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Forord – Luftvern i Hæren 

Historikk og årstall vil alltid være interessant, og nå når man gjeninnfører nytt 

luftvern i Hæren skal avdelingen føre en stolt historie videre. Denne skrivelse er 

satt sammen for å gi en kortfattet beskrivelse av luftvernartilleriet i Hæren. 

Frem til årene etter 2. verdenskrig var det slik at Hæren inkluderte Kystartilleri 

og luftvern. Etter at LVA ble overført Luftforsvaret som flyplassforsvar var det 

fortsatt et samvirke mellom Forsvarsgrenene. I denne skrivelse er det derfor 

tatt med noe om Luftforsvaret og LVA. Etter omorganiseringene og med en 

tydeligere taktisk begrunnelse kan man si at Hærens luftvern skal støtte 

landoperasjoner. 

Luftvernbatteriet i en brigade skal forsvare brigaden mot angrepsfly, 

helikoptre, observasjons- og transportfly, droner og missiler. Oppgaven er å 

redusere virkningen av fiendens luftstridsmidler slik at landmaktens avdelinger 

kan løse pålagte oppdrag mest mulig uhindret.  

Luftvernets første år. 

Det norske artilleriets historie strekker seg tilbake til 1685. Artilleriet var 

opprinnelig kanoner og mortere på våre festninger og viste sin berettigelse på 

slagmarken i utallige kriger.  

Tidlig på 1900-tallet utviklet også bruken av 

luftrommet et behov for antiluftskyts. Ballonger 

og fly gjorde sitt inntog som militære plattformer 

for observasjon og våpenlevering. Det var under 

den første verdenskrig (1914-1918) at man virkelig 

forstod betydningen av å kunne operere med fly 

samt betydningen av et aktivt luftvern. 

I begynnelsen var det Festningsartilleriet som 

ivaretok bruken av luftrommet, i 1905 anskaffet 

man den første militære ballong med 

telefonforbindelse til bakken. For å beskytte seg mot fiendtlige ballonger 

utviklet man våpen som kunne forestå beskytning. Kanoner på spesielle 

lavetter for luftmål og med mulighet for 3600 i side ble utviklet og til godt utpå -

30 tallet var betegnelsen «antiballongkanon». 
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Under 1. verdenskrig var Norge et 

nøytralt land. Likevel fryktet man, fra norsk hold, angrep fra tyske Zeppelinere 

(luftballonger) med bomber. Det kom derfor ordre til festningsverker ii Norge 

om å omgjøre noen av feltkanonene til antiballongkanoner. Ombyggingen 

foregikk ved at det ble konstruert spesiallavetter av grove trebjelker som 

kanonene ble heist opp på. Utstyret ble aldri anvendt, 

siden Norge ikke ble angrepet 

Major Richard Osmundsen, kalles for Luftvernets far 

etter at han utførte et oppdrag for Forsvarsministeren.  

Major Osmundsen foretok en handlerunde på 

kontinentet og anskaffet i 1916 de første 

antiballongskyts. I hovedsak ble det anskaffet et 

betydelig antall konverterte feltkanoner av typen 

engelsk 7,62 cm og franske 7,5 cm med improviserte 

lavetter. Dette «luftforsvar» var delt i det faste 

luftforsvar knyttet til kystfestninger, fabrikker og byer 

og det mobile luftforsvar under felthæren. Og i 1917 ble 

det opprettet egen ny stilling som Våbeninspektør for 

Hærens flyvevæsen og luftforsvar. 

Utviklingen av norsk luftvernkanon startet samtidig ved Kongsberg 

Våpenfabrikk. Den første 7,5 cm antiballongkanon ble gitt betegnelsen «7,5cm 

luftvernkanon M/16» med en rekkevidde mot luftmål på ca. 8000m. 

Prosjektilet var i tillegg en sprenggranat med kruttbrannrør, senere urverksrør. 

Sammen med den nye Kongsbergkanonen disponerte Hæren 56 kanoner – 

langt fra det man anså for å dekke behovet. I følge Hærordningen av 1927 

skulle det i fredstid settes opp én luftvernbataljon med 3 batterier. Men da som 
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nå, var regjeringens forsvarsbudsjetter ikke tilstrekkelig for å gjennomføre den 

planlagte organiseringen. 

I 1931 ble vannavkjølt 7,92 mm Coltmitraljøse tatt i bruk i Luftvernutdannelsen 

og man etablerte luftvarslingstjenesten. 

I oktober 1932 ble alt luftvern i Norge samlet under én ledelse og under 

Feltartilleriet (Hærens artilleri) 

1933 tok man inn de første spiranter ved den nyopprettede luftvernlinjen ved 

befalsskolen. Utdanningen i Feltartilleriet skjedde tidligere ved ulike korte 

«kursus» nå ble det satt i gang et 11 månederes kursus i en prøveordning, dette 

ble med den nye ordningen formalisert og fikk navnet «Feltartilleriets 

befalsskole». Fra 1934 er at skolen tar opp 40 elever med 25 på 

feltartillerilinjen og 15 luftvernlinjen. 

Utdannelsen er vesentlig praksis, 4 måneders sommerøvelse, 1 måneds 

vinterøvelse og 1 måneds vårøvelse med ett lite rekruttbatteri som apparat. 

Luftvernlinjen hadde sine spesialøvelser i Stavern, under store deler av 

sommerøvelsene. Ellers hadde elevene praktisk øving og trening sammen med 

FA-linjen. Stavern, ble senere Luftforsvarets skolesenter for Luftvern og 

regelmessig benyttet under befalsskoleutdanningen (BSFA og BSLV) samt 

troppssjef og batterisjefsutdanningen.  

Som en kuriositet kan det nevnes at i den gamle underofficersskolens tid var 

det i militærkomiteen blitt bemerket at skoleelevene burde ha en egen uniform 

for at de skulle ta seg bedre ut, hvilket igjen sannsynligvis ville stimulere 

tilgangen. Den gang ble tanken avvist fra alle militære hold da de mente den 
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almindelige soldatuniform blev ansett god nok. Først da Artilleriets befalsskole 

begynte ble tanken realisert og satte en standard for Hæren. Skolelevene fikk 

en uniform som med små forandringer ble innført for de andre skolene og 

senere også som enhetsuniform for alt befal. Skolens elever fikk 

«…ekviperingsgodtgjørelse og har lønn på 15 kroner måneden foruten alt fritt 

under oppholdet på skolen. 

Luftvernregiment og en formell troppeart 

Som artillerister flest har vi en arv fra opprettelsen i 1685, for luftvernets del så 

regner man nok gjerne 1. juli 1934 som Luftvernartilleriets og troppeartens 

oppstart og formelle fødsel. I den nye Hær-ordningen av 1933 ble 

Luftvernregimentet etablert med hovedkvarter i Oslo. 

Hærordningen av 1933 besluttet samtidig at festningsartilleriet skulle overføres 

til Sjøforsvaret, Kystartilleriet, og de faste samt mobile luftforsvarsanordninger 

ble samlet i «Luftvernregimentet» i Oslo med Starum som øvelsesplass. 

Grunnet begrensede muligheter for skarpskyting ble stedet endret til Stavern 

som senere ble hovedsenter for Luftforsvarets luftvern, kompetanse- og 

utdanningssenter helt frem til nedleggelsen startet først på totusentallet og 

flyttet til nåværende lokalisering som del av virksomheten på Rygge flystasjon. 
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På de eldste luftvernkanoner benyttet man direkte retting, kanonens kikert 

hadde en mulighet for innlegging av data og korreksjoner, sideforsprangsvinkel, 

høydeforsprang og tempering. Senere fikk man et ungarsk elektromagnetisk 

sentralsikte som ga muligheter for indirekte retting av kanonene. 

Kongsberg våpenfabrikk var en aktiv våpenutvikler og på denne tid hadde 

fabrikken utviklet en ny type luftvernkanon med trearmet lavett 7,5 cm Lvk 

M/32, operative i Luftvernregimentet fra1936. Tilførselen av luftvernvåpen gikk 

ikke slik man hadde forhåpning om.  

I tiden før utbruddet av 2. verdenskrig hadde Luftforsvarsutredningen foreslått: 

42 stk 7,5 cm kanoner 

72 stk 40mm maskinkanon 

312 stk 7,92 mm mitraljøser 

samt tilhørende sentralsikter, høydemålere, lyskastere og lytteapparater. 

Ønsket var å organisere dette i 2 bataljoner 40mm Sønnenfjelds, (Østlandet), 1 

bn 40mm Vestenfjelds og 1 bn 40mm i Nord-Norge. 

Luftvåbenet 

Kommanderende general foreslo i 1938 at Hærens flyvåpen og Hærens 

luftvernartilleri skulle slås sammen til en organisasjon og gis betegnelsen 

«Luftvåbenet» og med følgende skytsoppsetning: 

16 batterier 7,5 cm Lvk 

52 batterier 40 mm maskinkanon 

72 tropper 7,92 mm Colt luftvernmitraljøse. 

Bortsett fra opprettelsen av stillingen som generalinspektør for 

Luftvernartilleriet ble ingen organisasjonsmessige tiltak effektuert før 

krigsutbruddet 9. april 1940. Finansieringene tillot heller ikke på den tiden at 

man fikk den anbefalte organiseringen, og den begrensede luftvernkapasitet 

fikk fatale følger. 

