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Ordföranden har ordet
Kära vänner!
Sedan 1994 ar-
rangerar Lv4 och 
sedan 1997 kam-
ratföreningen en 
konsert på Tret-
tondedagsafton 
på Ystads Teater 
med Marinens 
musikkår. En klas-
sisk nyårskonsert 
som inleder det 
nya året. Det var 
därför en perfekt 

start på jubileumsåret. Musikkåren var på sitt bästa 
spelhumör och som solist medverkade en av Sveri-
ges främste violinistvirtuoser Christian Svarvfar. Det 
kändes som om applåderna aldrig ville sluta! Bland 
gästerna fanns avgångne chefen för Luftvärnsrege-
mentet Stefan Jönsson med hustru.

Den 15 april 1946 samlade dåvarande kårchefen 
Ernst Jacobsson en grupp människor, med anknyt-
ning till Lv 4, i Malmö Befälsutbildningsförenings 
lokaler på Stortorget. Mötet slutade med att man 
bildade Skånska Luftvärnskårens kamratförening. 
70 år senare var vi samlade på nytt vid Stortorget 
för att fira de gångna åren. I Malmö Rådhus fantas-
tiskt fina lokaler höll vi först årsmöte och därefter en 
högtidsmiddag med god mat, musik och tal.  Det 
var glädjande många kamrater som kom och firade 
70-åringen. 

Årets firande fortsätter med att vi deltar i National-
dagsfirandet i Ystad. Det vore kul om riktigt många 
medlemmar samlades under standaret för national-
dagsfirandet. I Ystad är det stor folkfest med musik, 
dans och allehanda upptåg.  

En trevlig aktivitet, som lockar många av våra med-
lemmar, är ärtsoppa, pannkakor och ett intressant 
föredrag i Ystads Militärhistoriska museum en gång 
i månaden. Det arrangeras av Lv 4-ingens redaktör 
Emil Sjörup. Det är ett ypperligt tillfälle att äta en kri-
garlunch och umgås med goda vänner och kamrater.

De senaste månaderna har vi haft Frans eufori i Ystad. 
Det var tur att Ystadborna fick något att glädja sig åt, 
då Ystads IF, efter ha eliminerat Malmö HK, åkte på en 
praktsmäll av Alingsås i handbollens semifinalspel. Fast 
halva staden hade redan glatt sig åt att IFK Ystad vann 
allsvenskan och återvände till Elitserien. 

Mitt arbete som Teaterdirektör ger mig många till-
fällen att njuta av fin musik och imponerande skåde-
spelarprestationer. Den kommande sommaren kom-
mer Shakespears Globe på besök med The Two Men 
of Verona, Rickard Söderberg sätter upp operetten 
Glada Änkan, jazzfestivalen har många världsartister 
och som final på sommaren den nyskrivna operan 
om Kurt Wallander; W-The Truth Beyond. Det är 
mycket, men jag hoppas ändå att det skall bli många 
tillfällen att, under varma dagar, sitta i skuggan på 
altanen och läsa en bra bok.
Jag önskar er alla en skön och härlig sommar!

Vännen Thomas

Lv 4 Kamratförening - Verksamhetsplan för 2016
  
30 maj Styrelsemöte nr 3 Militärmuseet
  1 juni Lv-FYRINGEN nr 2 
  6 juni Nationaldagsfirande Ystad
21-22 juni Sommaravslutning Halmstad
aug Södra Skåningarnas dag P 7 Revingehed
22 aug Styrelsemöte nr 4 Militärmuseet
  1 sep Lv-FYRINGEN nr 3
  8 sep Ärtor & Berättelser  Militärmuseet 
10 sep Falsterbo/(Husieträffen) Falsterbo
  3 okt Styrelsens plandag / Styrelsemöte nr 5 
 Prel. Höstfest med teater  Militärmuseet
  5 dec Styrelsemöte nr 6 Militärmuseet
15 dec Lv-FYRINGEN nr 4 
17 dec Julvesper Husie kyrka
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Dags för en liten höstorientering i höstrusket sittande inomhus, detta kan väl passa för de flesta. Redovisa vilket 
kontrollnummer som du tror/vet tillhör bilderna. Exempelvis bild X tillhör kontroll 1. På bilderna finns beskriv-
ning på var kontrollen är placerad och i vilken riktning bilden är tagen i grader. Ett varv lika med 360 grader. 
Mejla ditt svar till thomas.persson@emailen.se så har du chans att vinna ett pris.

Lycka till!
Thomas Persson

Bildorientering

A

B

C

D

Bild A Punkthöjden 290 grader

Bild B Stenen 60 grader

Bild C Stigkorset 110 grader

Bild D Gropen 310 grader
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Dags för en liten höstorientering i höstrusket sittande inomhus, detta kan väl passa för de flesta. Redovisa vilket 
kontrollnummer som du tror/vet tillhör bilderna. Exempelvis bild X tillhör kontroll 1. På bilderna finns beskriv-
ning på var kontrollen är placerad och i vilken riktning bilden är tagen i grader. Ett varv lika med 360 grader. 
Mejla ditt svar till thomas.persson@emailen.se så har du chans att vinna ett pris.

Lycka till!
Thomas Persson

Bildorientering

E

F

G

H

Bild E Husknuten 310 grader

Bild F Stenen 140 grader

Bild G Sänkan 150 grader

Bild H Stigkorset 300 grader

Resultat av bildorienteringen 2015 nr 4

Det var inte helt enkelt att lösa tävlingsuppgiften. Ingen av de inkomna svaren hade alla rätt men vi 
fick ändå fram två segrare på lika många rätt. Det var främst bilden på en punkthöjd som ställde till 
problem. På kartan fanns det två punkthöjder och på bilden ser man hur terrängen går lätt uppför 
vilket skulle avgöra vilken av de två punkthöjderna som var avbildad.

