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Teknikerna vid Lv4.
Skrift nr:'14.
Skrivet av Knut Jönsson

En liten historik om luftvärnsteknikern vid Lv 4.
Luftvärnet började inte behöva lv-teknikern
förrän under 2rdra vär dsk.iget Redan tid gare
fanns {ygverkstäder I o ka garnisoner. Dessa
innehöll civila tekniker ( hantverkare ) i o ka
befattn ngart ex. tygmäst, tyglng, tygförvalt
tyqverkmästare och tyghantverkare (vapenhantverkare).

i ,,#i.§k&

R ksdagen fastställde en ny manskaps
organisation 1947 och där fastställdes det att
armåtekn kern skulle föras organisationen. De skulle vara civ
miL tärer med överfurirs tjänsteställning 1949 startade den första
tyghantverkarkursen centra t vid TygS i Solna.

t

l\,4aterielen blev mer komplicerad och behovet av til syn och juste-

justeringar och t.lrnningar blev så invecklade och
nogranna sa det behövdes specialutbildnlng för att k ara de nya
vapensystemen. 1949 tillkom Arm6ns radarskola - RadarS som
flyttades till Göteborg 1 954 I Göteborg fanns redan frän 1952
luftvärnets rnekanlkersko a - LvMekS.
r ngar okade. Dessa

1957 slogs RadarS och LvMekS samman till Arm6ns Radar- och
Mekanikerskola - RMS. Vid denna skola utbildades alla tekniker för
hela luftvärnet exk rnotorteknlkerna. System M/48 s behov av Radarre<niker ocl vape.re<nrker utb,ldades ha'
Den 4 november 1960 bes öt Kungl Maj:t att inforskaffa det amerikanska luftvärnssystemet HAWK H uvuddelen av HAWK levererades
under hösten 1962
R[,4S fick s tt elddop under uppbyggnaden av HAWK-systemet här i
Sverige.
Varje år utbildades ca 20 tekniker för HAWK ( Rb 67, som systemet
ka as i Sverige ) samtidigt som tekniker t ll system 48 ( C g 760 +
Lvkanon m/48 och elverk) utbildades 20-40 st per år

Robotsystem RBS 67 - 77 HAWK
Jag kom själv till RMS i mars -66 Jag skulle utbildas till robotiekniker
tillsammans med 3 andra, 4 tekniker till stridsledningscentralen, 4 st till
spaningsradarna och 4 st till belysningsradarna. Efter1 års teori varvat
med praktik blev de flesta av oss placerade vid Lv 4 i Malmö. 3 st tekniker
blev kvar vid R[/S såsom instruktörer och handledare.

Närvi

mars 1967 kom till Lv4 fanns det redan eit stod antaltekniker
vid Rb -67. Vi var ute i Rb-hallen; '1 st arm6ingenjör, 2 st armeunderingenjör och ett antai armeverkmästare, tyghantverkare och armetekniker
Den totala summan tekniker vid Rb-hallen i april 1967 var ca 20 st, på
hela Lv 4 ca 40 st.
Efter 1 års tjänstgöring i l\4almö var det t d för vidareutbildning i
belysningsrada' Rb-67 \PE 5a ) i 1 1t2 man.
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Våra normala arbetsuppgifter va. att vara komptekniker vid grundutbildningen eller vara förbandsinstruktör vid övningar inkl k gsförbandsövningar.

Varje är kom det värnpliktiga Rb-67 tekniker in till en uppfriskningskurs särskild fackövning - som varade i 2 veckor. Under denna tid repeterades
både teori och praktiskt handhavande av respektive materiell. Det var 4
olika utblldningslinjer: StriC, Spanings-, Belysningsradar och Robot och

Lavett

[Iin utbildning till tyghantverkare påbörjades i aug 1970. Denna utbildning
påg ick t ll dec 197'1 och hölls vid Tygförvaltningsskolan i Sundbyberg.

