
KALININ 7 var till sitt utseende mer ett slagskepp
än ett flygplan. Helt enkelt i klassen ”monster”.
De två monsterplanen, som började byggas år 1930,
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10 USS Iowa

plocka isär hela kanonkonceptet och lasta på en 1,2
km lång karavan av godsvagnar. Det tog 2 månader
att göra denna förflyttning av DORA. Väl framme
fick man bygga dubbelspår då den skulle monteras ihop igen. Det krävdes 2 000 man att demontera och montera DORA. Avfyringsprocessen krävde
500 man. Omladdningen tog 45 minuter. Dessutom
krävdes Luftvärn för skydd.
Total sköt DORA 48 granater under sin livstid.
Då Hitler insåg att det totala nederlaget för Tyskland närmade sig, så beslöt han att båda DORA-kanonerna skulle förstöras.

USS Iowa var ett amerikanskt slagskepp som var
operativt under 2:a VK och Koreakriget. USS Iowa
var ett av ett flertal tungt beväpnade slagskepp.
Skeppet gick ur organisationen 2006 och är numera ett museum i Los Angelos hamn.
Rolf Lindelöf

Efter 10 år som redaktör tackar jag för mig, jag tackar
alla skribenter som var och en bidragit till tidningens
innehåll och önskar min efterträdare lycka till med
kommande nummer av Lv-FYRINGEN. Ett särskilt
tack till medlemmarna i 1946-klubben som tillsammans har bidragit med 93 408 kr för stöd till tidningens utgivning. Tillströmningen har det senaste
året avstannat. Kanske har vi nått den kritiska massan eller så är det fler som nu känner att “även jag
kan och vill bidra”. 1946 kr insatt på bankgiro 1796275 och ett mejl med ditt namn till registret@lv4.
org är allt som behövs! Tack även till annonsörerna.
Emil Sjörup,
Redaktör och ansvarig utgivare
för Lv-FYRINGEN, tidskrift
för Skånska Luftvärnskårens Kamratförening
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Händer på Luftvärnsregementet
Vintern och våren präglas av beskedet om anskaffning av luftvärnssystemet Patriot. Samtidigt närmar sig införandet av RBS 98. För
att ytterligare spetsa till det hela så kommer rekrytkullarna att öka efter införandet av allmän
värnplikt. Vi lite äldre tycker väl inte det är så
imponerande att utbilda 200 soldater under ett
år men verksamheten på ett regemente skiljer sig
mycket från hur det var förr och det är mycket
annan verksamhet som binder personal. Bland
annat finns det ytterligare ca 200-250 anställda soldater som skall övas dagligen för att de
kunna bibehålla sin kompetens.

på Försvarshögskolan i Stockholm i två år. Siktet är
inställt på att återkomma till Halmstad 2020 för ett
jobb som enhetschef vid Luftvärnsregementet.

Övningsverksamhet
Under våren genomförs en större övning och det
är den återkommande flygvapenövningen FVÖ18.
Denna genomförs i huvudsak i Blekinge och bort
mot Kalmar. Blir kanske även en liten sväng ut på
Öland. Luftvärnsregementet deltar med sensorer och
robotsystem 97 Hawk och 70. Övningen är samtidigt slutövning för våra rekryter som därefter kan
anställas som kontinuerligt tjänstgörande soldater.

Lv 4:ar i Halmstad
I förra numret skrev jag om personal som valde att
flytta till Lv 6 efter nedläggningen av Lv 4. Tyvärr
föll en av deltagarna bort i presentationen så därför
får Richard en egen presentation i detta nummer.
Richard Ahnfeldt,
47 år, bor med min familj hustru Sandra och
barnen Carl och Louise i Söndrum. Richard
flyttade som så många
andra i min ålder till
Halmstad 1997 vid
Lv 4 nedläggning och
började på Lv 6. Där
han främst jobbade
med stabs- och logistikuppgifter, både på
kompani-, bataljonsoch regementsnivå.
Richard jobbar sen 2013 på FMTS (Försvarsmaktens
tekniska skola) i Halmstad, på ”andra sidan Galgberget” som många luftvärnare säkert skulle säga. I dag
är han Förvaltare (OR 8) på Genomförandeavdelningen på FMTS stabsenhet, ansvarar främst för övningsplanering vid regionala och centrala övningar.
Richard arrangerade under ett antal år ”Julmiddag
för Gamla Lv-Fyringar i Halmstad”, men åren går
och vi utvecklas i olika riktningar och kanske även
intresset för att samlas?

Internationella insatser

Personalen från FS 33 i Afghanistan har kommit hem
och börjar komma in i rutinerna på regementet som
givetvis skiljer sig från det de varit med om under huvuddelen av 2017. Luftvärnsregementet har ytterligare en uppgift att lösa under året i Mali vilket kräver
en del personal, båda yrkesofficerare och soldater.