Rätt svar:
Bild A = Kontroll 1
Bild B = Kontroll 7
Bild C = Kontroll 14
Bild D = Kontroll 8
Bild E = Kontroll 4
Bild F = Kontroll 5
Bild G = Kontroll 10
Bild H = Kontroll 12

Pristagare
1. Lennart Broberg 7 rätt
1. Kenneth Andersson 7 rätt
3. Jöran Nissen 4 rätt

Friskvårdspriser är på väg till pristagarna.
Thomas Persson, Tävlingsledare
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En helhetslösning för inköp av media!

BTJ Företag
Böcker

BTJ kan tillgodose era behov av litteratur på arbets-
platsen, i er förening eller organisation. Vi kan hjälpa 
er med förslag på litteratur, eller så väljer ni själva.

• Vi tar fram urval av böcker efter era önskemål inom 
ett visst ämne eller ur en specifik genre

• Ni får en personlig kontaktperson som hanterar alla 
era förfrågningar och beställningar

• Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och ger gärna 
offert innan köp

Tidningar & tidskrifter
BTJ Prenumerationsservice erbjuder abonnemang 
på all världens tidningar och tidskrifter inom alla 
tänkbara områden.

• Samla era prenumerationer på ett ställe och spara 
både tid och ekonomiska resurser

• Personlig kundservice mellan 08.00–16.30 som 
hjälper er med nybeställningar, reklamationer och 
annat som rör era prenumerationer

• Kostnadsfri tillgång till webbaserat administra-
tionsverktyg där ni dygnet runt kan hantera era 
prenumerationer

För mer information kontakta:

Christian Johansson
046–180 186 | christian.johansson@btj.se

Kamratföreningen deltar i Nationaldagsfirandet
i Ystad med standar och fana! 

Samling Österportstorg kl 1230. Marsch till Stortorget där de 
högtidliga ceremonierna med flagghissning, högtidstal, leve för 
fosterlandet och Nationalsången. Hemvärnets musikkår spelar 
bl a Lv 4 marsch. Efter ceremonierna är det massor med akti-
viteter längs hela gågatan. 

Ställ upp och delta!
 

Styrelsen
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Så minns vi skjutfältet

Inbjudan till Falsterbo-träff
den 10 september kl 12.30-16.00

Säkerhetstornet är en av de två byggnader med skjutfältsanknyt-
ning som är kvar på Falsterbo gamla skjutfält, dock numera utan 
skjutfältsradar. Lv 4:s luftmålsskjutningar på Falsterbonäset star-
tade 1939, men då låg skjutplatsen några kilometer längre österut 
vid Stenudden (söder om Ljunghusen).       Foto Lennart Broberg

Ljungen i sin dova vinterskrud. En stor mängd björksly har nyli-
gen tagits bort för att bibehålla den unika heden med sitt öppna 
landskap.

Foto Lennart Broberg

Välkommen till en lite annorlunda Husie-träff. I år koordinerat med Lv 4 Kamratför-
enings 70-årsjubileum. Minns Lv 4:s verksamhetsplatser, varav Falsterbo skjutfält defi-
nitivt var en av dem.

Program
• Samling i matsalen på gamla skjutfältet. Landgång med öl/vatten.
• Naturreservatet Falsterbo. Föredrag av Jan-Åke Hillarp.
• Kaffe och wienerbröd.
• Skjutfältet Falsterbo. Sven Törnqvist/Agne Andersson berättar. 
• Kort rundvandring till skjutfältsplatser, historier/anekdoter. Moderator Sven Törnqvist.

Har du någon trevlig anekdot/historia/minne från Falsterbotiden som du vill dela med oss andra, så 
högsta beredskap från kl 1500. Mejla gärna Sven Törnqvist i förväg. 
Sven Törnqvist tel. 070-550 60 82 tornquist.sven@gmail.com

Pris för mat, öl/vatten, kaffe, wienerbröd: 100 kr/person (medlem eller icke medlem). Anmäl dig före den 1 
september genom att sätta in 100 kr på Kamratföreningens bankgiro 179-6275 och med mail till:

Agne Andersson tel. 046-70 97 45 agne69@live.se
eller
Roland Jostrup  tel. 0411-179 58 kamratforeningen@lv4.org

Uppmaning till samtransport av miljöskäl. Deltagarlista kommer därför vid anmälningstidens utgång 
skickas med mail till anmälda deltagare.

Välkomna!
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Föregångaren till Lv-FYRINGEN var MEDLEMSBLAD för KUNGL. SKÅNSKA LUFTVÄRNS-
KÅRENS KAMRATFÖRENING vars första nummers framsida visas nedan. Redaktör och ansvarig 
utgivare var avd.-chef Bengt Ahlgren
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I Sverige höjs incidentberedskapen med fredsorga-
nisationens resurser. Partiell mobilisering förbereds, 
om läget skulle förvärras. De krigsförband som är 
inplanerade för repetitionsutbildning under budget-
året förvarnas om att inkallelse kan komma att ske 
tidigare än planerat.

Inom luftförsvarssektor syd är läget följande:

• På Kallinge hålls ständigt 1-2 rotar i tjänst

• På Everödsbasen är en rote JAS 37 Viggen ba-
serad

• 4.lvrobotkompaniet rb67 har ryckt in, utrustats 
och är grupperat på Österlen

• Inom lfc är personal i tjänst för uppföljning av 
luftläget, orienteringar och elektronisk utmat-
ning av måldata

• Operativ personal tjänstgör för jaktstridsledning

• Robotluftvärnsledaren tjänstgör på sin lednings-
plats

• Samtliga signalförbindelser fungerar

När vi nu kommer in i handlingen flyger roten Mar-
tin Blå på patrullbana Sandhammaren – Sölvesborg. 
4.lvrbkomp står i Röd eldberedskap. Pulsspaningsra-
darn PS-51 spanar och har god täckning över Hanö-
bukten och angränsande luftrum. Eldenhet A med 
belysningsradar PE-54 står i beredskap. Kompa-
nistridsledaren har en god uppfattning om luftläget 
och följer patrulljaktens bana. Den har avverkat ett 
antal löpor.

