
Chefredaktör 'n 
harOrdet 

Så kom det till sist, riksdagsbeslutet 
om Försvarsmaktens ominriktning. 

Om några år ska ännu en gång en flyg
flottilj läggas ner. För personalen vid 
F 10 i Ängelholm, som är mitt uppe i 
ombeväpningen till ett av världens 
modernaste stridsflygplan, är beslutet 
naturligtvis en tragedi. Oron hos Uppsala
flottiljens personal är lika begriplig. Att 
uppleva oro för framtiden och att behöva 
ta ställning till om man ska söka tjänst 
vid en annan flottilj eller lämna flygvap
net, är ingen avundsvärd situation. 

Det har sagts mig att när nedlägg
ningsbeslut har drabbat flottiljer förr, har 
den berörda personalen upplevt att "tele
fonerna slutade ringa" . De fick en känsla 
av att ingen brydde sig om dem - "de 
skulle ju ändå läggas ner". 

Låt det inte hända igen. Tänk på att 
flygvapnets organisation genom åren har 
minskats så mycket att varje individ nu är 
viktigare än någonsin för flygvapnets 
framtid . Enligt mitt synsätt är flygvapnet, 
trots ett besvärligt dagsläge, ett "företag" 
med stor utvecklings potential. Både för 
organisationen och individen. 

*** 

Flygvapnet har på senare tid vid flera till
fållen uppmärksammats av den ansedda 
amerikanska branschtidskriften Aviation 
Week. Dess redaktion uppmärksammar 
varje år ett antal personer, företag och 
organisationer som gjort förtjänstfulla 
insatser inom flygets olika områden. De 
tilldelas utmärkelsen "Laurel" och bland 
1999 års utnämningar återfinns det sven
ska flygvapnet och Försvarets Materiel
verk. Detta med anledning aven skickligt 
genomförd introduktion av JAS 39 
Gripen i ett första eärde generationens 
stridsflygsystem. 

Särskilt omnämns bland annat flygvap
nets GI generalmajor Jan Jonson och den 
siste flygvapenchefen generallöjtnant 
Kent Harrskog. Dessutom F 7 och dess 
chef överste Jan Andersson, samt major 
Anders Linner som var projektledare för 

skapandet av utbildningsanläggningen 
Gripencentrum. 

*** 

På senare tid har reportageresor fört mig 
till flottiljer och skolor både i Sverige och 
Finland. Tidigare hade jag inte riktigt 
klart för mig skillnaden mellan de mili
tära skolorna i Halmstad med de kryp
tiska förkortningarna MHS H och FM 
HS. Ett besök hos de sistnämnda, som 
ska utläsas som Försvarsmaktens 
Halmstadsskolor, resulterade i ett antal 
artiklar i detta nummer. Intrycket av FM 
HS är en modern skolorganisation prä
glad av professionalism. 

B0l1sett från riksdagsbeslutet är 
övningen Focus 2000 årets hittills vikti
gaste händelse för flygvapnet. Naturligt
vis sätter övningen sin prägel på detta 
nummer av FV-Nytt, liksom FM HS. 

Ett historiskt perspektiv gavs när jag 
fick förmånen att besöka det finska flyg
vapnet och närvara vid 60-årsminnet av 
den första stridsinsatsen med det svenska 
frivilligförbandet F 19. År 1940 hade 
utvecklingen av invasionsförsvarets 
senare så starka flygvapen bara påbörjats. 
Nu har Försvarsmakten fått en helt ny 
inriktning ... 

*** 

Redaktionen för Försvarsmaktens centralt 
utgivna tidningar söker ständigt nya vägar 
i jakten på att minska produktionskostna
derna. Det senaste greppet är att göra tid
ningarnas grafiska utformning, layouten, 
i egen regi. Därmed görs en avsevärd 
kostnadsbesparing jämfört med att köpa 
tjänsten "på stan". 

FV-Nytts nya layoutare är Eva Kent, 
som har erfarenhet från reklam- och 
tryckeribranschen både i Sverige och 
utomlands. Hon har redan tagit sig an 
uppgiften att förädla tidningens nya 
utformning som nu har ett år på nacken. 
Eva har i mitt tycke fått en bra start i sin 
nya roll. Välkommen! • 
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