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nedlagda flygflottiljerna F 6 iM ilitä a flygdagar Karisborg och F 9 i Säve, för 

Skaraborgs flygflottilj, F 7, i Såtenäs firar 
i sommar sitt 60-årsjubileum genom att 
arrangera flygvapnets huvudflygdag sön

dagen den 18 juni. 
Huvudflygprogrammet som äger rum 

på eftermiddagen ska i huvudsak inne
hålla uppvisningar av Team 60 och före

visningar av modernt svenskt flyg bland 
annat komponenter ur FY 2000 såsom 
JAS 39 Gripen, JA 37D Viggen, S 100B 

Argus och S 102B Korpen. Givetvis kom
mer TP 84 Hereules att ha en framträ
dande roll och F 7 räknar med att kunna 
hålla sju flygplan i luften samtidigt under 
programmet. 

Dagen ska inte bara spegla F 7 histo
ria utan även delar av historien för de 

Stöd John Sjöqvists 

minnesfond 

Kadett John Sjöqvist varjaktpilot i det 

svenska frivilligförbandet F'~9 som stred 
på Finlands sida under vinterkriget 1940. 
Han miste sitt liv I en J 8 Gladiator som 
blev nedskjuten I flygstrider över Märkä
järvi den 23 januari 1940. 

För att hedra hans minne donerade 
Sjöqvists föräldrar en fond till flygvap
net. Sedan andra världskriget har därför 
välförtjänta flygofficerare vid kadettsko

lan kunnat belönas med ett stipendium 
ur kadett John Sjöqvists minnesfond. 

Nu 60 år senare krävs ett kraftfullt 
ekonomiskt tillskott för att säkerställa 
minnesfondens fortsatta existens. Den 
pensionerade översten av 1. graden lan 
lacobi, har genom att skänka 10 000 
kronor till fonden tagit initiativet till att 

förstärka fonden. lacobi ingick själv 
som pilot i F 19 med fänriks grad. 

- Det är viktigt att påminna om 
F 19:s Insatser, säger flygvapnets ställ
företrädande generalinspektör, överste 

1 Owe Wagermark. 

vilka F 7 är traditionsbevarare. 
Beträffande F 7-jubileet kan 
nämnas att en uppföljare till 

boken Gripen-flottiljen är under produk
tion. Innehållet i den nya boken präglas 

av vad som hänt vid F 7 sedan 1996, då 
den förra boken gavs ut. Huvudsakligen 
illustreras Gripen-systemet sett från 
användarens perspektiv. 

Mer information om flygdagen åter
finns på F 7:s hemsida: www.F7.mil.se 

Familjedag på F 10 

Ursprungligen var det tänkt att även FlO 
i Ängelholm, som också fyller 60 år, 

skulle arrangera en flygdag. Så blir nu 
inte fallet. Försvarsmaktens omstruktu
rering, prioritering av omskolningen till 
JAS 39 Gripen samt den grundläggande 

flygutbildn ilngen vid Krigsflygskolan gör 

- Flygvapnets ledning kommer därför att 
stötta minnesfonden. Samtidigt främjar 
vi ett fortsatt aktivt samarbete och infor
mationsutbyte mellan det svenska och 
finska flygvapnen. 

Bidrag till fonden kan ske genom 
inbetalning till postgiro 31 31 74-5. 
Betalningsmottagare är Militärhögskolan 
i Halmstad, ange "F 19" och givarens 
namn på talongen. 

Värnpliktiga 

Il-utbildas 

Värnpliktiga vid F 17 i Ronneby kom
mer under vårell att studera IT-säker
het. Kursen sker på fritid och berör 15 
värnpliktiga. 

Utbildningen genomförs i samarbete 
med Högskolan Karlskrona/Ronneby. 
Den ingår i ett projekt kallat Lokal IT
skyddsstyrka, som drivs av F 17. 

att flottiljen inte har möjlighet att genom

föra någon flygdag som är öppen för all
mänheten. I stället planeras ett mindre 
arrangemang i augusti som är avsett 
enbart för de F lO-anställda och dess 
anhöriga. 

Utländska flygdagar 

Flygvapnet kommer under perioden maj 
september att på olika sätt delta 
fllygdagar både i Sverige och utomlands. 
Information om var, när och med vilka 
flygplanstyper finns att läsa på flygvap
nets hemsida på Internet. Adressen är: 

www.mil.sejflyg 
Några preliminära datum ur listan är: 

21 maj, Kecskemet, Ungern (JA 37) 
27-28 maj, Mlldenhall, England 

(JAS 39, FSR 890 och TP 84) 
17 juni, Umeå (JA 37 Jaktviggen) 
22-23 juni, Royal International Air Tattoo, 
Cottesmore, England (JA 37 och TP 84) 

Stril-epok 
slut 
Sedan luftförsvarscentralerna 
(Lfc typ 1) togs I bruk på 1960

talet har Tieto Enator AB och 
dess föregångare svarat för den 

teletekniska drifthållningen av 
anläggningarna. Vid årsskiftet 
avslutades detta samarbete 
eftersom, Försvarsmakten nu dri
ver anläggningarna i egen regi. 

Händelsen uppmärksamma
des vid en ceremoni med delta
gande från Tieto Enator AB, 
Försvarets Materielverk och 
Försvarsmakten med represen
tanter från Högkvarteret och 
Flygvapencentrum. 

Flygvapnets generalinspektör 
tackade för det långa och goda 
samarbetet och betonade den 
höga tillgängligheten som har 
utmärkt anläggningarna, trots en 
mycket komplicerad teknisk 
utrustning. 
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