
r 
i KORThet 

FIygvapen
museum 
välbesökt 

Flygvapenmuseum i Linköping är 

välbesökt. Utställningen öppnade 

för I S år sedan och museet har nu 

räknat in drygt 800 000 besökare. 

Museets öppettider: sept - maj, 

ti - sö kl 12 - 16 och jun - aug alla 

dagar kl 10- 17. Mer information 

finns på deras hems ida: 

www.flygvapenmuseum.nu 

Flygvapenmuseums senaste ny

tillskott är den blåmålade Draken 

som pryder omslaget till denna 

tidning! Den kommer att ställas 

upp utanför museet som blick

fång. Förhoppningsvis något 

snedställd så att den färggranna 

ovansidan exponeras tydligt. • 

Får du 
Flygvapen Nytt 
till rätt adress? 

Alla adressändringar ska inte gö

ras till FlygvapenNytts prenume

rationsregister! 

För adressering av Flygvapen

Nytt används tre olika register 

med databaser vid Hög

kvarteret/personalbeman

ningsavdelningen/flyg, FVRF:s 

kansli och prenumerationsregist

ret vid Högkvarterets informa

tionsavdelning. 

HKV/pers Bem Flyg (Gunilla 

Widsing, tel 08 - 788 75 OS) 
uppdaterar flygvapnets anställda 

personals adresser utifrån löne

listorna, F/Slör. 

Medlemmar i FVRF skall med

dela adressändring till kansliet, 

Camilla Amcoff 08 - 788 89 48. 

Prenumeranter och andra läsa

re som finns i Försvarsmaktens 

tidningsregister meddelar adres

sändringar till Högkvarteret, Lise

lotte Mogen, 08 - 788 90 19. 

Prenumerationsavdelningen vid 

HKV har telefontid vardagar mel

lan 9- II. • 

för lufttankning 

De Gripen-flygplan som ingår i 

delserie 3 kommer att förberedas 

för installation av lufttankningsut

rustning. Leveransen av det förs

ta planet i denna omgång beräk

nas ske år 2003. Genom att 

kunna tanka i luften ges Gripen 

förbättrade operativa prestanda. 

Sverige har inga planer på att be
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Den sista TP 85 Caravelle blir 

inte, som planerat, ett utbild

ningsobjekt vid Försvarsmaktens 

Halmstadsskolor. Den civila före

ningen Le Caravelle Club får i 

stället disponera världens sista 

flygande Caravelle. Den 28 janua

ri flögs planet från Malmen till 

Arlanda. Det ägs nu av Flyg-

Svenskarnas syn 
på försvaret 

Styrelsen för Psykologiskt 

Försvars har gjort en undersök

ning av svenskarnas syn på sam

hället, säkerhetspolitiken och för

svaret. Av resultatet kan utläsas, 

att en majoritet av Sveriges be

folkning vill att Sverige håller fast 

vid alliansfriheten. En fjärdedel 

tycker emellertid att vi ska söka 

fullt medlemsskap i Nato. Nästan 

hälften är i huvudsak för att vi ska 

söka fullt medlemsskap i Nato. 

Nästan hälften är i huvudsak för 

att Sverige medverkar i en för

djupning av det utrikes- och sä

kerhetspolitiska samarbete inom 

EU i riktning mot ett framtida ge

mensamt försvar. 

Försvarsviljan är fortfarande 

hög, men en tredjedel ser mörkt 

på våra möjligheter att fram

gångsrikt försvara oss. Över hälf

ten tror att Sverige kan räkna 

med en snabb och betydande mi

litär hjälp utifrån om vi skulle an

gripas aven främmande makt. 

Undersökningen gjordes under 

hösten I 998. • 

vapenmuseum, men är deponerat 

hos föreningen. Deras avsikt är 

att hålla planet luftvärdigt. 

- Introduktionen av Caravelle 

var en betydelsefull milstolpe i 

utvecklingen av det moderna civi

la trafikflyget och är en del av vår 

moderna kultur, säger förening

ens ordförande Ola Carlsson . • 

Foto: Peter Uander/FBB 

Viggen 
för telekrigs

träning 
För närvarande pågår utprovning 

av den tvåsitsiga SK 37E vid FMV: 

Prov i Linköping. E-versionen är 

baserad på skolversionen SK 37, 

som nu utrustas med elektronisk 

motmedelsutrustning. 

SK 37E ska användas till telek

rigsutbildning. Den kommer att 

flygas som störflygplan i samöv

ningar med olika typer av förband 

inom Försvarsmakten. Utöver 

flygdivisionerna även luftvärn och 

marina enheter. SK 37 "Erik" 

kommer att tas i bruk av flygvap

net senare i år vid F 4 på Frösön. 