1976 beslöt FMV ( Försvarets Materielverk ) på uppdrag av riksdagen ait
Rb 67 skulle modifieras till Rb 77 (lmproved Hawk). I princip delades ett
67-kompani i två lika delar och en svensk spaningsradar PS 707lR tillfördes varje kompani (de amerikanska spaningsradarna utgick).
För att klara denna modifiering inom landet skulle industrin och försvaret
genomgå utbildning i USA. lnnan vi åkte dit fick vi en grundläggande kurs
iållen a"v
oå iva i uatma

rvv

Kursen i USA började den 14 jan 1979 och varade i4 veckor. Kursen
hölls på Raiheons utbildningscenter iAl Paso Texas.
Pä avslutningsfesten presenterade undertecknad sig; "My name is
Jönsson. lt's the same as Johnsson with two "pricks". Numera
vårldsbrömt.
Efter utbildningen skulle Telub genomföra modifieringen och vifick
förmånen att som FMVIs representanter hjälpa till dets som utbitdning
och dels fä ökad materielkännedom. Försökskomp utbildades i Malmö
1981, året innan vi flytiade till Ystad med ett minimuar av tekniker (utbildningen av tekniker hade inte kommit igång ännu).
För att ta hand om eventuella "klick" robotar i krig och fred, sändes 4
tekniker på kurs till US Army Defense Ammunition Center and School i
Savanna lllinois USA, för att fa nödig kunskap om detta. Kursen varade i
1 vecka och gick 21-25 seplember 198'1.
Vid hemkomsten till Sverige böiade den stora flytten ti ysiad
Det första utbilningsåret iYstad fanns i stori sett bara Rb 77 uibildning
på Lv 4.
Det nästkommande årei såg ungefär likadant ut.
Båda dessa år utbildades en hel Rb 77 bataljon exkt stabskomp.
Resterande år fram till -87 bestod av utbildning av stabskomp och
ersåttningsreserv.
1986 beslutade riksdag och regeing att modifiera Rb 77.
Det var då åter dags att få utbildning i USA.
Vi var då 4 st från Lv 4, 2 st från LVOHS/fS ( RMS ), 2 st från FFV
ElektronikAB och 2 st ur Fl\.4V: Radar. Denna kurs varade i 6 veckor
hösten -87 och innebar att RbS 77 i princip ersatt alla analoga kretsar
mot digiiala.Det innebar också eti nytt sätt att felsöka på.
Den inbyggda datorn föreslog byte av kreiskort genom att en lampa
lyste och pekade ut deifelaktiga kretskortet.

Efter denna modifiering fanns det inga " rör " som kunde ställa till med
problem.
Detta innebar en väsentligt ,ängre nyttjande tid utan fel och systemet
blev mycket säkrare.

Några av de tekniker som tjänstgjort på Rb 67 - 77 är:
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Lvsvstem m/48.
Efter 2:dra världskrigei utvecklades ny lvmateriel för att hinna med de
nya snabba flygplanen. Lvsysiem m/48 med centralinstrumentering
m/48, som sedermera blev Centralinstrumentering 760, Cig 760,
fjärriktade och fjärravfyrade 40 rnm lvakan m/48 och 57 mm lvakan
m154.

Centralinstrumentet utrustades senare med radar. Först enbad
avståndsradar, sedan med tre-koordinatradar. Stridsledningsradarstationerna PS 17, PS 171 och PS 04 användes som
spaningsradar och för att leda striden.
Cig 760 modifierades på 90{alets början till Cig 790, för att när alla
var färdiga läggas i malpåse. Samtidigt modifierades 40 mm lvakan
m/48 till DIRSI ,direktriktningssikte, det betydde att man riktade direkt
på planet och så lade siktet själv till framförhållningsvinklarna.
Några av de tekniker, som tjänstgjod på System m/48
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Lvsvstem RBS 70 - 90.
Luftförsvarsutredningen år'l 970 rekommenderade att försvaret skulle
införskaffa ett i huvudsak svenskt robotsystem, som utvecklats avAB
Bofors.
Det skulle benåmnas Rb-system 70.
Systemet beställdes 1975 och utbildningen påLv 4 bötjade
1977.
Stridsledningsradarstationen PS 04 var nu ersatt med PS 70/R från LM
Ericson.
Rb 70 utbildades parallellt med Rb 67 - 77 i ett antal år för att sedan
1984 ge plats för pansarlvkompani Rb 70, som skulle skydda våra
pansalbrigader mot fientliga flygatiacker.
Ganska tidigt i Rb 70:s historia stod det klart att det behövdes ett "
mörker-system "Detta" mörkersystem " benämndes Rb 90 och är en
förbättrad version av Rb 70 med en spaningsradar PS 90 och en närradar EldE Rbs 90.
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All teknikerutbildning nu grundas på Rb 70 i botien, för att sedan byggas
på med Rb 77 och Rb 90

Några av de tekniker, som tjänstgjort på Rb 70, plv och Rb gO är:
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Tekn Detalien Lv 4
Chefer har bl.a. varit;
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