Setermoen 

I hovedsak hadde all luftvernutdanning og øvelse skjedd i sør, men sommeren 

1939 ble det holdt rekruttskole for det mobile maskinkanonbatteriet (40 mm) 
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på Setermoen. Styrken var på 60 stridende menige, 15 fagsoldater. I tillegg til 

kanontjeneste var det utdanning på kurs- og fartsmåler og avstandsmåler. 

Skarpskytingen ble utført over Setervann mot slepemål trukket av Tiger Moth 

fra Haalogaland Flyveavdeling. 

Som følge av den sovjet-finske konflikten ble maskinkanonbatteriet etablert for 

nøytralitetstjeneste i Narvik november 1939. Det ble samtidig utstedt ordre for 

delvis mobilisering i Nord-Norge, flere avdelinger i 6. divisjon ble innkalt. 

Maskinkanonbatteriet hadde i mars 1940 178 befal og menige, men 9. mars ble 

kontingenten fra november 1939 dimittert. Etter den sovjetisk-finske freden 

12. mars 1940 var 

batteriet, sammen 

med 

mitraljøsetroppene, 

gruppert på Framnes 

(i Narvik). Pr 8. april 

var avdelingens 

styrke 10 befal 3 

håndverksformenn 

og 109 korporaler og 

menige. 

Østlandets luftvern 

Østlandets luftvernkommando sine mobiliseringsoppsetninger var på rundt 

3000 befal og menige. Avdelingene gruppert rundt industriområder, og viktige 

byer. I tillegg ble det etablert en mindre avdeling under Bergen luftvern. 

Østlandets luftvarsling, med de respektive samlestasjoner, rapporterte til 

meldesentralen for Østlandets luftvernkommando, herunder pliktig for å gi 

ordre om flyalarm og mørklegging til Oslo sivile luftvern. 

9. april 1940 

9. april, den dagen skulle Befalsskolen for Artilleriet ha sin først eksamens dag, 

men det ble dog en helt annen eksamen. Luftvernlinjen ble avgitt til Oslo 

luftvern og Feltartillerilinjen dro med hester og utstyr til Gardermoen. 
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Luftvernet var delvis oppsatt for nøytralitetsvakt på Østlandet, i Bergen og i 

Narvik.  

Oppsatte avdelinger i Sør-Norge var: 

Østlandets luftvarsling 

Oslo Luftforsvar 

Kjeller Luftforsvar 

Horten Luftvern 

Kongsberg luftvern og Kongsberg samlestasjon (luftvarsling) 

Herøya luftvern og Skien samlestasjon 

Rjukan luftvern 

Raufoss luftvern 

Bergen Luftvern 

Avdelingene ble stort sett demobilisert og dimittert i slutten av 

april/begynnelsen av mai etter hvert som nazi-tyske styrker fikk kontroll i Sør-

Norge. 

I Nord-Norge var luftvernavdelingen gruppert på Framnesryggen i Narvik. 

Kanonbatteriet og Colt mitraljøsetropper var imidlertid lite virksomme grunnet 

krevende værforhold med delvis mørke og vanskelig sikt. De tyske styrker tok 

seg etter hvert lett inn i Narvik, delvis fordi luftvernkanonene ikke var gruppert 

for markmål. Bestrykning av mitraljøser og kanon kan gi god virkning mot 

bakkestyrker og sjømål. Når de øvrige norske styrker tilhørende 6. divisjon 

forlot byen fikk man ikke med kanonene, så da ble viktige bestanddeler fjernet 

og kanonene gjort ubrukelige. Mitraljøsene kunne man bære med seg og 

batteriet ble samlet og satt opp på Setermoen 13. april. Etter gjenerobringen av 

Narvik 28. mai ble tyske 20 mm luftvernkanoner, ammunisjon og utstyr brakt til 

Setermoen, batteriets 40 mm kanonen var ødelagt.  

9. juni fikk avdelingen ordre om at fiendtligheten skulle innstilles kl 24:00, en 

tung og trist beslutning. Soldatene hadde kjempet et par måneder under 

«fjellkrigens» svært krevende forhold, de hadde drept og de hadde blitt drept. 

For all den innsats 6. divisjon hadde nedlagt så man faktisk at man seiret, men 

regjeringens kapitulasjon satte en stopper for triumfen. Hverken general 

Fleischer eller 6. divisjonens soldater fikk den heder de fortjente før Sjef 6. 

divisjon med undertegnede idéskaper og prosjektleder avduket 6 monumenter. 
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Hans Majestet kom til Lapphaugen 11. juni 2009 og avduket «Krigshistorisk 

landskap» og «General Fleischers vei», E-6 mellom Bardufoss og Narvik. 

 

Krigsårene 1940-

1945 

I Storbritannia 

startet snart 

oppbyggingen av 

den Norske Brigaden 

(Skottlandsbrigaden, 

eller Brig N som den 

også ble benevnt), 

styrkens arkitekt var 

general Fleischer. 

Innledningsvis var dette en Brigade som ikke hadde organisatorisk luftvern men 

personell med bakgrunn fra artilleri, kystartilleri (som forvaltningsmessig lå 

under Hæren) og tidligere norsk luftvern fikk tilleggsutdanning i luftvern ved 

britiske avdelinger. Sent 1941 ble også luftvernbefal attachert britiske 

luftvernavdelinger og i 1942 ble en del feltartillerister gitt kurs på 40 mm L60 

luftvernmaskinkanon. Utdanningen skjedde ved den britiske LV-skyteskolen i 

Manobier, Syd Wales. Etter endt utdanning ble de sendt til Svalbard hvor en 

kanontropp etablerte luftverndekning av Barentsburg.  Fra 1943 ble det økt 

utdannelse av kadrebefal for luftvernoppsetninger, hovedvåpenet var Bofors 

40 mm LV og 3,7-tommerskanonen». War office godkjente høsten -44 en lett 

LV-bataljon med 18 stk 40 mm Bofors maskinkanoner og en tung 3,7-tommers 
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bataljon med 8 kanoner. Luftvernet med verksted og logistikk ble satt opp i 

Edinburgh.  

På Svalbard og i Barentsburg hadde norske og allierte flere trefninger etter at 

øygruppen igjen ble okkupert av de allierte i 1942. Den allierte tilstedeværelse 

ble høsten -43 tatt under ild fra slagskipet Tirpitz og medfølgende jagere. 

Luftvern-kanonen fikk bl a inn flere fulltreffere på den tyske jagerflotiljen, men 

ble selv beskutt fra Tirpitz. Tyske styrker på 2-300 soldater, ble landsatt og drev 

de norske og britiske styrkene ut av sine stillinger samtidig som fly fra 

slagskipet Scharnhorst åpnet ild. Tyskerne tok med seg sine egne falne og 41 

fanger hvorav 9 hardt såret, de døde ble liggende igjen. 

Fra 1944 deltok norske luftvernartillerister (offiserer) i aktiv krigstjeneste som 

luftvernartillerister i forsvar av Storbritannia og på kontinentet etter invasjonen 

i 1944. Disse offiserene var nøkkelpersoner for de nevnte 

luftvernoppsetningene og etter krigen fortsatte mange i Hærens artilleri. 

Høsten rykket sovjetrussiske styrker inn og frigjorde Øst-Finnmark, de tyske 

avdelinger begynte å trekke seg ut av Finnmark. I denne fasen der norske 

styrker etter hvert skulle fylle vakuumet etter tyskerne, hadde regjeringen i 

London en plan for innsetting av Skottlandsbrigaden, men innså etter hvert at 

det var behov for luftvern. Det ble opprettet en styrke basert på personell fra 

Kystartilleriet og artilleriet. Denne styrken startet oppøving på 2 mobile 

luftvernbatterier, ett tung og ett lett batteri. 7. april 1945 var avdelingen ferdig 

oppsatt med våpen og utstyr og i maidagene ble de deployert til Norge. De 

første regulære Hærstyrkene fra Storbritannia som kom til Bardufoss, var 

faktisk den tunge luftvernbataljonen og en redusert Feltartilleribataljon fra 

Skottlandsbrigaden. Bardufoss 

flystasjon var på dagen den 8. mai 

blitt overtatt av Håkon Kyllingmark 

(SEPALS) og hans frivillige norske 

styrker.  17. mai 1945 ankom 

oberstløytnant Ole Reistad 

Bardufoss som sjef Luftforsvarets 6. 

Gruppe. Bardufoss var kjerneområde 

for den tyske tilbaketrekningen fra 

Østfronten i Finnmark og Nord-Finland. Det ble samlet opp store mengder 
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materiell og mange 10-tusner av tyske soldater, til dels traumatiserte, ble 

håndtert. I tillegg måtte man ha kontroll på norske nazister, på tusenvis av 

desperate og utsultede russiske krigsfanger og en hevnlysten norsk befolkning. 

De første månedene etter 8. mai var meget krevende og kritiske for å 

stabilisere landet. Usikkerheten på hva tyske, og sovjetiske (!) flystyrker kunne 

gjøre tilkjennega behovet for luftvern. 

Gjenoppbygging og etablering av luftvernet i det nye Forsvaret 

Det meste av det tyske luftvernet i Norge var i Luftwaffes 29. motoriserte 

luftverndivisjon. De allierte styrkene i Norge (i hovedsak britene) hadde i 

oppdrag å tilintetgjøre tysk forsvarsmateriell, men den ny-tilbeordrede 

Generalinspektør og sjef for Luftvernartilleriet iverksatte snarlig et arbeid for å 

berge det tyske materiellet. I motsetning til de andre troppearter var 

Luftvernartilleriet nytt og måtte etablere en ny organisasjon, nytt materiell og 

utdanne personell. Luftforsvaret var opprettet og Luftvernet etter krigen 

inngikk i denne strukturen. 