”TL,TL – TL kom – från WL, Martin Blå landar, 
TL tar över – TL ja.”

Kompanistridsledaren beordrar högsta eldberedskap 
och skärpt spaning. Radargruppchefen pekar på må-
lekon som dyker upp i sydost. Eldledaren har redan 
upptäckt målen och har startat belysningsradarn så 
att den går ut i sändning. Kompanistridsledaren be-
ordrar målföljning och 54 suger direkt på målet. Det 
är långt utanför verkansområdet man markerar för 
den anflygande – som har radarvarnare – att han är 
upptäckt.

Höfter fäst
Vår stora granne i öster har blivit mer och mer aggressiv. Attackflyg har gjort skenanfall mot Karls-
krona och Sölvesborg. Svenskt luftrum har vid flera tillfällen kränkts. Den marina aktiviteten har på 
senare tid ökat främst i området öster om Gotland men även utanför Blekinge.

Målen har kurs mot territorialgränsen. Hur långt kom-
mer de främmande planen att gå? Spänningen stiger. 
Då blir allt mörkt! Stridsledningscentralen slocknar 
och eftersom stationerna är i ”fjärr” stängs hela sys-
temet ner.

”DJÄVLA ARMÉINSPEKTÖR!” ropar övningsle-
daren.

Arméinspektören i milostab syd följer övningen. Han 
har för vana, att stå med händerna mot höfterna och 
armbågarna snett bakåt. Han har tagit ett litet steg 
bakåt, lagt armbågarna på var sin automatbrytare på 
kontrollpanelen i StriC och utlöst dem och på det 
sättet släckt ner hela systemet. Nu var det bråttom, 
de främmande planen var på väg in. Serviserna job-
bade effektivt och snart var robotsystemet aktivt och 
färdigt för engagemang. Målen hade avvikit sydost 
ut. ”Du förstår, jag är inte tekniker” sa arméinspek-
tören efteråt ”jag är taktiker”. Inte ett ord nämndes 
om övningsledarens utbrott. Så fortsatte övningen 
med samtrimning inom luftförsvarssektorn.

Det här var i slutet av 1970-talet och den sista repe-
titionsövningen med ett robot 67 förband. 4.lvrb-
komp vårdade och avrustade efter en kort men in-
tensiv och kvalificerad krigsförbandsövning. Robot 
67 förbanden stod kvar några år till innan de gick ur 
krigsorganisationen och ersattes av robot 77 bataljo-
nerna som grundutbildades. En hel del materiel och 
utrustning fördes över till de nya förbanden liksom 
personal och erfarenheter.

Det blev bra efter en inkörningsperiod men vi är väl 
en del gammelhökar som saknade PS-51, en suverän 
radar som på ett eller annat sätt hade kunnat tjänst-
göra länge till. Det hade kunnat bli allvar av det sce-
nario som skissats, men som tur var blev det inte 
så. Den första delen av förutsättningen äger giltighet 
även i dag.

Vad har vi nu att sätta upp?

Sven Nordbeck, övningsledare
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Under det gångna året har (enligt styrelsens kännedom) följande medlemmar avlidit

Göte Lundqvist, Eskilstuna  2015-03-25

Curt Andersson, Malmö  2015-04-15

Lennart Harneman, Höllviken 2015-04-20

Sven Högberg, Malmö   2015-09-08

Ossian Greko, Staffanstorp  2016-01-30

Arne Ljungberg, Lund   2016-02-23

Nils-Olof Olsson, Ängelholm  2016-03-08

Årsmöte 2016 
Årsmötet genomfördes på jubileumsdagen lördagen den 16 april i Landstingssalen på Malmö Rådhus 
med drygt 60 personer närvarande. Mötet inleddes med en parentation över de kamrater som enligt 
styrelsens kännedom avlidit under det gångna året. Därefter genomfördes årsmötet enligt stadgarna. 
Nyinvald i styrelsen blev Curt Hansson (läs mer om honom på sidan 12). Ordföranden berättade om 
jubileumsårets olika aktiviteter. Som avslutning på årsmötesförhandlingarna tilldelades, efter 40 års 
medlemsskap, Stig Schyldt, Thomas Lantz och Bengt Jansson föreningens förtjänsttecken i guld. Till 
sist skulle gruppen samlas och fotograferas med framsidans bild som resultat.
 
Nu följde mingel och musik av en stråkkvartett från Malmö Musikhögskola och så småningom in-
tåg i Knutssalen för jubileumsfirandet. Läs mer om detta på nästa uppslag. Många bilder finns att 
beskåda på föreningens hemsida www.lv4.org och några bilder presenteras i kommande nummer av 
Luftvärnsregementets Kamrater.

Redaktörn
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Kamratföreningens förtjänsttecken i guld tilldela Stig Schyldt - Thomas Lantz - Bengt Jansson
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Det var inte utan nostalgiska förtecken den 
ärevördiga byggnaden vid Stortorget inträddes. 
Historiens vingslag i Skånes historia! Senast jag 
var där i den pampiga Knutssalen var när Lv4 
firade sin 25:åriga högtidsdag 1967. Musikkå-
ren spelade då på torget inför beundrande mal-
möbor och framför ingången syntes dåvarande 
översten Olle Rydner omgiven av stab och då-
tidens potentater med landshövding Gösta Net-
zén i spetsen.

