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Flygvapenchefen Kent Harrskog i talarstolen - S 1OOB Argus i bakgrunden. CFV har just överlämnat loggboken tilf C F 16. 

~ en 5 november blev F 16 
~ fyra fl ygplan rikare. Då 

övenlämnade FMV till Försvars
maktens flygvapen fyra fl yga nde 
spaningsradarsystem av typ FSR 
890. Chefen för Materielverkets 
flygmateriel ledning, generalma
jor Staffan Näsström, överräckte 
en loggbok till fl ygvapencehfen, 
generallöjtnant Kent Harrskog, 
som i sin tur hade att vidarebe
fordra densamma till chefen för 
Upplands flygflottiljlFl6, överste 
Mats Nilsson. 

Strax därefter svepte de fyra 3400) - utgör ett betydelsefullt 
pl anen, S 1 OOB Argus, eskorte komplement till vår markplace
rade av två laktviggar ur F 16 rade stridslednings- och luftbe
förbi i tät formering. Ceremo vakningsradar vad gäller under
n ien för ambassadörer, i ndus rättel ser såväl i freds-, kri s- som 
trifolk, massm edier och en krigstillämpningar. En väsentlig 
hoper offi cerare var ti II ända. förbättring har skapats. 

Radarspaningssystemet FSR 1998 och 1999 kommer de 
890 ingår som en viktig del i fl yg två resterande SI OO BArgus att 
stridskrafterna, i det som numer levereras ti II Fl 6. Systemet kan 
benäms Flygvapnet 2000. då utnyttjas fullt ut för såväl 

Den nya spaningsradarfunk operati va som takti ska uppgif
tionen - med radar PS 890 och ~r. • 
bärare SI OOB Argus (= Saab }. Cb. 

Flygvapen Nytt 58 år Nordens s/örs/a flyglidskrift: 35.0()O ex. Trycks på m iljövänligt papper. 
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Vad är "Ag 2006"? 
"Cooperative Banners" 
"Cooperative Bear" 
Flygvapnet 2000 
17 flygvapenchefer 
KFÖ - F 7 
Saab:s flygdag 
PR utomlands 
Våra fysiska baskrav 

Nr 1/98 utges i januari 
Manusstopp för nr 2/98 = 28 ja nuari 

Ansvarig utgivare: Ulf Sveding 
Jahn CharleviIIeChefredaktör: 

I redaktionen : 

Prenumeration: 

Anders Eisen 
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Marie Tisäter 

Ljungbergs Tryckeri AB. Klippan 1997-11-17 (971581) 

BIDRAG från läsekretsen välkomnas. Redaktio
nen förbehåller sig rätten att redigera allt materi
al. - Endast " Ledaren" ger uttryck tör CFV 
åsikter. För signerade artiklar svarar resp förfat
tare, för redigering och layout redaktionen. - För 
insänt EJ beställt material ansvaras inte. 

ÅTERGIVANDE av textinnehåJJet medges. 
Källan önskas tydligt angiven. 

Adress: "B' 
Flygvapen Nytt Artiklar ro m: 08-7887569 
HKV/INFO Prenumeration: 08-7889019 
10785 Stockholm vx: 08-788 75 00 

Prenumerationspris 100 kr 1998 
Poslgironummer 31 6997-6 

Kassa 103:6 Flygvapen ledningen 
Y.1d händer i försvaret idag? 

Ring För var Direkt 
077- 122 77 77. 
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