På Bardufoss var Luftforsvarets 6. 

Gruppe, senere benevnt Luftkommando 

Nord-Norge (LKN), etablert med 

oberstløytnant (senere oberst) Ole 

Reistad. Under LKN var oberstløytnant OJ 

Grønmark sjef på Bardufoss flystasjon. 

Den nazi-tyske okkupasjonsmakten i 

Nord-Norge, inkl fronten mot Sovjet og 

nordlige deler av Finland trakk seg tilbake vinteren 1944-45. Sammen med 

ellers tunge konsentrasjoner av forsvarsanlegg var det derfor mye materiell 

samlet på Bardufoss og i Troms regionen, herunder også en mengde 

luftvernmateriell. For å være med å sikre alt LV-materiell ble også Hær-

personell fra Maskinkanonbatteriet i Nord-Norge (1939-40) kalt inn til tjeneste. 

Oberstløytnant Ole Reistad satte hardt mot hardt når britene skulle demolere 

luftvernmateriellet og gjorde det klart at han ville arrestere enhver brite så 

fremt de la hånd på en eneste kanon. Vi skal her huske at det var 600 frivillige 

soldater på Bardufoss som lystret det minste vink fra Ole Reistad. Materiellet 

man ønsket seg ble berget! I tillegg til materiell på Bardufoss hentet man inn 20 
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mm LV-kanoner fra Skibotn avsnittet og fordelte det til Bardufoss og på 

Skattøra sjøflybase. 

Luftverngruppe Nord og Luftvernartilleriet overtok Heggelia leir i 1946, 

herunder sorterte også Sundlia leir. Sjefsboligen var det som senere ble 

benevnt Kongehytta. I denne sjefsboligen bodde bla Ole Reistad og flere LV-

gruppesjefer. Det kan sies at Ole Reistad i sin tid ønsket å flytte hytta inn på 

Bardufoss flystasjon. Befalsmessa ved siden av (revet) ble også benyttet til 

bolig. Det gamle delen av Brigadebygget (Blitz-bygget) var kontorbygning for bl. 

a Gruppestaben. Fra 1949 begynte Luftforsvaret en gradvis overflytting fra 

Heggelia til flystasjonen. Ellers kan det nevnes som del av luftvernets historie i 

Heimevernet at det i Troms og Finnmark ble utdannet luftvernartillerister. I 

løpet av 1949 ble det også iverksatt luftvernutdannelse for HV-personell i 

Troms og Finnmark.   

Stort antall luftvernbatterier 

I 1953 nådde vel luftvernartilleriet ett slags «klimaks» i antall oppsatte 

avdelinger. Oppsetningen bestod av 45 tunge LV-batterier, 39 lette LV-batterier 

dels med amerikansk og eks-tysk materiell, britisk ildledningsradar ga 

systemene allværskapasitet. I tillegg kunne LVHV sette opp 21 LV-batterier og 

Hærens 8 lette luftvernartilleribatterier med 40 mm Bofors. 

Organisasjonstilhørigheten var i perioden 1953-57 under Artillerikorpset, men 

fra 1957 ble LVA skilt ut og overført Luftforsvaret. 

Hærens feltavdelinger i perioden 1945-53 ble satt opp etter britisk mønster 

men med mye eks-tysk materiell. Oppsetningene omfattet feltartilleri, 

bergartilleri, luftvernartilleri og panservernartilleri. Da, som nå, fikk 

utenlandsoperasjoner en betydelig positiv effekt på kompetanse, samt hvordan 

få best taktisk og teknisk utnyttelse av våpnene. Samvirket med de britiske 

styrker i Tyskland skulle vise seg å bli meget verdifull for Hærens utvikling de 

kommende år, samtidig som oppholdet i Tyskland alltid vil ha satt sitt preg på 

tradisjoner som artillerister fortsatt i dag holder i hevd – Stae Barbara. 
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Tysklandsbrigadene 1947-1953 

Allerede høsten 1946 startet utdanningen til den første Tysklandsbrigaden, 

materiellet var engelsk, dvs. 40 mm Bofors kanon, L60. Som det fremkommer 

av organisasjonen så er Brigadens organisasjon gjenkjennbar, og vi ser at 

Tysklandskommandoen ikke er ulik det vi i dag kjenner som National 

Contingent Commander (NCC) i INTOPS. Symbolet til Hannover District ble 

inspirasjon til avdelingsmerket for 6. divisjonskommando i Tyskland. Reinsdyret 

har tilhørt Troms Landforsvar, 6. divisjon på rød bunn og fortsatt har Brigaden i 

Nord-Norge reinsdyret på svart bunn.  

 

Den norske Brigade i Skottland var grunnlaget for at Norge kunne sende en 

brigade til Tyskland. De 5 årene i Tyskland ga en verdifull trening og gjorde mye 

for utstyr, ferdigheter og evne til å operere i 

store forband. Brigadens luftvern var basert 

på 40 mm Bofors kanoner, men også lettere 

våpen som mitraljøser.  

Det kan nevnes at ikke bare 

avdelingsmerket har sin opprinnelse, men 

også var Brigadens beret faktisk en britisk 

armé beret, mørk blå. Kavalerister og HVK 

hadde svarte fordi de var så oljete på 

hendene. Først på slutten av 50-tallet 

komme Brigade Nords kornblå beret.    

For den eldre garde kan man huske 

avdelingsmerket og nasjonalitetsmerket som ble benyttet ved internasjonale 
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operasjoner, også en arv fra Tysklandsbrigadene.  

En annen arv fra Tyskland er Hærens bruk av blå beret. Brigaden i Nord-Norge 

etablert i 1953 på et solid fundament av Tysklandsbrigaden, vår første og hittil 

eneste Brigade i internasjonale operasjoner. Leif C Rolstad var den første 

brigadesjef for Brigaden i Nord-Norge og han bar en mørkblå beret som 

stammet fra tiden i Tyskland. Denne britiske beret ble nyttet i tiden i Tyskland 

og mye mørkere enn dagens. Lageret av disse bereter fra Tyskland ble forbrukt 

den første tiden av Brig N. I en mellomfase hadde Brigaden også svarte bereter 

før dagens kornblåberet kom i 1957 og ble utdelt etter hvert som lageret av 

gamle beret gikk tom. 

 

 

LVBtt/Brig 521 på Rådhusplassen i Oslo (Foto Rolv Eios). 

Sancta Barbara 

For artillerister har Sancta Barbara en helt spesiell betydning. Vår skytshelgen 

æres den 4de desember hvert år, da samles artillerister til fest og medfølgende 

ridderslagning. En tradisjon som skaper tilhørighet og samhold, men også gir et 

kjærkomment og lystelig avbrekk i tjenesten.  



 

14 
 

Den moderne feiring har sin arv etter artilleriavdelingene i Tysklandsbrigadene, 

Svinepelsen som her er avbildet ble med til Haslemoen og er nå i Rena leir. Men 

det skal bemerkes at det er godt dokumentert at 

de første markeringene av Stae Barbara skjedde 

ved Feltartilleriregiment nr 3 (AR3) med 

stiftelsesdato 3. aug 1927. Ordenens insignier var 

en hestesko i sølv med innskrift «Toujours – 

Partout –Foudroyante», hvilket utlagt er «Alltid – 

Overalt – Knusende». Inne i hesteskoen var det to 

korslagte kanoner med en brennende bombe over. 

Ved FAØ1, senere Artilleriregiment nr 1 og Østfold 

regiment har man markert den «Gyldne Ports» 

orden. LV-artillerister på Haslemoen, Rusta leir og 

Banak deltok (og var medarrangør) ved feiringer hos respektive 

Ferltartilleriavdelinger. På Bardufoss var batteriets ledelse også med på 

markeringen av «Den Gyldne Rolland» hos LVAbn, Bardufoss flystasjon. 

Den yngste ordenen, og den med kanskje kortest levetid, var «Det Gyldne 

Missil» som ble etablert etter opprettelsen av Luftvernbataljonen 6. divisjon på 

90-tallet og nedlagt samtidig med at bataljonen avviklet. 

St.prp nr 2, Forsvarsordningen av 1953  

Forslaget til Forsvarsdept. sier at «…Artilleriet må sees som en helhet, samtidig 

som man også må legge vekt på de særskilte oppgaver som Kystartilleriet, 

Luftvernartilleriet og Feltartilleriet har i forbindelse med respektive Marinen, 

Flyvåpenet og Hæren…». Mer spesifikt for Hæren var at: 

- Hærens artilleri fortsatt skulle forbli eget våpen, men betegnelsen 

erstattes med Feltartilleriet. 

- Artillerikorpset fikk egen Generalinspektør (generalmajor) og under ham 

en Generalinspektør for Feltartilleriet (brigadér). 

- Feltartilleriet beholdt egen befalsskole, nå på Kongsvinger men fremtidig 

lokalisering skulle bli Haslemoen, 

- Egen skyteskole, standkvarter Lillehammer, fremtidig på Haslemoen. 