Nu är den eran lagd till historieboken. Nu var det vår 
ärevördiga kamratförenings tur att jubilera. Och vil-

Lv4 Kamratförening 70 år
Jubileumsmiddag  på Malmö rådhus den 16 april

ken fest! Först lite mingel med sedvanliga handskak-
ningar, därefter årsmötesförhandlingar i Landstings-
salen där vår eminente ordförande, Thomas Lantz, 
med sin pondus svingade klubban. En mycket intres-
sant information om salens mäktiga konstverk följde, 
varpå vi förflyttade oss till Knutssalen för intagande 
av måltiden. Mums! Det var en mycket välsmakande 
och delikat meny vi fick njuta av! För dem, som av 
någon anledning inte kunde närvara, vill jag så här i 
efterhand presentera måltiden, välkomponerad som 
klippt ur tvprogrammet Mästerkockarna. 

Kvällens toastmaster, Emil Sjörup, hade full kon-
troll på talarlistan varpå förutvarande ordföranden, 
Crister Sterning, visade upp kamratförenings nya 
standar. Verkligen ett stiligt standar att samlas kring 
vid högtidliga tillfällen!  Efter ett bejublat tack-för-
maten tal var så jubileumsmiddagen avslutad och de 
församlade gästerna tackade för sig och försvann ut i 
den något kyliga vårkvällen.

Vi som hade den stora glädjen att få vara med vill 
härmed framföra ett stort till styrelsen och samtliga 
inblandade för en oförglömlig afton i Rådhusets do-
mäner.
   Vid pennan: Göran Rydner

Meny

Skogssvampsfylld brioche med gratinerad

Västerbottenost, serveras med rostade kastanjer & 

balsamicoreduktion

e¸f

Kalvytterfilé med tryffelbearnaise & stekt ratatouille, 

serveras med en potatis & parmesanbakelse

e¸f

Tiramisu med Cointreaumarinerade mandariner

e¸f

Des vins

Penfolds Thomas Hyland Chardonnay

Penfolds Rawsons Retreat Cabernet/Shiraz

Toastmaster Emil Sjörup
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Kamratföreningens nya medlem Anja Hansson deltog i jubileumsfirandet och jag bad henne - utifrån 
konstnärsperspektiv - beskriv hur du upplevt kvällen. Här är resultatet:
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Min vagga stod i gurkstaden Västerås. Min far-
far Clemens var från Barsebäcks hamn. Han 
var en hårt arbetande fiskare med fru och tre 
vilda pojkar.  Min far och hans bröder blev 
kända i Barsebäck som ”Hanssons räliga ung-
ar”. Men om vi går tillbaka till Barsebäck på 
1700-tal var befolkningen fattiga och försökte 
på alla sätt hitta en inkomstkälla. 

En del av dem praktiserade det föga lovvärda sättet 
att tända vårdkasar längs med kusten och på det sät-
tet locka fartyg i kvav. Lyckades man med detta så 
rodde man ut, slog ihjäl besättningen och bärgade 
lasten. Nu lär det vara så att åtminstone en av be-
sättningsmännen överlevde från ett holländskt fartyg 
och detta lär vara vår anfader. Dock är inget av detta 
bevisat men historien har gått i vår släkt i många ge-
nerationer.

Min far lämnade föräldrahemmet tidigt för att ta 
värvning i Flottan. Utbildning genomgicks i såväl 
Stockholm (Berga) som Karlskrona där han blev ut-
bildad till röjdykare. Han träffade min mor i Karls-
krona och i oktober 1956 föddes jag som den äldste 
i en syskonskara på fem barn.

1978 var det dags för lumpen och denna fullgjor-
des på minsvepare i Flottan. Först tre månader i 
Karlskrona och efter det 10 månader på Nya Varvet i 
Göteborg. Jag fick utbildning till kock och utsågs vid 
ankomst till Göteborg som förstekock på minsve-
parna Skaftö och Styrsö. Trivdes som fisken i vattnet 
och när jag muckade fick jag en fin kokbok av mina 
befäl. Dedikationen får tala för sig själv.

Av naturliga skäl började jag efter detta jobba i fa-
miljeföretaget först som ritare, konstruktör och sedan 
som säljare. I mitten av 80-talet tog jag över som VD.  
Bolaget producerade på entreprenadbasis fönster, 
dörrar, glastak & fasader i aluminium. Bland annat 
gjorde vi 4 000 kvm glastak till SAS huvudkontor 
i Frösundavik, glasfasader till Hotell Victoria i War-
zawa och glaspartier till Dresdner Hof i Dresden.

I början av 90-talet tog byggkrisen hårt på bran-
schen och vi drabbades också. Jag bestämde mig för att 
göra något annat och sökte in på universitetet i Lund. 
Jag kom in på juristlinjen och ett nytt kapitel i mitt 
liv hade startats. På hösten samma år blev jag anställd 
som kvällssäljare för Wasa Försäkringsbolag i Lund. 

1998 blev det ett faktum att WASA och Länsför-
säkringar gick samman. Jag fick då anställning på 
Länsförsäkringar Skåne. Efter detta arbetade jag som 
projektledare för ett större projekt inom bolaget.

Ny i styrelsen - En flottist gör entré

Nu arbetar jag som försäljningsanalytiker för hela 
bolaget. Jag jobbar i en liten grupp, Controlling & 
Analys. Mitt jobb omfattar försäljningsuppföljning 
av bolagets hela säljorganisation. Att jag har blivit 
kvar på Länsförsäkringar i så många år beror på de 
karriärmöjligheter jag har haft. Jag har kunnat ut-
vecklas inom det jag tycker är intressant.

Mina andra intressen är lokalpolitiken i Ystad där 
jag sitter i fullmäktige, kommunstyrelsen, barn- & 
utbildningsnämnden. Har också ett regionalt upp-
drag som nämndeman i Förvaltningsrätten.

