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Samlingen kom först att läggas i 
förråd i Skedalas vägstations gamla 
byggnader där den for mycket illa. 
När Försvarsmakten senare drog in 
på förband blev mobiliseringsför-
råden på det gamla militärlägret 
Skedalahed lediga. Det är tre 
plåtförråd i gott skick och dit kördes 
alla föremålen. Samlingen är inte 

i första hand ett museum, utan är 
magasinerade på en plats för att 
enklast kunna vårdas och katalogi-
seras, för att bevaras åt framtiden. 
Armémuseum har dock ett krav på 
att föremålen skall kunna visas upp 
för intresserade.

Till utställningen används två av 
förråden och i det tredje förvaras 

dubbletter av pjäser och annan 
materiel såsom reservdelssatser och 
verktygssatser. Det första förrådet 
innehåller tung pjäsmateriel och 
även eldlednings- och radarmateriel. 
Här kan man se samtliga tunga pjä-
ser som använts av arméns luftvärn, 
från den första 1902 till den stora 
10,5 cm kanonen m/42.

Armémuseums samling
av luftvärnsmaterial
I serien om vårt militärhistoriska arv, SMHA, besöker vi nu Luftvärnssamlingen på Skedalahed. 
Grunden till samlingen är de saker som förvaltaren och sedermera kaptenen Lennart Johansson 
vid Lv 4 samlade in under sin tid på regementet. Vid Lv 4 nedläggning var det redan klart att 
sakerna skulle följa med till Halmstad, som är det enda kvarvarande luftvärnsregementet (Lv 6).

Text: Christer Fält

10,5 lvkan m/1942.
Foto: Patrik Leonardsson

Stubbkanon,
75 mm kanon m/1902.

Foto: Patrik Leonardsson
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Utöver detta finns även försöks-
kanoner representerade. Vad gäller 
centralinstrument finns alla typerna 
på plats, bland annat försvarets 
första, konstruerat av kn Halvar 
Gustavsson.

Beträffande radarutrustningar 
går det att se den första radarn, 
ekoradio 2, som försvaret köpte från 
Tyskland 1944. Den finns bevarad i 
sin originalfärg från Luftwaffe.

Därefter följer spanings- och eld-
ledningsradar fram till PS 70.

I den andra lokalen förvaras au-
tomatkanonerna och de mindre ka-
librerna. Där visas 20 mm kanoner 
och 40 mm m/36 och 48, men även 
57 mm kanonen.

Centralinstrument m/ä, även kallad 
”Halvar Gustavssons trollerilåda”.
Foto: Patrik Leonardsson

Radarstation Er2b. Radarskärm med 
manöverorgan monterad på transport-
kärra m/1937.
Foto: Armémuseum

Robot 70 atrappstativ.
Foto: Patrik Leonardsson

20 mm lvakan m/39.
Foto: Patrik Leonardsson

20 mm lvakan m/1940-70. 
Foto: Patrik Leonardsson

40 mm
lvakan m/36.

 40 mm
vakan
m/48.
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Givetvis finns centralsikte och 
centralinstrument till dessa pjäser.

Det går även att bese olika fordon 
knutna till luftvärnet. Bland annat 
finns prototypen för luftvärnsvarian-
ten av stridsfordon 90 på plats.

I förrådet förvaras också den stora 
12 cm mobila automatkanonen, 
unik i hela värden. Den väger 23 ton 
och kunde skjuta 80 skott i minuten 
med tänkt räckvidd 5 till 10 km. 
Kanonen byggdes i ett exemplar 
och den står nu på Skedalahed. Den 
blev både för stor och tung för att 
hanteras på våra vägar och broar 
och sedan kom robotarna och fyllde 
samma funktion och lite till. n

KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktuppgifter:
Besökadress: Luftvärnsmuseet, Kappgatan 

42, Halmstad.
GPS koordinater: 

Lon 12.93747, Lat 56.68503

Besökadress: Garnisonsmuseet, 
Noréensvägen på 

Galgberget i Halmstad.
GPS koordinater: 

56 41.310N, 12 51.657E

Telefon museet: 035-266 31 01, 
0703-35 31 01

info@91anmuseet.se

Under lågsäsong är det endast bokade 
visningar av Luftvärnssamlingen.

Kontakt: christer.falt@91anmuseet.se

Öppettider 2017:
Garnisonsmuseet:

Februari - Maj
Jämna veckor: Torsdag kl. 12-16

Lördag kl. 12-16 (från v. 8)
Söndag kl. 12-16 (från v. 8)
(fri visning kl. 14, helgdagar)

Ojämna veckor:
Torsdagar kl. 12-16

Luftvärnsmuseet:
Under våren 2017 gäller 
enbart bokade visningar.

Entré:
Vuxen (16+) 50 kr

Barn/ungdom (0-15) Fri entré

OBS! Enbart kontant betalning, betalkort 
går inte att använda.

57 mm lvakan m/54. Foto: Patrik Leonardsson 120 mm lvakan FM1. Foto: Patrik Leonardsson

http://www.91anmuseet.se/ http://91anmuseet.se/luftv%C3%A4rnssamlingen.html

Centralinstrument m/40,
modifierad m/36.
Foto: Patrik Leonardsson

Strids-
fordon
90 lv.
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