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Foto: Bilder i Syd/Fotograf Johnny Zaar.

FN:s generalförsamling antog den 10 december 
1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättig-
heterna. Förklaringen definierar vilka de grundläg-
gande mänskliga rättigheterna är och togs fram av 
den dåvarande kommissionen för mänskliga rättig-
heter under ledning av Eleanor Roosevelt.

Posttidning B
Skånska Luftvärnskårens Kamratförening
Nils Ahlins gata 19
271 39 Ystad

PORTO
BETALT

Generalsekreterare 
Dag Hammarskjöld
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En ljus och trevlig stund 
i ”vinterns” mörker!

Wendels  artelleri
firar 250 år

Zeppelinare-
luftens elefanter

Sid 10-11

Sid 12-13
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Dag Hammarsköld 
”en resande i Fred! 

- en sådan man hade världen 
behövt idag! 

Kamra t fö ren ingen  76  å r

Lv      FYRINGENFöreningen  b i l dad  1946

Foto: Bilder i Syd/Fotograf Johnny Zaar.



Ur innehållet i nästa nummer 
som kommer medio hösten 2022:

4 vem har ritat våra kaserner?

4 falsterbokanalen

4 Kommande event

Marinens musikkår åter 
på Ystads teater.

Sidan 4-5:

Äkta kaffe serveras.

Den 18 november 2021 
inleddes en ny epok 
för svenskt luftvärn.

I år dirigerades musikkåren 
av Gunvald Ottesen. En ung 

norsk dirigent.

Hedersuppdrag för Lv4

Sidan 14-15:

Sidan 6-7:

Sidan 10-11:

I år dirigerades musikkåren 
av Gunvald Ottesen. En ung 

norsk dirigent.

Café Weber står kvar 
som ett fint minne 

av gamla svunna tider.

För lite mer är 60 år sedan, 
kom stoftet av FN:s generalse-
kreterare Dag Hammarskjöld 

tillbaka till Sverige.  
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET:

En orolig värld!
Pandemin fortsätter sin härjning över världen. I skrivande stund är smittspridningen som värst 
under de gångna åren. Några regeringar tar till tvångsåtgärder för att vaccinera medborgarna 
samtidigt som många länder i Afrika har ingen eller lite tillgång till vaccin. 
Vaccinmotståndare utsätter sig själva för en 10 ggr större risk att bli allvarligt sjuk om man drab-
bas av Coronaviruset och man blir en större smittspridare. Därmed belastar man sjukvården 
och kapacitet som behövs för många andra sjukdomar. Därför har jag svårt att förstå motståndet 
mot vaccinering.
Nu är det inte enbart pandemin som skapar oreda utan den upptrappning som sker i 
Ukrainakrisen.
Det är i alla händelser uppenbart att Putins Ryssland samlar stora trupper längs med Ukrainas 
gräns både på eget territorium, i Belarus samt i Svarta havet. Dessutom finns det mycket som 
pekar på att ryska soldater finns i den rysktalande delen av Ukraina. Varför sätter Putin i gång 
detta? Det finns säkert många säkerhetspolitiska analyser av detta och mina funderingar är 
amatörens. 
Många teorier och argument bygger på att Ryssland vill bestämma över sina grannars suveräni-
tet.
Kanske är det enklare än så; att oppositionen växer sig allt större. Putin ser hur oppositionen 
växer fram i Belarus. Det räcker inte längre att fängsla eller avrätta oppositionsledare. Då skapar 
man på klassigt maner en yttre fiende som avleder uppmärksamheten på inre problem. Eller är 
det så att alla ekonomiska sanktioner nu har kört Ryssland ekonomi i botten och genom upp-
laddningen vill man tvinga väst att häva sanktionerna.
Oavsett vad som ligger bakom aggregationen finns det alla anledning av att vara orolig för 
utvecklingen. 75 årig fred i Europa är ingen garanti för att den skall bestå. 
Tidigare regementschefen och kamratföreningens ordförande överste Lars Mårtensson gick bort 
strax före jul. Därför tillägnades årets Trettonaftonskonserts hans minne och konserten inleddes 
med Lv 4 marsch och hela publiken stod upp. Det blev ett fint ögonblick.
Regeringen har nu släpp restriktionerna vilket gör att vi kan ha ett normalt årsmöte. 
Den kommer att hållas i Militärmuseet i Ystad och vi kommer bjuda på en klassisk 
krigarrätt till lunch – ärtor och pannkakor! Vi hoppas att många vill sluta upp på 
årsmötet. För 6 år sedan lade vi en kamratträff i Stockholm för alla de kamraterna 
som bor runt Stockholm och i Mälardalen. 
Den 18 maj är det dags att upprepa det eventet.
Var rädda om er och hela er omgivning.