Tio flygplan ska modifieras. 

Arbetet utförs vid F 21 i Luleå .• 

Gripen förbereds 


ställa några tankflygplan, men i en 

eventuell framtida internationell 

operation kan Gripen samverka 

med utländska tankflygplan. 

Saab/BAe genomförde i höstas 

inledande prov med ett prototyp

flygplan. Bilden härintill visar ett 

av provmomenten. • 

Foto: British Aerospace 
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Sök Volvo Aeros 

stipendium 
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En stor andel av det svenska fol

ket har en positiv inställning till 

export av JAS 39 Gripen. Det vi

sar en undersökning som SIFO 

gjorde strax före årsskiftet. 

På frågan "Skall Sverige försö

ka exportera JAS 39 Gripen till 

andra länder?" svarade l2% "ja". 

24% svarade "nej" och 4% svara

de "tveksam/vet ej". 

65% av de tillfrågade hade en 

positiv inställning till att Sverige 

tillverkar Gripen. 29% var negati

va. Andelen "tveksamma/vet ej" 

var 6%. 

Undersökningen gjordes på 

uppdrag av Saab/BAe Gripen. 

Den skedde genom telefon

intervjuer av 1000 personer 

- män och kvinnor. 15 år och 

äldre - i hela landet. • 

Foto: Katsuhiko Tokunaga 

Färgindikator i Viggen 

En färgindikator av LCD-typ har 

för första gången provflugits i en 

JA 3l Viggen. På indikatorn pre

senteras en elektronisk karta. där 

även taktisk information som t ex 

målsymboler. luftvärn. brytpunk

ter presenteras. Genom att an

vända färger på bildskärmen blir 

det lättare för piloten att uppfatta 

informationen. 

Utrustningen är levererad av 

Ericsson Saab Avionics AB och 

ingår i en förserie på tio enheter. 

För system- och funktionsinre

gration svarar Saab AB. Utprov

ningsverksamheten kommer att 

under året fortsätta vid FMV:s 

provningsavdelning (FC) på Mal

men. 

Nästa år planeras införande av 

den nya fargskärmsutrustningen i 

en del av JA 37-f1ottan. När dessa 

tas ur drift kommer utrustningen 

att överföras till JAS 39 Gripen. • 

I samband med flygvapnets lO-år

sjubileum överlämnade Volvo 

Aero Corporation ett gåvobrev 

till flygvapenchefen . Gåvan ska 

manifestera det mångåriga samar

betet mellan Volvo och flygvapnet. 

Gåvan omfattade ett stipendi

um om 20 000 kronor att årligen 

utdelas till en yrkes- eller reserv

officer i flygvapnet. Medlen ska 

användas för studier inom flyg

motorområdet för militära flyg

plan. Stipendiaten utses gemen

samt av VD för Volvo Aero 

Corporation och generaIinspek

tören för flygvapnet. Stipendiet 

utdelas i samband med de årliga 

flygmässorna i Farnborough re

spektive Paris. 

Stipendiet som årets ansökan 

gäller kommer att utdelas i Paris. 

Du som söker ska vara beredd 

att medfölja i Försvarsmaktens 

officiella delegation till flygmässan 

i Paris 13-ll juni 1999. 

Ansökan 
Något formulär finns inte utan 

ansökan formuleras av den sö

kande själv och ska innehålla: 

• 	 Personuppgifter. grad. befatt 

ning och arbetsplats. 

• 	 Avsett studieområde. 

• 	 Motiv för ansökan 

Plan för studierna omfattande 

innehåll. kostnadskalkyl m m. 

• 	 Chef(-er) eller annan sakkun

nig ska yttra sig över ansökan. 

Du förbinder dig att efter ge

nomförda studier skriva en rap

port om erfarenheterna. 

Ansökan insänds senast den 10 

april 1999 till: Flygvapencenrrum 

Att: Övlt Stellan Pihlemark 

Box 16096. l50 16 Uppsala 

Vill du veta mera? Kontakta 

överstelöjtnant Stellan Pihle

mark. tel 018-28 22 15. fax 

018-28 22 l5 eller e-post 

stellan.pihlemark@flygvapenc.mil.se 

HMKonungens 

MiIitärhospitals


och Medaljfonder 

Efterlevande maka och barn efter 12.000 kronor per år. Ansökan 

avlidna yrkesofficerare av kaptens bör inges senast den 15 april. 

eller högre tjänstegrad (motsva- Ansökningsblankett kan rekvi

rande enligt tidigare gällande be reras hos fondernas sekreterare 

fälsordning). som är ekonomiskt Sven-Olof Hedengren. Kungl. 

behövande. kan efter ansökan få Maj:ts Orden. Kungliga slottet. 

understöd från H M Konungens I I I 30 Stockholm. 