Mitt kulturella intresse är stort och jag har sedan 
början på 90-talet varit med som sångare i Harmo-
nikören i Ystad. Är även engagerad i kommittén som 
driver Ystad Sweden Jazz Festival. 

På fritiden försöker jag hålla mig uppdaterad i IT-
frågor. Jag har alltid varit intresserad av webben och 
ansvarar bland annat för www.ystadjazz.se

Jag är idag mitt bästa jag. Vi får se hur jag utveck-
las, vad det blir av mig. Om jag lär mig att man inte 
måste vara med fingrarna i alla syltburkar och att jag 
får säga nej så länge jag inte har fler timmar till mitt 
förfogande. Jag är högpresterande med höga krav på 
mig själv och så är jag nyfiken och har viljan att lära 
mig och det är det som driver mig framåt.

Ser fram emot uppdraget som webmaster och alla 
trevliga sammankomster i kamratföreningen.

Curt Hansson
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Advokatfirman Nordicum 
- nu med filial på Österlen

 

Affärsjuridik för alla! 
- berättar 1946-klubbmedlem nr 3

 

Advokat Bo Hjalmarsson
bo.hjalmarsson@delphi.se

0709-25 25 75

Nr 1  Per Samuelsson
Nr 2  Peter Carlin
Nr 3  Bo Hjalmarsson
Nr 4  Crister Sterning
Nr 5  Joakim Jardenberg
Nr 6  Ingemar Johansson
Nr 7  Börje Tullsson
Nr 8 Ystad-Tryck AB
Nr 9 Ingvar Johansson
Nr 10 Paul Lindström
Nr 11 Sparbanken Syd
Nr 12 Arne Larsson
Nr 13 Emil Sjörup
Nr 14 Lennart Backe
Nr 15 Ingmar Ljunggren
Nr 16 Per Evert Nilsson
Nr 17 Ulf Lennerling
Nr 18 Bo Ericson
Nr 19 Erik Wikman

Nr 20 Lars Rudbert
Nr 21 Hans Nilsson
Nr 22 Torsten Granlund
Nr 23 Ingemar Hallingström
Nr 24 Christer Ekström
Nr 25 Vännerna från Husie 
Nr 26 Hans-Göran Künkel
Nr 27 Avliden
Nr 28 Thomas Lantz
Nr 29 Erik Claesson
Nr 30 Carl Otto Rydner
Nr 31 Göran Rydner
Nr 32 Avliden 
Nr 33 Lennart Ljungfelt
Nr 34 Karl-Axel Ahlgren
Nr 35 Lars Mårtensson
Nr 36 Ystadrevyn
Nr 37 Bertil Nilsson

Nr 38 Staffan Sundbom
Nr 39 Åke L Möller
Nr 40 Sven Hansson
Nr 41 Stig Holmqvist
Nr 42 Gert Jeppsson
Nr 43 Lennart Ahlberg

Medlemmarna i 1946-klubben är nu:

Vi behöver bli fler till 
stöd för utgivning av
Lv-FYRINGEN.

Betala in 1946 kr till 
bankgiro 179-6275 och 
ange ditt namn eller 
företag.
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Att kunna få benämningen klassiskt krig 
innebär att ett antal traditionella faktorer kan 
urskiljas. Några av dessa är att ett krig startas 
genom att en part genomför ett anfall in i annat 
lands territorium (ockupation), och ofta utan 
någon direkt krigsförklaring. 

Den berörda parten kanske söker en diplomatisk 
lösning, men misslyckas.  Oftast söker då den an-
fallna parten en eller flera allierade. Reaktionen 
blir därefter en krigsförklaring som följs av en in-
ledande förbekämpning från luften.  Luftherraväl-
de är nödvändigt för att säkerställa ett framgångs-
rikt och ett icke förlustbringande markanfall. Efter 
en seger så avslutas kriget med någon parts (vill-
korslösa) kapitulation. Allt detta känner vi igen. 
Den sista stora konflikten med dessa ingredienser 
var ”The Desert Storm”. Innan detta krig förpassas 
helt in i glömskans garderob, så kan det vara värt att 
se tillbaka på vad som egentligen hände 1990-1991. 
Läs gärna den spännande fortsättningen.
 
Tillspetsad jämförelse 
Som kommer att framkomma nedan så engagerade 
detta krig de då mest inflytelserika länderna i FNs orga-
nisation. Inklusive mer än 2/3 av alla arabländer i Ara-
biska Federationen. Det var ett enormt internationellt 
engagemang för att befria Kuwait från den Irakiska 
ockupationen. En ren annektering av ett annat land.  
Men jämför nu detta med den Ryska annekteringen av 
Krim och den förhållandevis lama internationella re-
aktionen. Annekteringen som egentligen är en direkt 
parallell till Kuwait-ockupationen. Kan det vara så illa 
att det beror på att Krim inte har några oljetillgångar...  
Låt oss nu titta lite närmre på Kuwait-kriget – ”De-
sert Storm”. Det är sannolikt enklats att göra be-
skrivningen av kriget i en viss kronologisk ordning. 
Inte helt förvånande så handlar detta krig mycket 

”The last classic war”
 

om konsekvenserna av en mans vansinne, nämligen 
Saddam Huseins.