Er tillgivne
Thomas

Ur innehållet i nästa nummer 
som kommer medio hösten 2022:

4 vem har ritat våra kaserner?

4 falsterbokanalen

4 Kommande event
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Den 23 april 2022 är det utdelning av Jubelveterankors!
(Under förutsättning att Pandemin tillåter detta!)

Har Du varit medlem i 20 år (silver) eller 40 år (guld)? Då är du berättigad till ett Jubelveterankors!
Beställ snarast ditt Jubelveterankors!
Ange ditt namn, adress och valör och sätt in 100 kr på bankgiro 179-6275, senast den 7 april 2022.



Roland Jostrup  med den rätta fighting spirit...!

Text och foto /Thomas Lantz
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Marinens musikkår 
åter på Ystads teater.
Fjorårets Trettonaftonskonsert blev med, hänsyn till om-
ständigheterna, begränsad till en strömmad konsert på nätet, 
med en liten ensemble. Men nu var musikkåren tillbaka 
med alla 36 musikerna. Efterlängtad av många.
Det var 1994 som major Lennart Broberg tog initiativet på 
att arrangera en konsert med Marinens Musikkår på Ystads 
teater. Flera i musikkåren var inte ens födda då! När re-
gementet avvecklades har konserterna fortsatt med kamrat
föreningen som arrangör. Det blev alltså den 29 konserten den 
5 januari i år. 
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De två solister Caroline Gentele och Gabriella Lambert-Olsson

I år dirigerades musikkåren av Gun-
vald Ottesen. En ung norsk dirigent 
som dirigerat många olika symfoni-
orkestrar både i Norge och Sverige. 
Det var två solister Caroline Gen-
tele och Gabriella Lambert-Olsson 
under namnet DivineOpera. De 
har båda framträtt med Ystado-
peran och representerat Sverige 
då kungaparet gjorde statsbesök i 
Österrike. 
Musikkåren med Gunvald Ottesen 
och DivineOpera tog publiken med 
storm. Lovorden flödade efter före-
ställningen. Några axplock:
Anders Fagerström ” Jag och hustru 
Kerstin vill rikta ett stort tack till 
Kamratföreningen för att vi fick 
Trettondagsaftonskonserten med 
Marinens musikkår En mycket 
trevligt upplagd och genomförd 
tillställning”
Crister Sterning ”Ett stort tack för 
en mycket trevlig konsert – bästa på 
många år”
Roland Jostrup ” Absolut en av de 
bättre vi haft genom åren. Verkligen 
ur de flesta aspekter (alltså inte bara 
musikaliskt) varierande och under-
hållande”
Sven Olsson ” It was amazing”
Konserten tillägnades Överste Lars 
Mårtenssons minne. Han avled 
strax före jul. Mer om honom på 
annan plats i tidningen. Som första 
låt spelade Marinens Musikkår 
Skånska Luftvärnskårens Marsch 
av Ferdinand Lindgren, varvid hela 
varvid alla i publiken hyllade Lars 
Mårtenssons minne genom att stå 
upp. En mycket fin upplevelse.
Programmet i övrigt var mycket 
varierande med musik och sång ur 
operor och operetter som Candide, 
Leendets land, Csardasfurstinnan, 
Läderlappen, Svansjön, Glada 
änkan mfl. Men också klassisk 
nyårsmusik Köpenhavns Jernba-
nedampgalop, Champagnegalopp 
och Radetzkymarschen. 
Konserten avslutades med Södra 
Skåningarnas marsch. 
Publiken fick en härlig kulturell 
upplevelse och gick med lätta steg 
hem i januarimörkret.
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Den 18 november 2021 inled-
des en ny epok för svenskt 
luftvärn. Det var dagen då 
det avancerade amerikanska 
robotsystemet Patriot infördes 
i försvarsmakten som ett led i 
att öka den svenska försvars-
förmågan. Systemet kommer 
att benämnas luftvärns-robot-
system 103 i Försvarsmakten.

