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65-årsjubileum
BOFORS LUFTVÄRNSFÖRENING

Torsdag 2003-05-15

Bäste Medlem – Du inbjudes härmed till firandet av att vår förening varit
aktiv i 65 år. Programmet för jubileumsfirandet är enligt följande:

Kl. 18.00 Samling utanför Bofors Industrimuseum (Stallet, Björkborn) - Ceremonierna börjar.
Fortsatta ceremonier med högtidstal vid föreningens jubileumsplatta i Stallet.
Eventuell uppvaktning - Fotografering.
Förflyttning till Försvarets Gård.

Kl. 19.30 Högtidsmiddag i Försvarets Gård med inbjudna gäster.
Lättsamma återblickar på Bofors Luftvärnsförenings tillvaro.
Bofors Luftvärnsförening tillkom under de inledande faserna av andra världskriget. Tankarna och känslorna som
då var förhärskande, gällde nationens och bygdens försvar. Föreningens upphovsman Bertil Boström kan inte
nog hedras för det framsynta initiativ och det stora arbete han lade ner, för att med en förening som plattform i
bolaget Bofors, skapa utbildade och organiserade Luftvärnsförband. Allt i syfte att:

”… tillvarata intresset rörande luftförsvaret av det vitala BOFORS och Karlskoga stad.”

Vid bolaget fanns ju resurser såväl vad gäller tekniskt kunnig personal som ett antal luftvärnspjäser att disponera.
I föreningens regi utbildades frivillig personal ur BOFORS och Landstormen, för att ingå i det som kom att
kallas Bofors Luftförsvar. Med Bertil Boström som Divisionschef kunde Bofors Luftvärnsförening år 1941
mobilisera mer än 2000 man.

Vi kan nu i det historiska perspektivet känna stolthet över vår förening, som i flera avseende har en unik
historisk bakgrund. Hans Majestät Konungen, våra Prinsar, Försvarsministern och högsta företrädarna för det
svenska försvaret gjorde uppskattade besök vid BOFORS och vår förening i samband med världskrigets utbrott.

Bofors Luftvärnsförening har genom alla dessa 65 år levt vidare, men har självklart idag en annan inriktning av
verksamheten. Vårt ständigt ökande medlemsantal, och mycket välbesökta utbildningar inom skilda vapen- och
militärteknologiområden bidrager till att vi får stort och rättvist stöd, och uppmärksamhet från vår omgivning –
inte minst dagens Bofors, Karlskoga och FBU. Föreningen kan med stolthet framhålla att vi ännu efter hela 65 år
har aktiv medlem som deltog vid bildandet av föreningen, och som under flera år innehaft ansvarsfulla
styrelsebefattningar. Han har av FBU hedrats med förbundets högsta utmärkelser.

Bofors Luftvärnsförening tillkom under de inledande faserna av andra världskriget. Tankarna och känslorna som då
var förhärskande gällde nationens och bygdens försvar. Föreningens upphovsman Bertil Boström kan inte nog hedras
för det framsynta initiativ och det stora arbete han lade ner för att, med en förening som plattform i bolaget Bofors,
skapa utbildade och organiserade Luftvärnsförband. Allt i syfte att:

”… tillvarata intresset rörande luftförsvaret av det vitala BOFORS och Karlskoga stad.”

Vid bolaget fanns ju resurser såväl vad gäller tekniskt kunnig personal som ett antal luftvärnspjäser att disponera. I
föreningens regi utbildades frivillig personal ur BOFORS och Landstormen, för att ingå i det som kom att kallas
Bofors Luftförsvar. Med Bertil Boström som Divisionschef kunde Bofors Luftvärnsförening år 1941 mobilisera mer
än 2000 man.

Vi kan nu i det historiska perspektivet känna stolthet över vår förening, som i flera avseende har en unik historisk
bakgrund. Hans Majestät Konungen, våra Prinsar, Försvarsministern och högsta företrädarna för det svenska försvaret
gjorde uppskattade besök vid BOFORS och vår förening i samband med världskrigets utbrott.

Bofors Luftvärnsförening har genom alla dessa 65 år levt vidare, men har självklart idag en annan inriktning av
verksamheten. Vårt ständigt ökande medlemsantal och mycket välbesökta utbildningar, inom skilda vapen- och
militärteknologiområden, bidrager till att vi får stort och rättvist stöd och uppmärksamhet från vår omgivning – inte
minst dagens Bofors, Karlskoga och FBU. Föreningen kan med stolthet framhålla att vi ännu efter hela 65 år har en
aktiv medlem som deltog vid bildandet av föreningen, och som under flera år innehaft ansvarsfulla styrelse-
befattningar. Han har av FBU hedrats med förbundets högsta utmärkelser.
Anmäl Ditt deltagande i god tid, dock senast den 8 Maj, till någon av följande:

Gert Öjendal Oelg/RA Tel. 0586-82987 gert.ojendal@dynamics.saab.se
Ulf Josén Jonu/GUK Tel. 0586-81295 ulf.josen@boforsdefence.se
Göran Sundmar Sug/RTKM Tel. 0586-81311 goran.sundmar@dynamics.saab.se
Anders Hagberg Hgas/GUB Tel. 0586-81147 anders.hagberg@boforsdefence.se

Bär Bofors Luftvärnsförenings nål!
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