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Jubileumstal vid Bofors Luftvärnsförenings 75-årsfirande 

 

- Ärade hedersgäster 

- Medlemmar i Bofors Luftvärnsförening 

Vi firar idag en stolt, och i högsta grad livaktig 75-årig förening.  
De flesta av oss här närvarande gäster och medlemmar var inte ens 
födda när Bofors Luftvärnsförening bildades. Och mycket har hänt 
under detta tre kvarts sekel. Inte minst under inledningen av vår 
förenings mångåriga tillvaro.  

I alla högtidssammanhang som anknyter till vår förening, så måste vi 
tidigt nämna och hylla Bertil Boström. Föreningens initiativtagare, 
grundare och förste ordförande. Hans fantastiska framsynthet 
beträffande en tänkbar hotutvecklig i Europa under slutet på 1930-
talet är beundransvärd. Detta kombinerat med viljan och en okuvlig 
energi att organisera ett lokalt luftförsvar med utnyttjande av våra 
resurser vid Bofors.  Detta sammantaget får var och en av oss att 
fyllas av beundran och respekt för denne man. Tack vare hans 
initiativ, så var vår förening vid Andra världskrigets utbrott redan 
igång med att bygga upp detta luftförsvar. Detta försvar växte på 
kort tid till en komplett Luftvärnsdivision på mer än 2 000 man,  
med Bertil Boström som divisionschef. I divisionen ingick;  
 - nästan 60 lvpjäser, plus cirka 40 lvksp. Härutöver ingick också;  
 - två spärrballongkompanier,  plus  
 - ett luftbevakningskompani, som var anslutet till Sveriges allra 
första luftvärnscentral, som var inbyggd i Boåsberget.   
Föreställ Er ett luftangrepp mot Bofors/Karlskoga som möter detta 
kompletta, välutbildade och imponerande luftförsvar.  
Det kunde bara få en säker utgång för fienden. 
 
Som vi alla vet så bildades vår förening formellt den 29 januari 1938, 
efter det att Svenska Landstormsföreningens Centralförbund � som 
numera är Försvarsutbildarna � medgav att vi fick ansluta till Örebro 
Landstormsförbund.  Samma år den 7 maj så godkändes våra stadgar 
av Landstormsförbundets styrelse.  



Självklart så har föreningens ursprungliga verksamhet och syfte 
ändrats över tiden, och anpassats till att numera informera om och 
följa den försvarstekniska och övriga tekniska utvecklingen i 
samhället. Denna nya inriktning säkerställer därmed också vår 
rekrytering.   
Men - låt oss aldrig glömma vår historia, en historia som verkligen är 
värd att vårdas. I vårt föreningsarkiv finns en mängd unikt material 
som tillhör historieskrivningen. 

Vi har idag åter avtäckt vår minnestavla från vårt 60-årsjubilum. Där 
framgår Bofors Luftvärnsförenings ursprungliga syfte och uppgift, 
som bland annat säger: 
�� att utbilda frivillig personal av Bofors och Landstormen för att 
ingå i Bofors Luftvärnsförening.� 
�� att tillvarata intresset rörande Luftförsvaret av det vitala Bofors 
och Karlskoga stad.�  

Av alla dem som under vår mångåriga historia har gjort synnerligen 
hedervärda insatser - och som här måste nämnas och hyllas -  
är vår framlidne medlem Ivan Åslund. Han startade som lärare i vår 
förenings utbildningsverksamhet redan 1937, och har sedan dess och 
intill sin bortgång varit en synnerligen aktiv medlem i föreningen.  
Han deltog som 92-åring även i vårt 65-årsfirande.   
På vår styrelses förslag 1999 till Centralförbundet, så tilldelades han 
Riksförbundets förtjänstmedalj i guld. Av alla då genom åren utdelade 
utmärkelser, så kunde Riksförbundet i sina hävder inte finna någon 
som tilldelats medalj i den högsta valören med så många aktiva år som 
medlem, och med mer än 20 år som styrelsemedlem. 
Detta var en unik företeelse i dåvarande FBU Örebro, som sannolikt 
förblir oslagbar.   
Vi har mycket att vara stolta över i vår förenings historia.  

Namnet Bofors har under drygt ett sekel blivit ett begrepp, och som 
betraktats med stor respekt i många länder - över hela världen. Detta 
har vi Bertil Boström med sina omfattande internationella marknads- 
och försäljningsaktiviteter av 40 mm lvakan m/36 att tacka för.  
Mycket av vårt rykte och respekt grundlades just före, under och 
efter Andra världskriget, då begreppet �Bofors-kanonen� fick ett 
fast grepp i människors medvetande för lång tid framöver. Mycket 



också tack vare Churchills uttalande om just �Bofors-kanonens� 
avgörande betydelse, som han framförde vid sitt berömda tacktal i 
Parlamentet efter krigets slut. 

Bofors Luftvärnsförening kommer för all framtid att förknippas med 
företaget Bofors och dess stolta historia. Vi är en del av Bofors, 
Karlskogas och Svenska Försvarets historiebeskrivning.  
Vi är idag sannolikt den enda existerande förening eller organisation 
som har denna djupa anknytning till företaget Bofors historia. Därför 
har vi också skyldigheten att inom överskådlig framtid skydda och 
bevara Bofors-namnet. Men även tillvarata intresset för de fysiskt 
existerande pjäser, plus allt annat kring vår mer än hundraåriga 
historia och som ännu finns i behåll. 

Avslutningsvis så ska ytterligare ett namn nämnas för dennes helt 
ovärderliga insatser, och det är vår gamle medlem Sture Ström.  
Han har just avslutat en imponerande dokumentation om Bofors 
Luftvärnsförenings historia. Detta utgör en guldgruva både idag och 
för framtiden. 

 

Låt oss till slut konstatera: 

Med vår unika historia som plattform, möter vi spännande 
framtida utmaningar. 

                         - - - - - - - - - - - - - 

Jag föreslår att vi står upp och utbringar ett 4-faldigt Leve för 
Bofors Luftvärnsförening, och att vi därefter utbringar en Skål för 
en fortsatt lyckosam framtid.  

Leve Bofors luftvärnsförening � Det leve  

- - - -  

Skål 

 

Rolf Lindelöf 

Hedersordförande 
 