Nyheter 
för svenskt 
luftvärn! 
Text och foto/ Bengt Jansson
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 Ceremonin på Luftvärnsregementet i Halmstad hade samlat 
såväl den svenska luftvärnsexpertisen liksom ett antal utländska 
gäster från bland annat amerikanska armén och levererande 
industrier.
 
Brigadgeneral Mikael Frisell, chef för armémateriel vid Försva-
rets materielverk (FMV) överlämnade den första, kompletta 
eldenheten av luftvärnsrobotsystemsystem 103 till armén och 
Försvarsmakten, som representerades av arméchef, generalmajor 
Karl Engelbrektson.

En annan person som gick omkring och inspekterade den nya 
materielen med stort intresse och ett leende på läpparna trots 
den något bistra väderleken var försvarsminister Peter Hultqvist. 
Han konstaterade att överlämningen också utgör ett handfast 
bevis på att den svenska försvarsförmågan stärks i och med ett 
starkare luftförsvar.

Det nya robotsystemet utgör en kraftfull modernisering och 
uppgradering av det svenska luftförsvaret och den svenska 
försvarsförmågan, sa Peter Hultqvist. Att få ett så pass avancerat 
materielsystem som Patriot på plats från beställning till leverans 
inom loppet av tre år är synnerligen väl utfört arbete av berörda 
parter, berömde försvarsminister Hultqvist.

Lv 4 Kamratförening representerades av Thomas Lantz och 
Bengt Jansson som båda kände stor tillfredsställelse över att 
luftvärnet nu har fått ett mycket avancerat luftvärnsrobotsys-
tem. Som Lv 4-ingar är det ju också intressant att följa utveck-
lingen i truppslaget, då roboteran i luftvärnet inleddes vid just 
Lv 4 i och med anskaffningen av luftvärnsrobotsystem HAWK. 
Detta system anskaffades i början av 1960-talet och levererades av 
samma amerikanska försvarsindustri, Raytheon. Detta system 
kommer nu att pensioneras och ersättas av robotsystem 103.

I varje luftvärnsbataljon kommer det att finnas två eldenheter. 
Varje eldenhet har en ledningsplats, en radar, tre lavetter och 
så finns det även ett kraftigt elverk till varje radar.
På lavetterna kan två typer av robotar användas;
Robot 103A (GEM-T) är snabb och har lång räckvidd och leds 
hela vägen till sitt mål av eldenhetens radar på marken.
Robot 103B (PAC-3 MSE) har en egen radarmålsökare och kan 
träffa målet även om förbindelsen till eldenhetens radar försvinner. 

Luftvärnsförband som är utrustade med detta robotsystem får 
kapacitet att möta robot- och flygangrepp på långa avstånd, 
dessutom kan ballistiska robotar bekämpas. Detta kan till 
exempel vara robotar av typ Iskander som kan grupperas i 
Kaliningradområdet.

En mycket nöjd  försvarsminister Hultqvist.” Två ordförande diskuterar”
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Ärtor & Berättelser – våren 2022 
 
 
 
 

 
Lv 4 Kamratförening 

arrangerar 

 

 
 
 

 
 

 

 
Boka dig på: event@lv4.org senast fredag i veckan före! Se programmet nedan 

Swisha priset 150 kr i förväg till 123 036 40 34 – Lv 4 Kamratförening 

 
Klockan 12.00 börjar Sövestadortens Lottakår servera ärtorna som följs av pannkakor med välvispad 
grädde och hemlagad sylt jämte en kopp kaffe. Ca 12:45 börjar berättelsen med slut senast 13:30. 
 

10 mars       Ellen Klintenberg:  

”Personlig berättelse om värnplikt som beriden  
  högvakt på Livgardet i Stockholm 2008-2009”. 

14 april        Kjell Edstrand:  

”Pianots roll i samhället  
  – digitalpianots genomslag och dess effekter”. 

12 maj  Kjell Barlöv:  

”Organdonation och transplantationer”. 

9 juni  Thomas Lantz:  

”Från officer till teaterdirektör”. 

