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Världens första FlygvapenNytt utkom me
dio 1960. MEN som framgår av omslagets 
framsida firar tidskriften halvsekelsjubi
leum i år. - Visst går tiden fort. Men är det 
redan 50 år sedan 19601 

Nej! Men den egentliga födelsen ägde 
rum 1939 något halvår innan dårskapen 
stack Europa i brand. Dåvarande flygstabs
chefen döpte sitt skötebarn till "Underrät
telser från flygstaben" (Ufs). Den stencile
rade utgåvan bestod mestadels av översat
ta texter från utländska publikationer. 
Men utgivningstakten var febril - mellan 
40 och 50 nr/år. 

Åren gick och krigsdrivan smalt av te
gen. Medio 40-talet var det dags för namn
byte - till "Underrättelser från flygled
ningen" (UfI). Illustrationer och mer 
"svensk text" hade tillkommit. Bättre tryck 
och klammerhäftning gjorde produkten till 
en tidskrift. Utgivningstakten sjönk dock 
till 12 nr/år. 

Den sista "UfI'" (nr 6/(0) utkom i juni 
1960. Därefter fortsatte skriftens upply
sarliv under det nya namnet "Flygvapen 
Nytt". I juli nästa år har det gått 30 år med 

den nya skepnaden. Och enligt tidens 
trend alltmer i färg etc. Antalet årsutgåvor 
har dock måst minskas till 4-6. Däremot 
har upplagestorleken på 25 år rusat upp 
från ca 6 000 ex till drygt 36 000. 

FV-budskapen via FV-Nytt når i dag inte 
bara all FV-personal m fl utan också till 
alltfler "utomstående". Ja t o m i utlandet 
har FV-avisan ett aktat namn. BI a har inci
dentbilder som frisläppts och publicerats 
genom FV-Nytt blivit världsstoff. Löpt jo r-

den runt i flera varv. Sådan reklam för FV 
är tacksam. Oftast ovärderlig. 

När FV-Nytt kom till världen 1960 var 
det samtidigt som Försvarstabens info
organ "Kontakt med krigsmakten" gick i 
graven. I dag är Fst på väg att återupp
väcka den gamla "draken" - om än i ny 
kostym m m. Vi i Flygvapnet hoppas att 
detta faktum inte är ett dåligt omen .•. vad 
gäller FV-Nytts framtid. ' • 
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Nordens största flygtidskrift: 37.000 ex.FlygvdpenNytt 50 år (1939-89). 
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INNEHALL 
Sid4: Ny flygstridsdräkt 

7: Gripens stryktålighet 

8: TP101SuperKingAir 
12: FV-museet, etapp 2 

22: Frittfram-insändare 

24: Psykisk träning 

28: FVRF-nytt 

F14 5 år 
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