- To øvingsavdelinger, FAØ1 Fredrikstad og FAØ2 Vatneleiren. 
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Forsvarsordningen fra 1953 førte også til en samling av Hærens artilleri, 

Kystartilleriet og Luftvernartilleriet i et felles Artillerikorps. Beslutningene i 

Stortinget ble til slutt noe endret, herunder at Kystartilleriet overføres til 

Marinen og Luftvern tildeles også Luftforsvaret. De kombinerte regimenter som 

oppsettende enheter ble opprettet med standkvarter rundt om i landet. 

Høsten 1953 ble Feltartilleribataljonen og Lett Luftvernartilleri ved Brigaden i 

Nord-Norge satt opp. Etter en omflakkende tilværelse ble de etablert med sine 

respektive standkvarter fra 1958.  

Adskillelsen var nok fornuftig men det forhindret ikke at brorskapet mellom 

forsvarsgrenene er videreført. De ulike artilleribransjene har alltid vært preget 

av samhold og samarbeid. En ting er likheten i utnyttelsen ev. de enkelte 

våpensystem, men kanskje vel så mye vår felles arv og tradisjon som også 

videreføres gjennom vår felles skytshelgen, Sancta Barbara. 

Den kalde krig 

Forsvarsordningen av 1953 var et tegn på at det sikkerhetspolitiske klima 

kjølnet. NATO var etablert, Warszawapakten under sovjetisk kontroll medførte 

en betydelig opprustning. I lys av denne utviklingen ble den siste av 

Tysklandsbrigadene trukket hjem våren 1953. Planen til NATO var at Norge 

skulle etablere stående avdelinger i Sør- og Nord-Norge. Som del av NATOS 

flanke og Norges grense mot Sovjetunionen fikk man opprettelsen av Brigaden i 

Nord-Norge (innledningsvis benevnt Brigade 12) samt en militær utbygning av 

tilstedeværelsen i Finnmark for å kunne sikre tid og terreng for den planlagte 

allierte forsterkning. Etableringen av styrkene kan man se på som en 

«internasjonal operasjon», dvs. at de norske styrkene faktisk var en del av 

NATOs samlede planverk og alliert innsats, men bare med den forskjellen at 

denne operasjonen var på norsk territorium.  

Luftforsvaret bygde ut Kontroll og Varsling (KV-kjeden), og deployerings-

flyplasser. Kystartilleriet utviklet kystforsvaret med fokus på å sikre sentrale 

deler av Troms og Ofotenområdet. Sjøforsvaret fikk faste baser og 

tilstedeværelse med marinens fartøyer. I løpet av høsten -53 fikk man 

opprettelsen av Brigaden i Nord-Norge med bl. a Feltartilleribataljonen og 

Luftvernbatteriet Brig N.  
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Tilsvarende avdelinger ble også opprettet i Brig S 1. april 1955, men i 1957 ble 

FAbn/S redusert til ett batteri og Luftvernbatteriet nedlagt. Ved årtusenskiftet 

opplevde den vestlige verden «Perestroijka», sikkerhetspolitisk samarbeid og 

nedrustning. Noen «trodde» at dette skulle vedvare og en dramatisk 

nedbygging startet. Den kalde krig var over og Luftvern som troppeart i Hæren 

ble nedlagt. Befalsskole, Skyteskole og verdens kanskje mest moderne og 

velutbygde SHORAD-system ble avhendet. Men den Kalde krig var nok ikke 

over, det ser vi i dag. 

Luftvernbataljon i Kongo 1963 

FNs operasjoner i Kongo (ONUC) var 

en landmilitær FN operasjon, men det 

viste seg at styrkene var utsatt for en 

lufttrussel. Det ble vedtatt at Norge 

skulle sende en Luftvernbataljon med 

40 mm LV-skyts. Luftforsvaret fikk 

oppdraget men for å fylle opp 

avdelingen ble en del av personellet 

hentet også fra Hæren. 

Avdelingen bestod av stab, TO 

kanonbatterier, stabsbatteri og en 

sanitetsavdeling. I løpet av januar -63 

var avdelingen på plass med personell 

og materiell, avdelingen skulle være selvforsynt i 6 måneder(!). 

Sverige deltok i operasjonen med J29B Tunnan jagerfly. Disse flyene ble brukt 

offensivt for å redusere motstanderens luftkapasitet. Dette var svært 

vellykkede luftoperasjoner, trusselen ble redusert og behovet for 

luftvernbataljonen var i hovedsak fjernet. Avdelingen var allikevel med sitt 

mangfoldige utstyr og mange forskjellige typer feltkjøretøy en viktig ressurs for 

støtte å FN-operasjonens øvrige skarpe oppdrag. Spesielt innenfor vakt- og 

sikring (eks adgangskontroll, objektsikring, krigsfangevakthold og MP-oppdrag), 

motorisert støtte og bergingstjeneste samt øvrig logistikk. Hele tiden var 

luftvernkapasiteten sekundæroppdrag som svært raskt kunne iverksettes. 
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LLABtt/GP 

Bataljonsstridsgruppen lokalisert på Garnison i Porsanger, Porsangmoen (GP) 

hadde innslag fra alle troppearter og var plassert strategisk ift. de ulike trussel-

scenario og det helhetlige planverk. Banak flystasjon var en viktig base for 

norsk- og alliert innsetting i nord, men avdelingene hadde i starten ikke 

luftvern. 

Lett Luftvernartilleribatteri, Garnison i Porsanger, fra 1988 benevnt 

Luftvernbatteriet (LVBtt/GP) ble operativt på Banak flystasjon oktober 1974. 

Den første sjefen var Harald Bjørgo, senere både Stedfortredende 

Artilleriinspektør/ Luftvern og Artilleriinspektør. Innledningsvis var avdelingens 

KOP 4 tropper 20mm luftvernskyts, stab- og trentropp. Fra 1981 var batteriet 

også oppsatt med RB-70 og i -88 fikk avdelingen mobilradar PS70. 

Opprettelsen av Luftvernbatteri Garnisonen i Porsanger. 
Harald Bjørgo 

I starten av 70 årene ble det bestemt at det skulle opprettes et Lett 

Luftvernbatteri i Garnisonen I Porsanger. (LLabtt/GP), med standkvarter på 

Banak flystasjon med iverksettelse høsten 1994. 

Våren 1974 fikk jeg tilbud om å opprette LLAbtt/GP. 

Jeg ankom Lakselv 1 aug 1974 og meldte meg for SJ GP samt 

Sjef Banak flystasjon. Samtidig møtte også NK lt Knut Sæther 

og admoff lt Arve Andersen. 

Vi fikk utdelt en ny tom kaserne på flystasjon. Banak fort 

hadde frem til da disponert noen rom, men flyttet til GP. 

Kasernen hadde tre kontorer og en kjeller som stort sett 

besto av to store rom pluss vaskerom, tekniske rom osv. 

Kjelleren ble gjort klar til troppsdepoter og intendanturdepot av GP. 

De tre kontorene ble delt slik: SJ/NK, Admoff og BTT-kontor. Hvor skulle resten 

av befalet holde hus?  

Resultatet ble kontorer i kasernekjeller og kjeller, befalsmessen. Batteriet skulle 

få 18 UB’er(USK). Resultat ble et møte med ØKN og Divsjef. Det ble da hevdet 

til vår frustrasjon at troppsbefal ikke trengte noen oppholdssted inne.   

Forlegning av UB (USK) skapte noen utfordringer, da flystasjonen bestemte at 

de skulle forlegges på kasernen.  
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ØKN foreslo en gåtur og forklarte viktigheten av LLABTT og sa at han skulle 

spøke for meg dersom dette ikke gikk i orden. UB fikk forlegning på 

befalsmesse og vi tre kanontropper, men kontorsituasjonen var vanskelig så 

lenge jeg var batterisjef. 

Inventar på kaserne var luftforsvarets ansvar. Alt inventar kom med en 

Hercules, flyet ble tømt og 128 senger ble satte opp, samt annet inventar. 

Avdelingsutstyr kom forskjellige veier ut over høsten. Kanonene kom med LGF. 

En litt spesiell hendelse var mottak av kanonene, 20mm NM45. Det ble ødelagt 

ett par lavetter ved at lavetten sneiet kanten mellom båten og 

avkjøringsrampen. Dette ble forsøkt sveiset, med det viste seg at det måtte 

brukes en spesiell sveisemetode for å få reparasjonen utført. Lavetter ble 

ødelagt og avskrevet. Det var ganske kostbart. 

 

Yrkesbefal kom til forskjellige tider ut over høsten, to offiserer ble frabeordret 

MFAbtt/GP. Sjt og UBer(kanonkommandører) kom ved juletider samt to 

Yrkesoffiserer fra KS. Personell fra BSØA kom sommeren 1975.  
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Som en konsekvens av sikkerhetspolitisk klimaendring, og en viss grad av 

naivitet…, vedtok Stortinget i 1992 å legge ned LVBtt og MFABtt ved GP fra 1. 

januar 1994. LVBtt ble overført AR6 og satt på MOB-status.  

Tidene endrer seg raskt og den sikkerhetspolitiske og den potensielle militære 

trussel viser vel at nedbyggingen for 20 år siden var feilslått politikk. Finnmark 

Landforsvar skal gjenopprettes sammen med en kampstridsgruppe på GP, men 

innslaget av luftvern til denne gjenopprettede enheten er ikke avklart. 

Kampluftvern, muligens av typen bærbart sekundærluftvern, kan bli løsningen. 

Banak flystasjon er i dag fortsatt en viktig fremskutt base i tillegg til at den er 

viktig for Alliert 

treningssenter så vel 

som ifm bruken av 

Norges beste skyte og 

øvingsfelt, Halkavarre. 