 

Nils Ahlins gata 19 

Välkommen till 
Ärtor & Berättelser Våren 2022 
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Uruppförande av nyskrivet verk av: 
 Stefano Olcese ”Mellan hav och himmel” 

 

 Dirigent Violeta Todorova 
 Manskören Harmoni 
 Damkören Via Musika 
 HARMONIKÖREN 
 Dirigent/Piano Kjell Edstrand 

 

”Magiskt – Mellan hav och himmel” 
Solnedgången i ringen av Ales stenar vid Kåseberga 

Tisdagen den 21 juni klockan 20:30 

Ystads kommun/Kultur – Saluhallen i Ystad – Stiftelsen Sparbanken Syd 

      Gäster: 
 

 
 
 
 
 

 
            Dirigent Ole Worm       Gunlis Ardevall 
               Korsør, Danmark                                   Sångsolist 
  

STOREBÆLTSKORET  
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Hedersuppdrag 
för Lv 4 Under åren Lv 4 var förlagt till 

Husie/Malmö fick luftvärnskåren 
genomföra flera uppmärksammade 
hedersuppdrag.

Den 28 september 1961, lite mer är 
60 år sedan, kom stoftet av FN:s ge-
neralsekreterare Dag Hammarskjöld 
tillbaka till Sverige.  Klockan 06.45 
landade Pan Am:s silvervita DC-7:a 
”Empress of  the skies” på Bulltofta. 
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Hedersuppdrag 
för Lv 4 Under åren Lv 4 var förlagt till 

Husie/Malmö fick luftvärnskåren 
genomföra flera uppmärksammade 
hedersuppdrag.

Den 28 september 1961, lite mer är 
60 år sedan, kom stoftet av FN:s ge-
neralsekreterare Dag Hammarskjöld 
tillbaka till Sverige.  Klockan 06.45 
landade Pan Am:s silvervita DC-7:a 
”Empress of  the skies” på Bulltofta. 

Den 28 september 1961, lite mer är 60 år 
sedan, kom stoftet av FN:s generalsekreterare Dag 
Hammarskjöld tillbaka till Sverige.  Klockan 06.45 
landade Pan Am:s silvervita DC-7:a ”Empress of  the 
skies” på Bulltofta. 

Dag Hammarskjöld hade omkommit i en flygolycka 
i Kongo den 17 september 1961, under ett försök att 
skapa fred i Kongo. Det svenska flygplan han flög med 
kom från Malmö och tillhörde flygbolaget Transair. 
Besättningen på planet kom alla från Malmö.

Tvåhundra man ur Skånska luftvärnskåren bildade 
häck, med vita hjälmar i snörräta led på ömse sidor 
när planet kom till Bulltofta. Vid planet paraderade 
en hedersvakt med florbetäckt fana och vid trappan 
upp till planet fanns två poster med dragna sablar. 
Ett par tusen Malmöbor hade fattat posto vid gamla 
stationsbyggnaden på Bulltofta.

Några timmar senare lyfte planet igen, förenade sig 
med åtta eskorterande J 29:or från F10 i Ängelholm 
och satte kurs mot Stockholm och Bromma. Ombord 
fanns bland annat stoftet av FN:s generalsekreterare 
Dag Hammarskjöld. 
Kvar på marken i Malmö stod fem afrikanska kistor 
med silverbeslag och tropiska blomsterkransar. I 
kistorna låg fem Malmöbor som tillsammans med 
Dag Hammarskjöld fått sätta livet till i den tragiska 
flygkraschen. I kistorna låg besättningen på det Trans-
Air- plan som kraschade i Kongo.

Halv nio började de svarta begravningsbilarna köra 
fram mellan leden av de paradmunderade soldaterna. 
Arméns musikkår spelade Carl XV:s sorgmarsch 
med stor förstämd trumma. Kistorna var nu svepta i 
FN:s ljusblå duk och var överhöljda av kransar med 
blomsterfägring i alla färger.

Det var en sorgens dag, med frisk vind och marmo-
rerad himmel; gråa skyar med strimmor av solgult. 
Tusen och åter tusen Malmöbor följde Dag Hammar-
skjölds skånska flygbesättning till den sista vilan på 
Östra kyrkogården i Malmö.