Ny kompanichef på Livkompaniet
Livkompaniet är ett ”Fredskompani” som har till
uppgift att grundutbilda rekryterna så att de sedan
kan anställas som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande soldater. Ett väldigt viktigt arbete för att säkerställa personalförsörjningen av soldater och på lite
längre sikt även yrkes- och reservofficerare.
Mj Sofia Westermark (bördig från Lv 4) blev 2014
stf kompanichef för Livkompaniet och strax därefter
kompanichef. Mj Westermark har som kompanichef
haft 11 rekrytomgångar. Nu har mj Westermark
lämnat över kompaniet till en ny kompanichef och
under våren har hon påbörjat sitt arbete med en Cuppsats för att sedan under hösten påbörja studier

Thomas Persson, Pensionär/reservofficer

Mj Sofia Westermark och RBS 103 Patriot
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En välkänd Lv4-profil Lt. Göte Ingvar Wennerlund
har lämnat kamraterna
Göte blev 86 år. Avled den 29 januari efter en tids sjukdom. Göte var mycket omtyckt. En stor glädjespridare. Med sin humor, yrkesskicklighet och som mässchef blev han en välkänd profil för såväl vpl, repgubbar
som officerskamrater på Lv4 och P7.
Göte började sin militära bana som teknisk officer inom marinen i Karlskrona. Han berättade med stor
inlevelse och humor om händelser inom flottan och om de länder, han som vapentekniker på Älvsnabben
besökte.
Så småningom flyttade han till Skåne med Lv4 som tjänstgöringsplats. Han träffade sin livskamrat Calla
med bröllop den 11 juli 1964. Hus och trädgård i Staffanstorp under många år. Göte var engagerad i samhällsfrågor och var kommunpolitiker för centerpartiet. Hans intresse och medverkan till ett museum och
guide för gammalt hantverksredskap finns väl bevarat i Staffanstorp.
På Lv4 Tekniska detaljen Ku-grp Vapen/Kulor o Krut arbetade Göte tillsammans med vapenteknikerna
Percy Björkman och Arne Larsson. De blev för oss yngre vapentekniker våra mentorer. Jan ”Bigge” Andersson myntade ofta uttrycket om vapenbröderna ”Ge dem en järnbit och de gör en klocka”. Det blev vårt
certifikat o motto.
Göte hade ett stort intresse av hästsport. Han var starter på Jägersro och välkänd bland kuskarna. Han
tyglade med sitt röstläge, kroppsspråk och tjänstemin travkuskarna till rättning i ledet/volten före start.
Med Sven Tuvesson i domartornet och Göran Svensson med tidtagning såg de till att det blev fair play med
hästkrafterna.
Göte gjorde mycket gott för sina officerskamrater som mässchef på Lv4. Tillsammans med Inger gjorde de
plutonsofficers mässen till en mycket omtyckt daglig mötesplats. Här träffades många kända Lv4 profiler.
Glädjen stod högt i tak. Mången jul -traditionsfester med minnesvärda inslag. God mat, sång, underhållning och festligheter.
Vid Lv4 flytt 1982 till Ystad valde Göte att omplaceras till P7 Tekniska detaljen Vapen. Efter en tid tog
Göte över ansvaret som mässchef. Omtyckt även här och med personalen skapade han en glad, trivsam tillvaro för officerskamraterna.
Göte o Callas känsla för goda menyer delade vi privat med bjudningar i respektive hem. Glada tillställningar med många minnen från privat o arbetslivet.
Mina tankar går till familjen de närmaste Calla, barn och barnbarn.

Med sorg saknad, vi har förlorat ännu en vapenbroder.
Göte, vila i frid!
Tekn.off. Kn. Lennart Ahlberg Vapenbroder
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Vi gratulerar
08 apr
08 apr
15 apr
15 apr
18 apr
01 maj
08 maj
11 maj
13 maj
13 maj
15 maj
23 maj
25 maj
31 maj
05 jun
07 jun
15 jun
18 jun
29 jun
09 jul
10 jul
19 jul
26 jul
30 jul
01 aug
01 aug
05 aug
06 aug
10 aug
11 aug
23 aug
14 sep
17 sep
27 sep
28 sep
30 sep

Tommy Olsson
Bertil Silfverberg
Stefan Evander
Jan Svensson
Jan Erjestam
Christer Stråth
Ragnar Persson
Anita Björkman
Lennart Ripa
Kent Björk
Sven Elvstad
Ann-Christin Jostrup
P Gunnar Levin
Lars Sjöqvist
Sören Ericsson
Lars Bredberg
Agne Engkvist
Bo Huldt
Kenth Jönsson
Christer Helander
Paul Pålsson
Uno Jönsson
Christer Ekström
Kent Gärderup
Ingvar Raaf
Nils Jakobsson
Manne Ellman
Timo Ulfskans
Sven Olsson
Curt E Svensson
Gunvor Tegstam
Joao Guiomar
Alf Bohman
Rolf Lindén
Sune Nilsson
Harald Holmgren

NYBROSTRAND
ARLÖV
UPPSALA
BEDDINGESTRAND
LUND
LIMHAMN
ARBOGA
LOMMA
FARSTA
HALMSTAD
BILLEBERGA
YSTAD
LOMMA
STENINGE
BJÖRKÖBY
TÄBY
HÖLLVIKEN
YSTAD
TYRINGE
LUND
FALSTERBO
TORNA HÄLLESTAD
BUNKEFLOSTRAND
ÄNGELHOLM
HELSINGBORG
HÖRBY
MALMÖ
HJÄRUP
YSTAD
ESLÖV
MALMÖ
MALMÖ
VEBERÖD
MALMÖ
YSTAD
JÖNKÖPING
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