Gravølet til 

artilleristene på GP 

ble markert på Stae 

Barbaras orden 

«Cardus Borealis», 4. 

des 1993. Remedier, bilder etc fra LVBtt/GP ble oversendt og lagret ved Østfold 

regiment. 

LLABTT/Brig N 

Lett Luftvernartilleribatteri Brigaden i Nord-Norge ble overført fra 

Tysklandsbrigadene i 1953. Først oppsatt på Evjemoen (v/Kristiansand) under 

ledelse av senere Generalinspektør for Hæren, Rolv Eios. Avdelingen 

manøvrerte seg til Nord-Norge og levde de første år en omflakkende og noe 

kummerlig tilværelse. Man kom først fra Evje til Bodin leir i 1954, og fra 

etterjulsvinteren 1955 ivaretok batteriet grensevaktstyrken i Skibotn frem til 

medio -55.  Fra 6. mai 1955 ble batteriet forlagt i Tromsø og ivaretok samtidig 

luftvernet på Skattøra sjøflyhavn (Tromsø) frem til 1958. Brigadens luftvern 

flyttet i 1958 til Rusta leir i Heggelia. 
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Skattøra var tyskernes største, best utbygde og viktigste sjøflyhavn i nord. 

Skattøra hadde god administrativ infrastruktur og var strategisk plassert. Etter 

krigen ble Skattøra, leiren, garasje/hangaranlegg samt sjøflyhavna, benyttet av 

det norske forsvar i en viktig fase før oppbyggingen av forsvarets enheter og 

flyplasser virkelig skjøt fart under den kalde krigen. Kystradiotjenesten hadde 

også base på Skattøra. 

Etter krigen var det utpreget bruk av sjøfly til overvåking, personell- og 

godstransport.  Flygingene for å ivareta norske militære installasjoner, 

patruljetjeneste i havområdene, forsyninger, sanitet og annen støtte til de 

militære avdelinger i Finnmark.  

Luftvernbatteriet tilhørende Brigaden i Nord-Norge var oppsatt med 12 stk 40 

mm Bofors luftvernkanoner (pluss 6 på MOB-status), rekkevidden ca. 2000 m. 

Batteriet hadde også på denne tiden 14 stk 12,7 mm Browning med rekkevidde 

opptil 1500 m. Lavetten til 40 mm LV-kanon var i grunnen svært uhåndterlig og 

krevde hele 9 manns betjening. Spesielt vinterstid kunne det være utfordrende 

å få kanonen raskt i stilling for holde følge med Brigadens mobile strid.  

Typiske objekter for batteriet var Brigadens kommandoplass, bruer, viktige 

knutepunkt, logistikkområder og akser. Det var ikke særlig godt luftvern til 

manøveravdelingene. Disse avdelingene måtte nytte «passive LV-tiltak som 

kamuflasje, spredning, spordisiplin, bruk av mørke og mobilitet. 

Frem til -70 tallet hadde Brigadens luftvern sekundæroppdrag i å sikre 

flyaktiviteten på Tromsø-

halvøya. Innledningsvis 

sjøflybasen på Skattøra og 

deretter den nyåpnede 

Langnes flyplass. Et 

oppdrag Batterisjefen ofte 

øvde på når tjenesten på 

innlandet ble for 

«kjedelig».  Å drive tjeneste 

en ukes tid i Tromsø by, 

kan man gjerne tro kunne 
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være et kjærkomment avbrekk fra Rusta leir. 

 

Befalet i dette batteriet utgjorde senere en viktig stamme for utviklingen av nytt luftvern. 

I beredskapstiden løste batteriet beredskapsoppdrag som et forsterkende 

luftvern («gapfiller») rundt Bardufoss flystasjon samtidig som avdelingen sikret 

Brigadens kjerneområde og BrigKO. Batteriet inngikk da som «ECHO-batteriet» 

til LVAbn og hadde direkte samvirke med ledelsen og LKR i LVABn. Det var alltid 

et nært faglig og sosialt forhold til LVAbn, senere Luftverngruppen. Ikke lenge 

før avdelingene ble nedlagt foreslo stabssjef 6. divisjon (oberst Sverre Diesen) å 

slå disse to avdelingene sammen, innsparing på felles ledelse og logistikk samt 

at de operative oppdrag dekket både Hærens og Luftforsvarets behov. 

Luftforsvaret lokalt var ikke interessert, noe som man i ettertid var synd, 

kanskje den felles avhengigheten kunne bevart et tilstedeværende luftvern på 

Bardufoss? 
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Nye skyts 

Etter krigen ble det benyttet mye ex-tysk materiell, både 88mm FLAK og FLAK 

M/38 20 mm. Flak 38 er tysk for Flugabwehrkanon (Luftvernkanon/artilleri). 38 

i navnet, betyr at kanonen ble tatt i bruk i 1938, ikke at den var en 38mm 

kanon. Under andre verdenskrig var Flak 38 standard luftvernartilleri, og med 

sine 20mm kunne den brukes mot lette stridsvogner og gjøre betydelig skade 

mot infanteri. Flere Feltartilleriregiment hadde denne kanonen, i tillegg til 40 

mm L60 BOFORS, i sine MOB-avdelinger.  

Brigadens økte mobilitet, samt den økt lufttrussel fra både jagerfly, helikopter 

og luftlandeoperasjoner tilkjennega behovet for bedre og letter skyts. I 1972 

anskaffet man nye 20 mm LV-kanon (NM 45) med en skuddtakt på 900 sk/min, 

granaten hadde i tillegg en sprengeffekt ved anslag. Brigaden i Nord-Norge, 

LLAbtt GP og MOB-avdelingene i Feltartilleriregimentene ble omvæpnet i løpet 

av et par år. 

Kanonen kunne nyttes effektivt mot bakkemål ut til 1500-2000 m, men var nok 

ellers mest effektiv mot helikopter. Dyktige rettere kunne også følge 

hurtiggående jagerfly ved å hurtig beregne riktig forsprang og avstand. 

Treffsjansen var kanskje ikke stor, men uansett svært ubehagelig for en pilot 

når kulene suser forbi. 

Noe skarpskyting ble utført i Blåtind, men luftmålsskyting med kanoner ble i all 

hovedsak utført på Rakke skytefelt ved Stavern eller på Andøya. Turene til 

Andøya var et kjærkomment avbrekk for både soldater og befal. Batteriet reiste 

med Landgangsfartøyer som transportmiddel fra Sørreisa og hadde noen fine 

dager på Andenes. Forlegningene i Forsvarets leir Skarsteinsdalen ble benyttet 

og det sosiale livet på Andenes medførte enkelte utsatte morgenøkter i 

skytefeltet. Grunnet luft- og atom-trusselen ble Skarsteinsdalen leir lagt et 

stykke fra flyplassen. Den huset 3Bn/Brig N, LVAbn, stridsvognavdeling, 

flyplassens mannskaper, gjestende fly-crew, stab-/støtte og sanitet mv. 
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Batteriet ble oppsatt med 24 ildenheter/20 mm LV-kanoner fordelt i 4 tropper 

samt at et antall 12,7 mm mitraljøser fortsatt ble beholdt. Lettere skyts 

medførte også endring i den taktiske bruken ved at man i større grad kunne 

følge avdelingene på fremføringsakser og lettere forsvare mulige 

luftlandeområder etc. Utviklingen viste også et behov for bedre overvåkning av 

luftrommet og bedre varsling av lufttrusselen. Men det var ikke midler til egne 

radarsystemer så samarbeidet med Kontroll- og varslingsskjeden ble 

opprettholdt. Først når man på 70-tallet startet utviklingen av det som 

betegnes NALLADS skjøt den teknologiske utviklingen fart. 

20 mm LV-kanon ble utfaset fra luftvernavdelingene i 1995. 
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Rakettluftvern 

Rekkevidden på 20 mm kanon var begrenset, og behovet for elektroniske 

siktemidler, automatiske følge- og styringssystemer var åpenbare. 

Luftvernprosjektet i Hæren valgte til slutt et system med Robot 70 (RB-70) 

ildenhet, mobilradar Giraffe samt et måldatasystem og våpenterminal. FFI 

gjorde en stor LV-studie i 1974. Denne var Hemmelig, og begynnelsen på en 

god tid for det moderne brigadeluftvernet og en god tid for Hærens luftvern. 

Det ble foretatt troppeprøver med 

Stinger og RB-70 og valget falt som kjent 

på RB-70.  Vinteren 1980. I Lyngen testet 

FFI sambandet for å klargjøre luftvernets 

kommunikasjonsbehov og utfordringer. 

De bemannet de samme posisjonene 

som avdelingene hadde, og foretok 

målinger av bl.a. flerbaneproblematikk. 

Dette resulterte i at man høsten 1987 

utførte prototypeprøver med en dataradio til LV. Denne øvelsen foregikk i 

området Narvik til Ballangen. Dette ble etter hvert til MRR og Forsvarets VHF-

mengderadio. Datamottagerne skulle kunne presentere flyenes kurs, avstand 

og hastighet på skjerm og til skytter med retningstoner på øret.  

For å overføre en stor mengde data 

kunne ikke datidens HF/VHV radioer 

dekke behovet, prosjektet måtte også 

initiere utvikling av ny type radio og 

digitalt kommunikasjonssystem, det 

som senere skulle bli TADKOM og Multi 

Rolle Radio (MRR) for bruk i Hærens 

avdelinger.  