Andra exempel på liknande hedersuppdrag är bl. a. 
från januari 1947 då stoftet av den förolyckade prins 
Gustav Adolf  kom till Malmö med pansarskeppet 
Oscar II. Prinsen hade förolyckats i en flygkrasch på 
Kastrup under en mellanlandning.

Nästan exakt fyra år senare, den 31 januari 1951 fick 
Lv 4 hedersuppdraget att utgöra hedersvakt då den 
finske fältmarskalken och tidigare presidenten Gustaf  
Mannerheims stoft mellanlandade på Bulltofta på sin 
färd till jordfästningen i Helsingfors.

Vill man fördjupa sig i Dag Hammarskjölds verk som 
generalsekreterare för FN rekommenderas till ett 
besök på Dag Hammarskjölds Backåkra. 
Backåkra är öppet sommartid
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Årsberättelse 2021 
för Skånska Luftvärnskårens Kamratförening/Lv4 Kamratförening 2021-01-01--2021-12-31

Årets verksamhet
På grund av den rådande Pandemin fick Trettondedagsaftonskonserten, för första gången på 28 år 
ställas in på Ystads teater. Marinens Musikkår genomförde en reducerad konsert med en liten ensemble 
som strömmades över nätet. 
  
Den 1 oktober firades kamratföreningens 75 års jubileum med en föreställning på Ystads teater. 

Ordförande och vice ordförande deltog i Försvarets mottagande av lvrbsytemet Patriot.

Styrelsen har haft några styrelsemöten, en kortare planering för 2022 har genomförts.
 
Lv-FYRINGEN, har utkommit med två dubbelnummer. Vi har haft utökat antal sidor i ”Luftvärnsregementets 
KAMRATER” som ges ut till alla medlemmar.

Facebookgruppen hade vid årets slut ca. 327 medlemmar. Det är en mötesplats för värnpliktiga, 
befäl och civilanställda som minns tillsammans. 
  
Årets resultat är - 27 246

Kamratföreningens medlemsantal uppgick vid årsslutet 
till 509 medlemmar. 
Medlemsavgiften har varit 
oförändrad 500 kronor för ständigt medlemskap.
 

Ystad 2022-02-17

Thomas Lantz Bengt Jansson 
Lars Oddshammar 
Roland Jostrup 
Lars Persson 
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Välkommen till Årsmöte i Ystad 
– med lunch och gemensamhetsaktivitet

Lv 4 Kamratförenings Årsmöte i Ystad lördagen den 23 april 2022!

Utdelning av jubelveterankors.

Ärtor & pannkaka, vispgrädde och hemlagad sylt jämte en kopp kaffe

Program

11.00 Vi samlas på Militär Historiska Museet i Ystad

11.10 Årsmöte

12.00 Lunch

13.00 Gemensam aktivitet

OBS! Anmälan före den 19 april – anmäl på event@lv4.org



”Äkta kaffe serveras!”
I början av 1950- talet genomförde Lv 4 flera år i rad sommarutbildning i Arild. I det område som benämns Nabben 
genomfördes luftmålsskjutningar. Nabben ligger mycket naturskönt på en höjdplatå i utkanten av det lilla samhället 
Arild. Framför skjutområdet ligger Skälderviken och Kullaberg tornar upp sig i bakgrunden.
Text/ Bengt Jansson 
Foto/ Ylva Wahlin, Lv 4 bildarkiv
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”Äkta kaffe serveras!” Så löd Café 
Webers slogan långt in på 50-talet, så 
länge att äkta kaffe blivit en självklar-
het både på caféer och i hemmen. 
Kaffe var ju det livsmedel som var 
belagt med ransoneringskort allra 
längst efter kriget. Under krigsåren 
och närmast därefter var nästan alla 
livsförnödenheter ransonerade ge-
nom ett kupongsystem. 

Men det var inte bara kaffet som 
gjorde Café Weber till en succé, 
utbudet kompletterades i början på 
50-talet med våfflor och dessa blev 
en succé. En krona kostade våfflan 
och 1,25:- med grädde. Webers blev 
ett utflyktsmål för hela nordvästra 
Skåne. Hela parkeringen (som idag är 
busshållplats) var smockfull av bilar 
på söndagar och framåt eftermidda-
gen fanns inte en ledig stol vare sig 
inne på caféet, på terrassen eller i 
trädgården.