Kort historisk bakgrund
Efter Iran-Iraq kriget försökte ländernas försvarsmi-
nistrar under förhandlingar i Geneve att förhandla 
fram ett permanent fredstraktat. Detta misslyckades. 
Två veckor senare så anklagade då Saddam Husein 
Kuwait för att pumpa upp olja på Irakiskt territo-
rium. Saddam Husein påstod att Kuwait historiskt 
tillhörde Irak och att Kuwait nu därför skulle inför-
livas som Iraks 19:e Provins. Men faktum är att Irak 
tillkom senare som nation, efter att Kuwait tidigare 
under 1963 internationellt erkänts som egen nation 
efter ny gränsdragning av området, som efter WW 1 
varit ett engelskt protektorat. Saddam Huseins försök 
till rättfärdigande att ta Kuwait byggde på en lögn. 
Saddam Husein höll i mitten på 1990 ett två timmars 
tal i Arabförbundet under President Mubaraks ord-
förandeskap, för att få stöd för att införliva Kuwait i 
Irak. Arabförbundet gav inget stöd till Saddam Huse-
in utan avrådde honom från en ockupation. Saddam 
Husein lämnade mötet och åkte hem och förberedde 
ett anfall för att ändå införliva Kuwait i sitt lands ter-
ritorium. Här börjar den fruktansvärda historien som 
för evigt förpassat Saddam Husein till en av histori-
ens grymmaste och mest egensinniga diktator.

Den 2:a augusti 1990
Irakiska trupper om ca. 300.000 man hade samlats 
nära Kuwaits gräns. Den 2:a Augusti inleddes anfallet 
mot Kuwait med ryska MI-6 och MI-8 helikoptrar 
understött av likaså ”gamla” ryska T-72 stridsvagnar. 
Ett av huvudmålen med anfallet var att snabbt ta 
Kuwaits emir, men han hann att fly till säker plats. 
Huvudmålet var att införliva hela Kuwait (stort 
som Skåne och Blekinge med 2,4 millioner inv.) 
inklusive alla oljekällor. Om detta hade lyckats så 
hade Irak kontrollerat 1/5 av världens samlade ol-
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jetillgångar. Helt oacceptabelt för övriga världen. 
Ett British Airways Boeing 747 mellanlandade på 
Kuwaits flygplats precis när anfallet slogs ut. Irak 
beslagtog planet och tog alla passagerare som giss-
lan. Fyra andra parkerade Kuwait Airways jumbojet 
sprängdes. Själva ockupationen av Kuwait tog bara 
ett par dagar och följdes av plundring av all värde-
full statlig egendom, plus en plundring av nästan 
all privat egendom. Stor förstörelse av nästan allt. 
Detta följdes av en obeskrivlig grymhet med tor-
tyr, våld och död av befolkningen. Saddam Husein 
gav fritt fram för detta fruktansvärda som hände. 
Omvärldens reaktion lät inte vänta på sig. 
Saddam Husein fick inte arabländernas stöd för ock-
upationen som han trots allt hade hoppats på.

Den 3:e augusti 1990
USA President George W. Bush d.ä. fördömde ome-
delbart invasionen, likasom regeringarna i England 
och Ryssland. Den 3:e augusti fördömde dessutom 
ett enigt FN Säkerhetsråd invasionen och uppma-
nade Saddam Husein att omedelbart dra tillbaka alla 
förband och helt lämna Kuwait, och detta skulle ske 
före den 8:e Augusti. Detta vägrade Saddam Husein 
med resultat att USA började omgruppera stridsflyg 
till Saudi Arabien, där Kung Fadh var orolig för att 
Saddam Hussein skulle fortsätta in i hans territori-
um. Vilket också ingick i Saddam Huseins plan. 

Den 29:e november 1990
Den 29:e november gav FN´s Säkerhetsråd Irak upp-
maningen att fullständigt och villkorslöst ha lämnat 
Kuwait före den 15:e januari. Samtidigt uppmanar 
FN´s Säkerhetsråd att USA och västvärldens al-
lierade, som NATO m fl, att med alla tillgängliga 
medel köra ut Irakiska förband ur Kuwait och be-
fria landet från ockupation. USA ombads att leda 
denna operation, och hade stöd av inte mindre än 
29 länder, däribland England, Frankrike, Tyskland 
som alla hade en stor aktiv roll i fortsättningen. Även 
Ryssland ställde upp om än utan förband. Huvud-
delen av alla arabländer stöttade västvärldens enga-
gemang i konflikten. Sverige bidrog med fältsjukhus. 
Saudi Arabien upplät baser och territorium för upp-
laddningen inför ett samlat anfall. Nu startade en 
massiv uppladdning där inte mindre än 750.000 man 
fanns inblandade, varav 540.000 var USA-trupp. 

Nu börjar en uppbyggnadsfas i ”Desert Storm” kom 
att kallas ”Desert Shield”. USA omgrupperade inte 
mindre än 300 stridsflygplan varav 60 F-117 Night 
Hawk, samt Black Hawk- och Apache-helikoptrar, 
plus mängder av moderna nyutvecklade och ännu 
inte sluttestade stand-off vapen för strid i mörker 
och i sandrök. ”Desert Storm” kom att bli ett enda 
stort testfält för många av USAs vapentillverkare, som 
efter Vietnam nu ville passa på att förnya arsenalen. 
På flygsidan bidrog England med sina F-15 plan. På 
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stridsfordonsidan dominerade USA med sina 951 mo-
derna M1A1 stridsvagnar. Den som av USA utsågs att 
leda den kommande operationen mot Kuwaits om-
råde var den populäre General Norman Schwarzkopf.

CNN gjorde sig samtidigt beredd att direktsända 
ett kommande krig från nära frontlinjer, från vapen-
plattformar och t.o.m. från IR-vapnen direkt hem 
till oss ”i soffan”.

Den 17:e januari 1991
Förbekämpningen startade med massiva anfall från 
luften. Nästan uteslutande under dygnets mörka del. 
En teknologisk möjlighet som gav stora taktiska för-
delar. Målen var huvudsakligen kommunikationer, 
radarstationer, kommandocentraler och flygplan på 
marken. Huvudsakligen i och kring Bagdad. Stealth 
planet F-117 Night Hawk med sin imponerande ek-
vivalenta målarea på 0,001 m2 blev aldrig bekämpad. 