Bilde fra mobilradar Giraffe (BV 206) 

Hærens LV-prosjekt ivaretok samtidig behovet for nye luftvernsystemer for 

Kystartilleriets fort og etter hvert som supplement til Luftforsvarets 

luftvernavdelinger. Skarpskyting for rakettpersonellet ble utført i Hærens regi i 

Sverige, normalt et par ganger i året. 
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RB-70 hadde 

etter hvert en 

rekkevidde på 

ca. 7 km og en 

høydedekning 

på ca. 4 km. Et 

normaloppsatt 

batteri fikk 18 

ildenheter RB-

70, 12 20 mm 

LV-kanoner og 

3 Giraffe radar. 

Beltevognoppsatt rakettluftvern gjorde at manøveravdelingene i de norske 

brigadene, og allierte samvirkende enheter, kunne forvente luftverndekning i 

alle typer operasjoner og terreng. Systemet var hurtig i stilling og kunne gi 

kontinuerlig luftverndekning. Svakheten i systemet var imidlertid manglende 

nattkapasitet, men Clip On Night Device (COND) ble etter hvert utviklet og 

anskaffet. Laserstyrte våpen har fått sin renessanse grunnet at de er mer 

vanskelig å jamme en målsøkende missiler/raketter. 

Kombinasjonen av rakett og kanon utfylte hverandre på en god måte. 

Rakett, radar og tilhørende samband og måldatamottak ble benevnt Norwegian 

Army Low Level Air Defence System, benevnt «NALLADS». NALLADS var et 

sammensatt system som høstet internasjonal anerkjennelse og norske 

luftvernartillerister var på vegne av norsk forsvarsindustri attraktive «selgere». 

Mange land kjøpte etter hvert systemet og har det fortsatt i operativt bruk. 

NALLADS var et system som for så vidt var uavhengig av selve våpenet, derfor 

var både Stinger og Mistral også aktuelle rakettsystem. NALLADS var også som 

tidligere nevnt indikatoren for den viktige digitalisering av sambandet i 

Forsvaret, spesielt Multi Role Radio (som sammen med TADKOM senere ble et 

eget selvstendig prosjekt). Stor datakapasitet trengtes fordi man i luftvernet 

fikk et behov for overføring av stor mengde data i sann tid. Det ble investert 

100-talls millioner i simulatorbygg og systemer for effektiv trening. 
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Kontroll og Varsling 

LLABtt’ene samvirket tett med LVAbn på Bardufoss flystasjon og andre 

flyplasser i landet, også når det gjaldt kontroll og varsling. LVAbn hadde ett 

eget luftvernkontrollrom (LKR) på Bardufoss flystasjon (med alternativt LKR i 

Sundlia leir). I dette rommet hadde man track på egne og fiendtlige fly, 

luftvernstatus og kontrollordre. LLABtt hadde normalt en egen liaisonoffiser 

tilstedeværende i LKR når batteriets oppdrag var i tilknytning til Bardufoss 

flystasjon.  

Kontroll og varslig ble 

også gitt fra KV-kjeden, 

en CRC eller 

radarstasjon. Da var 

det direkte linje eller 

som oftest HF-

radiosamband til fra 

luftvernbatterienes KO 

eller radar og til 

Control and Reporting 

Centre (CRC). CRC 

Sørreisa med sine 

radarsystem og statiske Luftoperasjonsposter hadde god oversikt over nord-

områdene og varslet Forsvaret og allierte enheter om den til enhver tid 

gjeldende luftsituasjon og trusselnivå. Plott av alle fiendens luftbevegelser ble 

formidlet til avdelingene.  

Batteriets eget LKR formidlet videre lufttrusselnivå, faren for angrep etc. til 

Brigadens avdelinger – «…FLYVARSEL – FLYVARSEL – FLYVARSEL fiendtlige 

jagerfly kan ventes fra nord om 2 minutter…». Batteriet hadde også i den første 

tiden egen OP-tjeneste som overvåket sannsynlige innflygningsretninger og 

varslet FI fly på radio til ildenhetene. Kontrollordrer og flyvarsel ble fortløpende 

formidlet til LV-skytsene pr linje eller radio fra batteriko eller senere fra LKR-

radar.. 

Kjenningstjeneste har alltid vært en sentral del av kontrollen. I tidligere tider 

var det helt avgjørende å kunne skille egne og fiendtlige fly, i nyere tid ble man 
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imidlertid hjulpet av bedre utviklet luftromskontroll (Airspace management), 

med bedre elektroniske kjenningssystemer og elektroniskdataoverføring 

mellom CRC, LKR, Radar og ildenhet.  

Radarsystemene i NALLADS skulle etter hvert utvikle seg fra interimløsning på 

lastevogner Giraffe Mk IV til beltevognoppsatte systemer. Radarsystemet 

korrelerte luftromsbildet fra CRC-

systemet, AWACS og batteriets egne 

radarbilder. Det sanne luftbildet ble 

videreformidlet som skytedata til 

respektive ildenhet. Dette systemet var 

fullt operativt og innført ved 

årtusenskiftet og ble betegnet som 

kanskje verdens mest avanserte 

SHORAD-system, uavhengig av om selve 

ildenheten var RB-70 eller andre våpensystemer/plattformer. 

 LVbn og LVAbn (Nasams) var samordnet og hadde felles kommando og kontroll.  Bildet viser oblt 

Roar Hannestad, første sjef i LVBn/6. divisjon. 

NALLADS 

Tidligere kapittel har for så vidt beskrevet NALLADS, Norwegian Army Low 

Level Air Defence System. En betegnelsen på Hærens program for anskaffelsen 

av et effektivt taktisk, kortholdsluftvern (SHORAD). Hærens 

Forsyningskommando ledet prosjektet, men med meget deltagelse fra 

Artilleriinspektøren, SSFA og senere SSLV. I tillegg var Sjøforsvaret 

(v/Kystartilleriet) inkludert som bruker av et luftvernenheter på sine 

kystartilleri-installasjoner, KA-fort. 

Omvæpning til rakettluftvern og innføring av radar startet på slutten av 70-

tallet og var en av datidens større materiellinvesteringer i Hæren. NALLADS var 

spesielt fordi det var av de første større program som planla helhetlig, de ulike 

komponenter skulle settes sammen i et system, taktisk og teknisk innføring ble 

planlagt, utdanning/trening og organisasjonen var del av programmet samt 

utbygging av infrastruktur i Fredrikstad, Rusta leir og på Banak. De første 

komponentene ble i 1979 tilført Brigaden i Nord-Norge og LLABTT/N fikk sin 

første rakettropp. Senere startet innføringen av RB-70 med et mobilradar-
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system, først interimløsning med lastevogn montert radar, senere en BV 206 

med det siste av moderne teknologi. 

Kystartilleriets luftvern og Luftforsvarets luftvernavdelinger ble også 

komplementert med RB 70 rakettsystem. 

Oppsetningene 

Det var Feltartilleriregimentene og Bergartilleribataljonene, senere 

Artilleriregimentene som også satte opp luftvernavdelingene. Materiellet ble 

lagret i de respektive oppsetningsområder og personellet øvd regelmessig. For 

noen avdelinger som hadde innsatsområde Nord-Norge, var all tung utrusting, 

våpen og ammunisjon lagret nordpå. 

 

Luftvernoppsetningene var ikke bare bestående av batteriene, det ble også satt 

opp egne LV-liaisonlag med ansvar for samvirke med luftvarslingsavdelingene 

(CRC’er tilsv). Blant annet hadde LLABtt/N egen plass i OPS’en CRC Sørreisa og i 

luftkontrollrommet (LKR) hos LVAbn/Bardufoss flystasjon. 
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Kanonbatterienes oppdrag var i hovedsak område-, punkt- og veg-forsvar, 

herunder mulige fiendtlige luftlande-områder. Samband kunne være både linje 

og VHF, mens varsling var sendt på HF-radio fra CRC’ene. Etter innføring av 

rakettluftvern ble både organisasjon og taktisk bruk vesentlig endret. 

Mobiliteten til rakettroppene medførte evnen til å følge manøveravdelingene 

langs veg og i terrenget. Samband og logistikk måtte derfor tilpasses dette.  I 

forbindelse med opprettelsen av Luftvernbataljon 6. divisjon i 1994 ble 

kanonene faset ut av LVBtt/N. Ved etablering av Luftvernbataljon 6. divisjon ble 

batteriene i bataljonen mer rendyrket samtidig som man fikk kapasitet og 

kompetanse til å utvikle luftvernsamvirke med allierte og det norske 

Luftforsvar. NASAMS var et luftvern med medium rekkevidde som ivaretok 

luftvern på flyplasser og viktige områder, men som også skulle kunne støtte 

Hærens operasjoner. Frem til dags dato har Hæren derfor et samvirke med 

NASAMS, dog slik at man fortsatt har særdeles store svakheter i 

manøverkrigføring og mobil strid. 

Utdanning 

Organisert Luftvernutdanning har skjedd ved artilleriets befalsskole siden 1933, 

på Kongsvinger festning og på Haslemoen fra 1955 Luftvernlinja ble overført til 

Fredrikstad i 1982.  

På Befalsskolen for Artilleriet (BSFA), ble det 

våren 1979 for første gang tatt ut et fåtall 

elever som fikk spesialisere seg på RB 70. 

