
FFV koncentrerar sina resurser 
för bättre effektivitet och lönsam
het. Fr o m det gångna årsskiftet 
har FFV-koncernen samordnat 
sin robotverksamhet - tekniskt 
systemarbete, underhåll och " ro
botnära" materiel - under FFV 
Underhålls operativa ledning. 
Verksamheten , som omfattar 
FV:s, A:s och M:s robotsystem, 
var tidigare delad mellan Telub i 
Växjö och FFV Underhåll i Arbo
ga. 

Att FFV Underhåll fått ansvaret 
är naturligt, då företaget redan 
innan samordningen hade hand 
om ca 3/4 av den aktuella verk
samheten. Man kan säga att cir
keln därmed är sluten för FFV 
Undehålls del , då det var i Arbo
ga som man började i slutet av 
40-talet. • 

Hans Ribben 

Sjömll/srobolen RB04E under sy
slemprovning. 

Bokserie med flygplanritningar 

"FLYGPLANSRITNINGAR 1:" Svenska Flygvapnets skol- och 
övningsflygplan 1926-82. Ritningar i skala 1/72 och 1/50 av Björn 
Karlström med både teknisk information och uppgifter om mål
ning/ märkning. Några bilder och andra uppgifter till varje flygplan 
kompletterar boken. Det första häftet i en serie med Karl
ström-ritningar för alla modellbyggare! (ISBN 91-85496-12-2) 
Nästa bok i serien omfattar FV:s jaktflygplan. Den utkommer 
under första halvåret -84. - Nr 1 kostar ca 77:- i bokhandeln. Men 
boken kan också rekvireras direkt från förlaget = Allt om Hobby, 
Box 9185, 102 73 Sthlm. Möjligheter att ordna försäljning med 
rabatt via FV:s lokala personalföreningar (motsv) föreligger. Ring 
Freddy Stenbom: 08/194040. - En utmärkt julgåva till bl a alla 
modell byggare. • 

J.Ch 

Norskt besökt 

Medio oktober besöktes FV 
av Genera/inspektören för 
Luftförsvaret i Norge, gene
ra/major Magne Sörensen. 
Ht;ir välkomnas genmj Sö
rensen med fru Anne-Marie 
av CFV, gen/t S-O O/son. 

F'vgvapenmuseum far fonn - öppnar; vår 

I FV-Nytt 1/83 berättades om 
första spadtaget samt visades 
museiskisser. Det handlar om 
Flygvapenmuseum på Malmen 
(gamla F3) . Nu närmar sig mu
seet sin fullbordan. Ex1eriören är 
färdig och i oktober hade 19 flyg
plan rullats in i den 2 600 kvm 
stora byggnaden. Museet smäl
ter fint in i omgivningen, placerat 
i kanten av F3:s gamla flottiljom
råde utmed vägen från Linkö
ping. 

- Vi räknar med att ha invig
ningen under första kvartalet 

1984, berättar museets chef Axel 
Carleson. Kanske i mars? Men 
innan dess har vi en lika arbets
sam som rolig tid framför oss. In
redningen ska iordningställas 
och så ska resten av flygplanen 
göras i ordning i det skick de ska 
presenteras i museet. 

De flygplan som ska in i muse
et flyttades under våren och för
sommaren från förrådet i Ryd till 
Malmen, där de blivit föremål för 
en sista finputsning . 

Inomhus kommer Flygvapen
museum att visa 26 flygplan på 

golvet och två upphängda i taket. 
Av dessa är tiotalet tillverkade av 
Saab och förgångaren ASJA. 

Några av de flygplan som in
går i Malmen-samlingen kan be
tecknas som helt unika: M1 
Nieuport (Monoplanet) , Macchi
flygbåten, B3 och J20 - de enda 
exemplaren av resp typer som 
finns bevarade i hela världen. 

På övre botten skall diverse 
kringutrustning samlas och ex
poneras. Exakt hur vet man inte 
än. Flera slutförandemöjligheter 
finns. 

Utanför museilokalen, öster 
därom, skall plats ges åt flera fpl 
som tål att förvaras och expone
ras utomhus. Den platsen blir 
nog inte färdig förrän till somma
ren någon gång. Och, säger Axel 
Carleson, betr etapp 2-utbygg
naden har vi inte fått några som 
helst besked. Allt står skrivet i 
stjärnorna. Det gäller naturligtvis 
i ännu högre grad etapp 3. Men 
vi ger aldrig upp. Vi har tillräckligt 
med befintligt jobb. Och fpl-kom
pletteringsprojek1en måste drivas 
vidare, avrundar Carleson. • 

Rd. 
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