Nu hade ”Desert Storm ” startat på allvar. Förbekämp-
ningen pågick i hela 42 dagar som även understöddes 
av kryssningsmissiler Tomahawk från US Marines 
ankrade hangarfartyg i norra Gulfen utanför Kuwait. 
Irak svarade med att skicka sina Scud-missiler mot 
Tel Aviv i Israel och mot Saudi Arabien. Men ame-
rikanska Patriot-förband fick stor framgång att be-
kämpa dessa. Scud orsakade ingen nämnvärd skada.

24:e till 28:e januari 1991. 
”100-timmarskriget”
USA med sina allierade startade markoffensiven ge-
nom ett kniptångsanfall norrifrån, medan brittiska 
förband gick rakt västerifrån in mot Kuwait City. 
Marinkåren anföll från söder från hangarfartyget i 
norra Gulfen. Delar av USA-förbanden gick norrut 
mot förband ur Republikanska Gardet som stod som 
reserv. USAs och de allierades förband fullkomligt 
krossade de Irakiska styrkorna. Dag som natt. Den 
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stora teknologiska överlägsenheten gav uppenbart 
resultat. Stora mängder Irakiska soldater gav sig till 
fånga. Att överleva och ha förlorat i strid var det-
samma som döden när de återvände hem.

Hela operationen att fullständigt krossa Saddam Huse-
ins förband tog 100 timmar för USA och de allierade.

När resterna av de Irakiska förbanden drog sig till-
baka så satte de eld på de oljekällor som tillhört Ku-
wait, med en miljöförstöring av gigantiska mått som 
resultat. Detsamma gäller de oljemängder de dum-
pade i Gulfen med en massdöd på djur och växter 
för lång tid framöver. Tillbakadragandet av de reste-
rande Irakiska förbanden i riktning mot Bashra gick 
via en motorväg. USA och de allierade bekämpade 
allt Irakiskt som rörde sig ut ur Kuwait. Sträckan på 
motorvägen kom att kallas ”Highway of Death”. I 
allt en makabra men bra beskrivning. De Irakiska 
förlusterna blev sammantaget enorma – 100.000 så-
rade, saknade varav ca. 10.000 döda. Militära såväl 
som civila.

Den 28:e januari 1991
General Schwazkopf var beredd att direkt fortsätta 
mot Bagdad och fullfölja kriget och framgångarna. 
Men President G.W. Bush beordrade Eld Upphör 
den 28. Februari. FN-uppdraget var fullföljt. Fler 
mandat fanns inte.  Saddam Husein fick kapitulera 
på segrarmakternas villkor, men kunde fortsätta att 
sitta vid makten. Om detta var rätt eller fel får histo-

rien utvisa. Men han fortsatte att brutalt undertrycka 
bland annat kurdernas uppror i norr (med stridsgas) 
och shiamuslimerna i söder. 

Ett slut på ”Helvetet”?
Förlusterna i döda som drabbade USA var ”endast” 
148 soldater. Detta tack var de tekniskt avancera-
de vapnen som användes. Tekniken gjorde jobbet. 
Långa insatsavstånd och ofta strid i mörker. Fångar 
som de allierade ville återlämna ville Saddam Hu-
sein inte ha tillbaka. Historien förtäljer resten. 
USAs förnedrande slut i Vietnam fick i folkopi-
nionen en revansch i och med framgångarna i Ku-
wait. Men kriget i Irak fick en fortsättning, nämli-
gen konflikten efter flera år av vapeninspektioner.  
Denna konflikt liknar dock inget ”Classic war”. 
Den 17:e Mars 2003 gav sonen till gamle President 
George W. Bush Irak och Saddam Hussein ett ulti-
matum – som dock inte godkänts av FN – att han 
inom 48 timmar skulle lämna presidentposten och 
också lämna Irak.
Hur det blev med det och hur en ny mångårig Gulf-
konflikt uppstod är en annan historia.

Rolf  Lindelöf

PS: Ett känt uttryck är att Pennan är mitt vapen. 
Men under perioden från ”Desert Storm” fram 
till nya konflikten med Irak 12 år senare, så miste 
inte mindre än 153 journalister livet – med sitt 
vapen i hand.



Anja Hansson KÖPINGEBRO

Curt Hansson KÖPINGEBRO

Nya medlemmar…

Många av oss gamla Lv-Fyringar minns honom 
främst som den kraftfulle ”malajhövdingen”, 
men också under de senaste verksamhetsåren 
som det minutiöst noggranna rättsvårdsvårds-
befälet.

Arne ljungberg, med smeknamnet ”Elvis” (p g a 
hans ansiktslikhet med rockidolen), var nog ett av 
de befäl, som var mest känd av alla såväl arbetskam-
rater som soldater. Hans befälsföring var synnerligen 
stringent och hans yttre kärvhet maskerade väl hans 
inre känslighet och stora hjärta.

Jag hade förmånen under mitt allra första kadettår 
att tjänstgöra på en 48-pluton där Arne Ljungberg 
var plutonchef. Jag minns särskilt, när vi kom till en 
grupperingsplats, att han tog en stakkäpp i sin hand, 
gick fram till centrumpunkten i grupperingen och 
tryckte ner käppen i marken med orden: ”Tropp-
punkten här – Gruppera!” Därefter stod han kvar 
på denna plats under hela grupperingen.   Av  detta 
lärde vi andra oss vikten av att som chef alltid vara på 
plats och anträffbara under viktiga moment. 