Brorparten av kullet hadde felles utdanning 

på FA og LV, men etter valgt tjenestested var 

det avsluttende øvelse og skarpskyting der 

LV-elevene reiste til Stavern (Rakke) for å 

drive skarpskyting mot luftmål og deretter til 

Fredrikstad for øvelse «Vannsjø».  

Artilleriets felles utdanning frem til 

begynnelsen på 80-tallet gjorde også at det 

var felles tjenestemønster for befalet. Det var 

helt normalt å tjenestegjøre både i 
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Feltartilleriavdelinger og i Luftvernartilleriavdelinger. 

Utdanningen på Luftvernsystemene og den taktiske 

kompetansen som var nødvendig for å betjene 

rakettsystemet, radar og airspace management var 

avansert og krevende. Det resulterte i egen luftvern-linje 

ved befalsskolen på Haslemoen før man i 1982 opprettet 

egen befalsskole ved Feltartilleriets øvingsavdeling nr. 1, 

senere Artilleriregiment nr. 1, før sammenslåingen med 

Infanteriregiment nr. 1 ble til Østfold regiment i Fredrikstad. 

Lagførerutdanningen, utskrevet befal (USK), på kanon og etter hvert RB-70 

skjedde allerede i Fredrikstad. Med opprettelsen av SSLV og BSLV fikk man et 

komplett utdanningsmiljø i Fredrikstad med Rekruttbatteriet, USK og BS-

utdanning samt taktiske og tekniske kurs ved SSLV.  

Befalsskolen i Fredrikstad hadde god søknad og på slutten var BSLV en av de 

befalsskolene som rekrutterte spesielt godt blant kvinner. 

Skyteskolen (SSLV) og Østfold regiment 

Ved SSLV hadde man taktisk og teknisk 

utvikling av våpenet så vel som videregående 

befalskurs. Skyteskolen for Lett luftvernartilleri 

ble opprettet i Fredrikstad og regimentsjef fikk 

etter hvert tittelen «Stedfortredende 

Artilleriinspektør Luftvern» (START/LV). 

Skyteskolen ivaretok den taktiske og tekniske 

utviklingen av luftvernets systemer så vel som 

fagutdanning for alt befal til og med batterisjefsnivå. Skyteskolen og 

befalsskolen hadde fagansvaret for, og gjennomførte Luftvern-utdanning for 

Kystartilleriet.  

Taktisk forståelse og videreutdanning fikk man sammen med manøvervåpnene, 

for eksempel fikk kaptein/major-nivået i Luftvernet gjennomføre 

bataljonssjefskurs i infanteri, kavaleri og artilleri. Spesialutdanning ble også gitt 

ved utenlandske skoler/kurs, mye i Sverige men også kan nevnes fast plass på 

US ARMY AD Advanced Course.  
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SSLV skrev reglementer, ga anbefaling til organisatorisk struktur, rulleførte alle 

LV-avdelinger. De forestod utdanning ifm repetisjonsøvinger samt 

evaluerte/testet alle LV-avdelingers operative evne.  

Artilleriets utdanning var som nevnt felles inntil Luftvernets våpensystem, 

måldata og radarsystem ble innført, men dette har for så vidt ikke hindret 

muligheten for å tjenestegjøre på tvers av fagområdene, men i praksis har det 

blitt et skille på tjenestemønster i utdannings- og operative avdelinger. I 

administrative stillinger, forvaltning og oppsettende enheter har FA- og LV-

bransjen hatt like muligheter.  

Både i Fredrikstad og i Rusta leir bygde man topp moderne 

simulatortreningssenter der alle deler av systemet kunne trenes hver for seg 

eller i et system. I sin tid ansett for å være ett av verdens mest moderne 

treningsfasiliteter for SHORAD-systemet. Undertegnede var selv batterisjef i 

prosjekteringsfasen for bygget i Rusta leir.  Bygget betegnes fortsatt som 

NALLADS, men de færreste kjenner nok i dag til opprinnelsen.  

I Luftforsvaret hadde man egen Luftverninspektør og Luftforsvaret hadde det 

overordnede fagansvar for luftvern i Forsvaret. 

Østfold regiment representerte «Luftvernets høyborg» i Hæren, og etter at 

man tidlig på 90-tallet flyttet Artilleriinspektøren ut fra Forsvarets 

overkommando fikk regimentsjefen ved ØR også stillingen som 

Stedfortredende Artilleriinspektør Luftvern, START LV.  

Østfold regiment var overordnet og hadde en egen forvaltning og oppgaver, 

mens det Luftvernfaglige saker 

ble ivaretatt av Skyteskolen.  

Skyteskolens Teknisk seksjon 

ivaretok av innfasing, utvikling av 

teknisk utstyr, den utviklet 

håndbøker og direktiver for 

Luftvernets materiell. Taktisk 

seksjon ivaretok taktisk og 

«strategisk bruk av Luftvernet, 

fra lagsnivå og til taktiske 
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direktiver for LVBn/6. divisjon samt samvirke med andre Forsvarsgrener og 

allierte. Utdanningsseksjonen revolusjonerte på 90-tallet utdanningen. Basert 

på en gjennomgående progresjon fra grunnleggende fag 

til og med batterisjefs nivå skulle undervisningen skje på 

standpunkt og i en praktisk progresjon, ikke en rekke 

forhåndsbestemte undervisningstimer.  Som en 

motivasjon for soldater og befal godkjente 

Generalinspektøren for Hæren ferdighetsmerket 

«Godkjent Luftvernartillerist», et synlig tegn som 

symboliserer kvalitet og kompetanse som kan bære på 

uniformen.  

Utdanningseksjonen overtok også rulleføring og repetisjonsøving av 

Luftvernets MOB-oppsatte personell i alle batterier ved nedleggelse av 

rulleføring ved regimentene. 

En artillerist hadde felles utdanning og vi vekslet på å tjenestegjøre ved de ulike 

artilleriavdelinger og oppsettende enheter (Regimentene). Våre regimenter og 

Bergartilleribataljoner var oppsettende enhet for artilleri og 

luftvern. Den faglige delingen mellom ART og LV hadde minimal 

konsekvens på samhold og identitet. Til tross avstanden mellom 

Artilleriinspektøren, BSFA, Skyteskolen for Feltartilleriet som var lokalisert på 

Haslemoen og med ØR og START/LV i Fredrikstad, skal det sies at fellesskapet 

innad i Artilleriet alltid var meget tett og godt.  

Som en kuriositet kan nevnes at SSLVs første sjef (oblt Tore Bjønnes) innførte 

fast tradisjon med «Lutefisklag» for personellet, mørk uniform og stor festivitas. 

Dette er en tradisjon som fortsatt holdes i hevd for alle som har vært ansatt ved 

SSLV eller som har en viss tilknytning til avdelingen. 

Jegerluftvern 
(tekst Gunstein Lauvrak) 

I 1996-1997 gjennomførte Hæren 

troppeprøver på sitt nye jegerkonsept 

– Jegerbataljonen på Porsangmoen 

(GP). Denne bataljonens rolle var 

offensive kampoperasjoner på dypet 
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og inntil 250 km foran egne fremste linjer. Hvert kompani var satt opp med 3 

jegertropper, 1 BK tropp, 1 LV tropp og en kompanistab. 

SSLV var prosjektansvarlig for luftvernets del av Hærens prøver. Det som var 

sentralt i disse prøvene var i hovedsak RB70’s egnethet som luftvern for denne 

type jegeroperasjoner, i tillegg testet man ut Stinger som bærbart luftvern i 

jegertroppene.  

Seleksjon av soldater og befal er viktig 

mtp at jegeroperasjoner stilte særskilte 

krav til overlevelse og stridsutholdenhet 

på fiendtlig territorium. Lagførere ble 

rekruttert fra BSLV (USK-kurset) og fikk 

spesialutdanning i jegerdisipliner og 

skyting på Elverum (SVI) før utdanningen 

startet opp på Porsangmoen sommeren 

1996. Troppsjef og NK ble hentet fra hhv LVbtt/ ØR og LVbtt/N. 

Soldatene ble selektert fra det ordinære sommerinnrykket på GP, men måtte 

gjennomgå en utvelgelsesperiode på ca 6 uker før man hadde et komplett 

oppsatt kompani på ca 120 mann. Utdanningen var innledningsvis fokusert på 

grunnleggende soldatdisipliner for å etablere et grunnlag for mer spesialisert 

utdanning. Som en del av denne treningen gjennomført man prøver til 

Godkjent Infanterist og Godkjent Jeger. LV-troppen gjennomførte i tillegg 

Godkjent Luftvernartillerist.  

Luftverntroppen besto av 4 lag samt en liten troppstab. Lagene besto av 4 

mann inkl lagfører og var satt opp på LTK (Polaris 6-hjuls MC) med henger på 

barmark og snøscooter (Yamaha) med slede vinterstid. Mobiliteten til troppen 

var overraskende bra til tross for alt materiellet lagene hadde medbragt. Hvert 

lag kunne ta med 2 missiler i tillegg til sikte og stativ, mens troppsstaben hadde 

2 ekstra missiler. LV skulle primært beskytte kompaniet mot helikopterangrep. 

Det betød at man normalt ikke skulle bekjempe helikopter eller fly når 

kompaniet ikke var oppdaget. Luftromskontrollen var en betydelig utfordring 

ettersom det ikke var etablert kommunikasjon med ansvarlig luftromskontroll. I 

praksis innebær det at standard ordren var «luftvern bundet». LV troppen 
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hadde ingen problemer med å støtte jegeroperasjonene som kompaniet 

gjennomførte, men kravene skjul og kamuflasje var spesielt krevende. 