Café Webers finns fortfarande kvar 
men tyvärr så drivs det inte längre 
som något café eller någon form av 
näringsställe. Weber står kvar som ett 
minne av gamla svunna tider.

I början av 1950- talet genomförde 
Lv 4 flera år i rad sommarutbildning 
i Arild. I det område som benämns 
Nabben genomfördes luftmålsskjut-
ningar. Nabben ligger mycket na-
turskönt på en höjdplatå i utkanten 
av det lilla samhället Arild. Framför 
skjutområdet ligger Skälderviken och 
Kullaberg tornar upp sig i bakgrunden.

Lv 4 i Malmö hade länge en sommar-
förläggning här. Lv 4´s skjutningar 
utgjorde ett spännande inslag i den 
vackra semesterorten. Invånarna i 
Arild tyckte det var väldigt intressant 
att följa det hela. Det var spännande 
att se flygplanet med efterföljande 
korvformade ballong som det skulle 
prickskjutas på med kanonerna från 
Nabben. Roligast var det att se om 
”dom kunne romma” (träffa). 

Förbandet hade sin tältförläggning 
strax i närheten av skjutplatsen.

Fritidsaktiviteterna i Arild var vid 
denna tid inte så många, men det 
fanns ett nöjesställe som blev mycket 
uppskattat, och det var Café Weber. 
Redan i mitten på 40-talet, efter kriget, 
började Webers att blomstra. 
Här ordnades dans ett par kvällar i 
veckan och det var säkert ett välkom-
met avbrott i tristessen för de militä-
rer som var förlagda på Nabben. 

”Äkta kaffe serveras” och gärna 

med en god hembakad 

kaka till.
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Hesa Fredrik fyller 90 år
Text och foto/ Bengt Jansson 

Det är inte bara pandemin som skapar oreda i våra liv för 
närvarande utan många funderar nog på vad som kom-
mer att ske i den upptrappning av retorik och trupprörel-
ser som sker i Ukraina.
Putins Ryssland skramlar ihop stora truppmassor längs 
med Ukrainas gräns både på eget territorium och i 
Belarus. Dessutom finns det mycket som pekar på att 
ryska soldater finns i den rysktalande delen av Ukraina. 
Varför sätter Putin i gång detta? Det finns säkert många 
säkerhetspolitiska analyser av detta. Många teorier och 
argument bygger på att Ryssland vill bestämma över 
sina grannars suveränitet, för det gjorde man ju tidigare 
under Sovjettiden. 
Oavsett vad som ligger bakom de aggressiva tongångar-
na från Kreml finns det all anledning av att vara orolig 
för utvecklingen. 75 årig fred i Europa är ingen garanti 
för att den skall bestå. 

Sverige skulle kunna bli påverkat. I ett sådant läge finns 
det i landet en funktion som gör att medborgarna kan 
varnas och/eller alarmeras – denna funktion kallas i dag-
ligt tal för – Hesa Fredrik.

Vad är då detta. Hesa Fredrik, Sveriges varningssignal fyll-
de den 6 september 2021, 90 år. Betydligt yngre är VMA 
(Viktigt meddelande till allmänheten). 
Namnet, Hesa Fredrik, sägs komma från Dagens Nyheters 
krönikör Oscar Fredrik Rydqvist, och myntades när larmet 
testades för första gången
Signalen heter formellt VMA – Viktigt meddelande till all-
mänheten. Systemet skall varna allmänheten vid fara, till 
exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig 
olycka. Varnings- och informationssystemet kan också an-
vändas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet 
skulle råka i krig.
Första måndagen klockan 15.00 i mars, juni, september 
och december, ljuder varningssystemet ”Hesa Fredrik” 
över Sverige. Och hör du den då, betyder det att larmsys-
temet fungerar.

MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
äger systemet. Kommunerna ansvarar för drift och 
underhåll, samt för utplaceringen av de ljudsändare som 
finns i kommunen. Ljudsändarna sitter främst i kommu-
nens tätort, men kan även förekomma på andra ställen i 
kommunen. 

På MSB hemsida, kan man läsa vad man skall göra om 
larmet går. I en särskild kartportal kan
Man se var i kommunen de olika ”tutorna” sitter. I min 
hemkommun, Lomma. I Ystad finns det 14 stycken.