Handräckningsplutonen, med styckjunkare Arne 
Ljungberg som chef, var en enhet, och övriga enheter 
bestod av Hawk-soldater under mitt första kompani-
chefsår. Detta var en upplevelse på många sätt. I god 
tid före min morgonmottagning hördes en visselsig-
nal i kompanikorridoren följt av ett enormt trätoffel-
klampande. Det var styckjunkarens signal till ”ma-
lajerna”, där många tilläts bära trätofflor, att snabbt 
förflytta sig till uppställningsplatsen. Disciplinen var 
stenhård vilket säkert erfordrades, men hans välvilja 
och omsorg om sina disciplar var mycket stor. Han 
hjälpte många med permissioner för än det ena än 
det andra behovet, och många gånger utan att ens 
besvära om min namnteckning.

En stor mycket välkänd Lv 4-profil har gått 
ur tiden – Styckjunkare (sedermera kapten) Arne Ljungberg är död

Arne Ljungbergs pondus var stor. Detta inte minst 
p g a hans regelbundna styrketräning i källaren på 
kasern, där han hade inrett ett eget gym. Med en stor 
väckarklocka för tidtagning körde han där sitt inten-
siva dagliga träningspass. Resultatet av träningen 
kunde alla tydligt beskåda på befälsrummet, där han 
ofta lät bröstmuskulaturen spela under uniforms-
skjortan.

Hans exercis med soldaterna var en fröjd att be-
skåda. Detta fick han även möjlighet att visa upp för 
anhöriga med en uppvisningstropp på en av rege-
mentets besöksdagar för många år sedan. Det blev en 
mycket bejublad uppvisning, där åskådarna trodde 
att det var speciellt utvalda elitsoldater som agerade, 
och inte Arne Ljungbergs specialdrillade ”malajer”. 

Under Arne Ljungbergs sista tjänstgöringsår blev 
målet att alltid upprätthålla strikt disciplin svårare 
och svårare att uppnå p g a den nya tidens negati-
vare attityd till ordning och reda. Han bad därför om 
omplacering och fick under sina sista verksamhetsår 
en administrativ tjänstgöring som rättsvårdsbefäl på 
Personalsektionen, där jag då var chef. Detta admi-
nistrativa arbete utfördes med synnerlig noggrann-
het, och han fick mycket beröm från den civile do-
mare (auditören), som granskade alla rättsliga beslut 
för vårt regemente. 

När Arne Ljungberg skulle avgå med pension 
fanns vissa planer på att digitalisera denna redovis-
ningsverksamhet och att inte tillsätta någon heltids-
ersättare. När han fick höra detta blev han emellertid 
så besviken, och hans argumenterande kom faktiskt 
också att resultera i att en ersättare lärdes upp, så att 
han kunde avgå som  pensionär i lugn och ro.

Arne sörjs av oss alla, men närmast av sin ”okände” 
son från Luleåtiden.

PA/övlt Sven Hansson
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Ordförande Thomas Lantz
Tel. 0709-47 77 99
thomas.lantz@ystad.se

Vice ordförande Bengt Jansson
bb.jansson@telia.com

Registrator Jan-Olof Fridenman
Tel. 0411-145 40
registret@lv4.org

Skånska Luftvärnskårens Kamratförenings styrelse

Skattmästare Lars Oddshammar
Tel. 0734-13 16 83
oddset@ystad.nu

Sekreterare Roland Jostrup
roland@jostrup.se

Ledamot Lars Persson
lars.persson@revinge.nu 

Webbmaster Curt Hansson
curt.hansson@kopingebro.com

Lv-FYRINGEN
Ansvarig utgivare Emil Sjörup
lvfyringen@lv4.org

Veteranstöd Sven Hansson
sven-olof.hansson@telia.com

Materialförvaltare Claes Malmberg
claes-malmberg@spray.se

Museiintendent Lars Noretoft
lars.noretoft@hotmail.com

Organisationsnr 802443-9559            Bankgironr 179-6275            Nils Ahlins gata 19, 271 39 Ystad

Vi gratulerar
02 jun Lars Hammarlund STOCKSUND 60
07 jun Norma Arnesson YSTAD 65
11 jun Roland Ottosson MALMÖ 60
21 jun Sven Erik Nilsson STAFFANSTORP 90
23 jun Göran Hagman ARLÖV 85
23 jun Ulla Holst YSTAD 80
24 jun Lars Oddshammar YSTAD 65
12 jul Ingemar Clivemo GRÖDINGE 75
19 jul Torsten Fribert GÖTEBORG 75
24 jul Ronny Pålsson KÖPINGEBRO 60
24 jul Lars-G Andersson YSTAD 60
27 jul Bertil Christiansson KÖPINGEBRO 65
29 jul Sten Wilhelmsson DEGEBERGA 75
01 aug Peter Rantzén BUNKEFLOSTRAND 70
05 aug Nils-Ove Hejnebo YSTAD 85
08 aug Thomas Olsson YSTAD 60
09 aug Bengt Larsson TRELLEBORG 75
10 aug Bengt Nordén NORRTÄLJE 65
16 aug Hans Lundgren HAVERDAL 75
19 aug Carl Ehnbom STOCKHOLM 70
20 aug Sven Bergman YSTAD 80
22 aug Sten-Anders Brink TORSHÄLLA 70
22 aug Bo Harneman GÄVLE 85
23 aug Evert Andersson SKURUP 70
26 aug Mikael Tuviken STOCKHOLM 60
05 sep Christer Wanlert KRISTIANSTAD 75
06 sep Olof Mathiasson HELSINGBORG 85
07 sep Lennart Johansson SÖLVESBORG 85
25 sep Börje Tullsson ESLÖV 95
28 sep Sverker Olsson YSTAD 70
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3 ÅRS FÖRARBETE TILL
DRAGONTAVLAN!

Se utställningen om Dragontavlan.

Sommarutställningen
öppnar 26 juni

Därefter öppet dagligen kl 13 - 16

Välkommen!