Spesifikk trening på RB 70 ble gjennomført på Porsangmoen hvor det var 4 

simulatorer og i tillegg hadde troppen 4 skarpe sikter og vanlige attrapper.  

Troppen øvde også sammen med LVbn/ N i NALLADS-bygget i Rusta. 

Skyteferdighetene var minst like gode i LV troppen som for en ordinær RB70 

soldat. Dette ble bla kartlagt gjennom tester i NALLADS-bygget og på 

skarpskytingen i Vidsel. 

Utdanningen som RB70 soldat inkluderte også mer 

spesifikk jegerutdanning innen skyting, sanitet, 

overlevelse, stridsteknikk og ikke minst feltøvelser. 

Totalt 155 øvingsdøgn (!) fikk soldatene i 

jegerkompaniet i denne perioden og blant annet 

forflytning av kompaniet på snøscooter fra Porsangmoen til Skjold ifm øvelse 

Strong Resolve – tot 600 km.  

Troppen ble avviklet sommeren 1997 og materiellet ble returnert til Østfold 

regiment, senere ble også Jegerbataljon avviklet. Men når dette skrives er igjen 

Hæren i ferd med å bygge opp styrkene i Finnmark, inkludert «jegerluftvern». 

Artikkelforfatter Gunstein Lauvrak ifm laget MG skytetrening. 

Det var en gang 

Tidlig på nittitallet fikk man etablert 6. divisjon i Heggelia og derav kom også 

omkonfigurering av LVBtt Brig N til Luftvernbataljon 6. divisjon. Hæren som del 

av rasjonaliseringspolitikken fikk etter hvert en reduksjon av antall batterier til 

3 LVbtt, hhv til 

Brig S, Brigade 12 

og Brigade 15.  

LVbn div. 6 

nedlegges 

formelt 2004 og 

Hærens behov 

for luftvern til 

sine operasjoner 
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skal (tilsynelatende) dekkes av Luftforsvarets NASAMS enheter. Slik er det ikke 

lenger, Luftforsvaret har nok med sine egne oppdrag. 

Det var altså en gang en Hær som hadde 17 moderne luftvernbatterier (13 

brigader pluss landvernavdelinger. Hvert batteri hadde opptil 20 ildenheter RB 

70, 12 stk 20mm LV kanon og 3-5 radarsett GIRAFFE Mk 4. I tillegg 

sambandsutrustning, kjøretøy, 326 befal og soldater og et fullt ut anskaffet 

lager med skarp ammunisjon til samtlige ildenheter – utrolig(!). Dette forsvant, 

ble solgt eller gitt bort og er fortsatt i bruk hos allierte eller nøytrale partnere. 

Det er nå 14 år uten eget luftvern i Hæren. Tiden som ligger bak oss er en stolt 

historie, om en storhetstid i det norske Forsvar. Arven etter det som har vært 

skal gjenopptas og leve videre i Artilleriet når det nye luftvernet innføres. 

Bataljonens siste 

oppstilling 9. juni 2005, 

kun disse var igjen 

(bilde). General 

Grandhagen sa det var 

vemodig å legge ned en 

avdeling med en så lang 

og ærerik historie.  

Batterienes og 

bataljonens kvarterflagg 

er levert sjef 

Artilleribataljon Brig N. I 

2002 ble «gamle» 

Feltartilleriets 

øvingsavdeling nr. 1 

(FAØ1), senere 

Artilleriregiment nr. 1  

(AR1) og Østfold 

regiment (ØR) nedlagt. En flere hundreårig militær tilstedeværelse og tradisjon 

i Gamlebyen Fredrikstad var over. Det er mange gode minner fra livet i 

Gamlebyen for alle de tusener av Brigadesoldater (Tysklandsbrigadene og 

Brigade Nord) som hadde sin grunnleggende tjeneste i festningsbyen. 
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I dag har det blitt barnehage i NALLADS og de øvrige bygg har fått et sivilt 

etterbruk. Gamlebyen blomstrer som en kulturpærle.  

Med innføring av nytt IRIS luftvernsystem i Hæren er en etterlengtet operativ 

kapasitet tilbake – man kanskje ikke i tilstrekkelig monn...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bærbart polsk luftvern kjøpes inn til jegeravdelingene. En modernisert versjon 

av sovjetiske Igla… 
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Etterord 

Hva skal vi si? Den kompetanse og store kapasitet Norge en gang hadde ble elegant 

lagt ned. Hærens moderne 17 batterier, LVABN’er og Kystartilleriets avdelinger samt 

all utdanning og simulatorsentere i Hæren ble lagt ned. FMIN Krohn Devold slo i 

bordet (OMS 2004) og erklærte den kalde krigen for over og at vi ALDRI mer kunne 

oppleve 9. april… Hærens moderne batterier komplett med 6 tropper RB70, 

kanontropper, 3-5 radar i hvert btt, SB, AMMO, KJT og materiell var tilnærmet 

komplett. Alle stillinger i batteriene var satt opp med personell inkl reserver. Om ikke 

alle var topptrent var det et navn på de 329 mannskapene i hvert batteri. 

Samlingen av informasjon i dette heftet er bruddstykker av faktaopplysninger fra ulike 

militære rapporter, tidsskrift og bøker. Opplysningene er så langt jeg kan vurdere 

ganske etterrettelige, men jeg kan ikke garantere for alt informasjonsgrunnlag. 

Denne opplisting av Luftvernets historie i Hæren er ment som et grunnlag for 

ivaretagelse av troppeartens historie og arv.   

Undertegnede er utdannet ved Befalsskolen for Feltartilleriet, Krigsskolen, Forsvarets 

stabsskole del I og II, Batterisjefskurs og Infanteriets bataljonssjefskurs. Tjeneste bl a. i 

Luftvernbatteriet Brigaden i Nord-Norge, Forsvarets Gymnas, Feltartilleriets 

øvingsavdeling nr 1, Skyteskolen for lett luftvernartilleri, AR 1, Hærstaben, 

Luftvernoffiser 6. divisjon, G-5 og G-9 i 6. div,  Hærens styrker og Brig N, Sjef 

lederstøtte Brig N, G-3 OPSSTØ /TrenReg), Sjef Operasjonsstøtteavdeling Troms-

Finnmark, SSO planavdelingen Hærstaben. Repøvelser i Luftvern og 

Feltartilleriavdelinger og INTOPS fra Multinational Force and Observers (Egypt/Israel), 

ISAF (Afghanistan) og KFOR (Kosovo). 
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Bilder1 

Artilleriverkstedet i fjellanlegget, Rusta leir. Ca. 1960. 40 mm LVK. BOFORS L60. 

 

 

 

 

 

Mobilradar, GIRAFFE og Bofors RB 70 

 

 

 

 

 

Jegerluftvern, Halkavarre 

 

 

 

 

BV 206, vognførerkurs. 

 

 

 

                                                           
1 Bilder fra Facebook, Morten Kasbergsen Nye Troms, Gunstein Lauvrak, Forsvarets billedarkiv og militærfaglige 
nettsider. 
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Personell fra LLAbtt/N blir trenet med 

britisk helikopter fra Clockwork ifm 

skimarsj i 1994 

 

 

 

 

 

Bilde av kanontroppen LVbtt/N fra 1994, 

året 20 mm ble faset ut fra oppsetningen i 

Hærens luftvern.  

 

Måldrone Luftvern DOLPHIN, benyttet til 

rettetrening for kanon og RB 70. Drona 

ble også benyttet når batteriet hadde 

luftmåltrening for Brigadens 

sekundærluftvern (12,7 mm). Det var 

også et lite «lasterom» på dronene som 

kunne åpnes fjernstyrt. Dette var 

populært ved oppvisninger sivilt 

publikum, ut ble det sluppet karameller. 

 

 

 

 

 

20 mm luftvernkanon på Brigadens dag hhv 1975 (m/Volvo Jeep) og 1978 

(m/Dodge trekkvogn) 

https://digitaltmuseum.no/021025646524/maldrone-luftvern-dolphine/media?slide=0
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Avdelingsmerker 

 

 

 

 

Utdannings og Kompetanse-senter Luftvern, (Østfold regiment med 

Stedfortredende Artilleriinspektør Luftvern, LVBTT, skyteskole og befalsskole), 

tegnet av Generalmajor Bergersen og Stig M Hagen, LLABTTs første merke ved 

innføring RB 70. På slutten av 80-tallet tegnet Lars Skaarer Johansen og Stig M 

Hagen LVBTTs merke som senere også ble LVBNs merke. Artilleriets farger og 

symbolikk hentet fra heraldikken, dansk-norske og norske tradisjoner i 

Artilleriet. 

Rusta leir rundt 1960. OP-

fly fra Setermoen tar en 

siste runde etter å ha 

drevet målflyging. 40 mm 

kanonene er i ferd med å 

trilles til garasjen. I 

bakgrunnen ses bygget 

som frem til slutten av 80-

tallet huset sykestua.  

Rusta leir ca. 1994. I 

bakgrunnen NALLADS-

bygget, til venstre X-

hallen med tidligere 

simulatorhall og 

systemverksted. Kasernen 

ned til venstre og 

kontorbygget nederst 

venstre. På 

oppstillingsplassen et 

oppsett av containere. 
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En epoke var over, men en ny er endelig på gang med LVBTT i 

Artilleribataljonen 
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