Militärhospitals och Medalj Tel 08-402 6 '1 96. • 

fonder med för närvarande 

Nya namn i Finland 

Finland har nyligen förändrat sjö- och luftstridskrafter benämns 

de svenska benämningarna på sina numera som Finlands Arme. 

militära stridskrafter. Land-. Marinen och Flygvapnet. • 
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Flygvapnets musikkår Draken till 

Flygvapnets musikkår höll årets tid med Göteborgs kommun och 

första konsert i slutet av januari. kallas då för Göteborgsmusiken. 

Platsen var Berwaldhallen Musikkåren har spelat som en 

Stockholm. professionell blåsorkester sedan 

Konserten var en underhållan 1992, men dess rötter går tillbaka 

de tillställning, som borde ha ända till 1905. 

lockat en större publik. Men det Med hjälp av blåsmusiken vill 

blir fler tillfallen att se och lyssna man agera som kulturspridare. 

till Flygvapnets musikkår. Årets Samarbetet med Försvarsmakten 

spel tillfallen kommer att anges ger möjlighet att nå en bredare 

bland annat på internet. Adressen publik, liksom att vidareutveckla 

är : www.fomusc.mil.se/fvmk.htmlden fina militära musiktradition 

Flygvapnets musikkår är statio- som finns i Sverige. 

nerad i Göteborg. Den delar sin Foto: Peter Liander/FBB 

tjeckiskt museum 

Den 15 februari flögs en J 35J 
Draken till Tjeckien . Flygplanet 

(nr 35518) ska senare i år offici

ellt överlämnas till ett flygmu

seum på basen Kbely, i närheten 

av Prag. 

- Leveransflygningen var sanno

likt den sista till ett museum inom 

överskådlig tid, säger Sven 

Scheiderbauer, chef för Flyg

vapenmuseum som äger flyg

planet • . 

Efterlysning! 

Generalinspektören för flygvap säga har funnit sin egen väg och 


net har beslutat att det årligen inte synts till på länge. Trots ihär


skall genomföras en Flygvapen digt sökande har pokalen inte 


fälttävlan. Årets tävling avgörs vid kunnat återfinnas. 


F 16 i Uppsala den 8 - 10 juni. Förhoppningsvis finns det nå


Tävlingen har sitt ursprung gon i läsekretsen som kan bidra 

i den tidigare E I Eskaderflygfält- med upplysningar om var priset 

tävlan, där segraren erhöll en in- finns. Major Maria Wickman, 
teckning i ett vandringspris . Ett Flygvapencentrum i Uppsala, tar 

stort problem för den nya arran- tacksamt emot upplysningar på 

gören är att vandringspriset så att telefon 018 - 28 22 34. 

Flygvapnets uppvisningsgrupp Mer information om Team 60 kalenderbitarna inte får missa. 

Team 60 förbereder sig som bäst 

inför årets uppvisningssäsong. Går 

allt planenligt kommer man i år 

återigen att flyga med sex flygplan. 

Vidstående datum anges med 

reservation för ändringar. 

finns att hämta på internet. Här 

presenteras bland annat gruppens 

medlemmar, uppvisningsprogram

met, uppvisningtillfällen, bilder 

m m. Dessutom finns en omfat

tande historisk översikt, något för 

Gruppen har numera en egen in

ternetadress: 

www.team60.mil.se 
Deras hemsida kan naturligtvis 

även nås under adressen: 

www.mil.se/f1yg • 

Uppvisningsflygningar 
med Team 60 

lOjuni F 10 Ängelholm 
12111 juni Karup, Danmark 
19 juni F 21 Luleå 

(familjedag) 
2S juni Kauhava, Finland 
11 juli Visby 
22 augusti Ludvika 
28 augusti Norrköping 
24 september Ljungbyhed 

Team 60-uppvisningar 

med ett begränsat program 


IS augusti Helsingborg 
21 augusti Ystad 

(Military Tattoo) 
21 oktober Södertälje 

(Swedint) 

Vid dessa tillfalle[l sker uppvisning
arna inte över ett flygfalt, därav 
det begränsade uppvisningspro
grammet, exempelvis överflygningar 
i formation. 
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