Undertecknad hoppas innerligt att inte höra signalen mer 
än de fyra gångerna signalen testas. Om inte, är det fara 
på färde, då kanske Putin har hittat på något otyg. vilket 
inte är helt osannolikt
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Hesa Fredrik fyller 90 år

Kamratföreningen genomförde 2106 en uppskattad kamratträff i huvudstaden som blev 
ordentligt uppskattad. Vi var ett trettiotal lvfyringar som hörsammat kallelsen.
Nu är det dag för Kamratföreningen att genomföra en ny kamratträff i Stockholm.
Vi har bokat lokal på Armémuseum i Stockholm den 18 maj 2022 mellan kl. 13.00. och 
18.00, och nu när restriktionerna har tagits bort vågar vi oss på ett försök till en återträff.

Program:
- Vi samlas i entréhallen kl. 13.00
- Kamratföreningens ger en kort information om eftermiddagen
- Guidad visning av utställning
- Förfriskningar
- Genomgång av riksdagsman Hans Wallmark
- Mer information kommer efterhand på hemsidan www.lv4.org

OBS! - Anmälan före den 29 april – anmäl på event@lv4.org

Med Lv Fyringar till
Mälardalen med omnejd.
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Till minne
Överste Lars Valdemar Mårtensson, Ystad har stilla 
somnat in i en ålder av 97 år. Närmast anhöriga är 
sonen Lars-Olof  med hustru Kerstin, dottern Lena 
samt barnbarn och barnbarnsbarn. Livskamraten Ulla 
Berggren.
Lars hade en lång militär karriär och gick den ”långa 
vägen”. Han tillhörde de första volontärerna som den 
1 november 1941 ryckte in till det nybildade Malmö 
Luftvärnsdivision A 10 M, som ett år senare blev Skån-
ska luftvärnsregementet (Lv 4). Blev officer och fänrik 
1950 vid Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1). Började 
1956 på Krigshögskolans högre kurs och därefter teknisk 
stabsofficersaspirant vid Fälttygkåren. Han tjänstgjorde 
vid Armétygförvaltningen, Arméstaben, Bergslagens 
artilleriregemente (A 9) samt tre år vid Militärhögskolan 
som lärare och kurschef. 
Lars placerades vid Sundsvalls regemente (Lv 5) 1973 
och blev dess chef  1975 för att tre år senare bli chef  för 
Skånska luftvärnsregementet fram till sin pensionering 
1984. Som uppskattad chef  vid Lv 4 blev en av hans 
största uppgifter att flytta regementet 1892 från Husie i 
Malmö till kasernerna i Ystad. Han var ordförande för 
Lv 4 kamratförening 1979 till 1984.
Efter pensioneringen fortsatt ett aktivt liv bland annat 
som projektledare vid Malmömässan och under många 
år ledamot i Malmöhus läns nationaldagskommitté. 
Malmö Civila Ryttarförening (MCR) sökte en ny 
ordförande. Ordförande major Henrik Palm föreslog 
Lars Mårtensson. När han fick frågan svarade han ”Om 
ni söker en galjonsfigur är jag fel person, men söker ni 
en person som kan leda sammanträden och se till att 
fattade beslut blir genomförda, då är jag rätt person.” 
Exakt så fungerade Lars. Han tillträdde 1984 och avgick 
1993 för att då bli ordförande i den ekonomiska fören-
ingen, MCR Ridhusförening 1994 – 2007 och dessutom 
ordförande i MCR AB åren 1998–2007. Lars var även 
engagerad i den mycket långsiktiga, viktiga frågan om 
MCR:s flytt från Jägersro och engagerad i Falsterbo 
Horse Shows organisation, vilket ledde till en fantastisk, 
positiv utveckling av hela det internationella evene-
manget. Han var riddare av Svärdsorden.
Lars höll sig i god form genom hela livet. Som chef  för 
Lv 5 utmanade han alla värnpliktiga på 3 km terräng-
löpning. De som var före honom i mål fick helgpermis-
sion redan från kl. 12 på fredagen. Det inträffade aldrig 
att någon var snabbare. Över 90 år gammal gav han sig 
ut i värsta snöstorm för att med rullatorns hjälp ta sig till 
Friskis o Svettis för sin dagliga motion. 
Lars Mårtensson var korrekt och metodiskt i sin yr-
kesutövning och särskilt intresserad för materielfrågor. 
Mycket omhändertagande och belevad i sällskapslivet 
och med familjen. Efter hustrun Lilian död 1996 blev 
Ulla Berggren hans livskamrat och en kär vän i familjen.

Thomas Lantz
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Enligt styresenskännedom

Gunnar Kemfors   80 GENARP  03 apr
Helén Persson  65 HALMSTAD 04 apr
Hans Nilsson  80 YSTAD  05 apr
Kjell Runefjord  95 HÖLLVIKEN 09 apr
Carl Gustav Andersson 75 KARLSKRONA 13 apr
Bo Sidbrant  65 LIDKÖPING 14 apr
Lennart Larsson  65 TYGELSJÖ 15 apr
Ulla Britta Malm  85 LIMHAMN 20 apr
Lars-Erik Hansson  80 KLAGSTORP 23 apr
Lars Noretoft  80 YSTAD  26 apr
Jan Melkeraen  70 YSTAD  03 maj
Anita Lindblad  75 MALMÖ  04 maj
Lars Jeppsson  70 KÖPINGEBRO 09 maj
Bertil Sandberg  75 DALBY  18 maj
Christer Lindow  65 VEBERÖD 20 maj
Lennart Ahlberg  75 HÖRBY  21 maj
Lennart Mårtensson 90 HÖLLVIKEN 24 maj
Krister Nilsson  70 YSTAD  25 maj
Åke L Möller  90 ÄNGELHOLM 28 maj
Holger Melms  65 YSTAD  04 jun
Jan Ternrot  85 BJÄRRED  05 jun
Jerker Andersson  65 FALSTERBO 06 jun
Bo Saltorp  85 TÄBY  08 jun
Roland Jostrup  70 YSTAD  08 jun
Monica Jansson  80 YSTAD  23 jun
Ingemar Karlsson  75 HUSKVARNA 24 jun
Bengt G Harneman 75 SJÖBO  27 jun
Stefan Hult  65 MALMÖ  02 jul
Per Erlandsson  65 YSTAD  07 jul
Georg Persson  75 NYBROSTRAND 07 jul
Håkan Jönsson  65 MALMÖ  08 jul
Jan Håkansson  80 KARLSKRONA 16 jul
Benny Casteus  75 MALMÖ  19 jul
Göran Torfgård  75 SÖDRA SANDBY 21 jul
Torbjörn Ljungström  85 TYGELSJÖ 01 aug
Christer Larsson  60 KLAGSTORP 07 aug
Thomas Nordkvist  75 VELLINGE 12 aug
Christer Jönsson  65 HÖRJA  15 aug
Agne Nilsson  90 MALMÖ  19 aug
Jan-Olof Fridenman 85 YSTAD  04 sep
Marianne Elofsson  80 TOMELILLA 05 sep
Ingemar Ryberg  75 SJÖBO  10 sep
Claes Malmberg  80 YSTAD  13 sep
Frank Orton  80 VELLINGE 13 sep
Kent Andersson  75 MALMÖ  20 sep
Per Samuelsson  65 LUND  23 sep
Staffan Prior  65 HÄSSELBY 28 sep
Bengt Andersson  75 SKÖVDE  29 sep

   

Under det gångna 
året har några av 
våra kamrater avlidit.
Vi minns 
– och halar flaggan.
Arvid Rosenlund 98 år  19 juli Sölvesborg
Stig Olsson   94 år    11 september Ystad
Bo Löfqvist   89 år   25 oktober Bjärred
Georg Frisk   81 år    17 november Lenhovda

Vi 
Gratulerar...

Lv FYRINGEN våren 2022
14 april

Ärtor och berättelser
Se annons
23 april

Årsmöte i Ystad
Se annons

12 maj
Ärtor och berättelser

Se annons
18 maj

Kamratträff i Stockholm
Se annons
09 Juni

Ärtor och berättelser
Se annons

8 sep
Ärtor och berättelser

15 sep
Lv Fyringen Hösten 2022

1 okt
Luftvärnet 80 år

13 okt
Ärtor och berättelser

10 nov
Ärtor och berättelser

Händelser under året:
vårens & sommarens jubilarer!  




