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Flygvapenchefen Kent Harrskog i talarstolen - S 1OOB Argus i bakgrunden.

~ en 5 november blev F 16

~ fyra

fl ygpl an rikare . Då
övenlämnade FMV till Försvars
maktens fl ygvapen fyra fl yga nde
spaningsrada rsystem av typ FSR
890. Chefen för Materielverkets
fl ygmateriel 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.

Flygvapen Ny tt 58 år

CFV har just överlämnat loggboken tilf C F 16.

Strax därefter svepte de fyra
pl anen, S 1OOB Argus, eskorte
rad e av två laktviggar ur F 16
förbi i tät formering . Ceremo
n ien fö r ambassadörer, i ndus
trifolk, massm edier och en
hoper offi ce rare var ti II ända.
Radarspaningssystemet FSR
890 ingår som en vikti g del i fl yg
stridskrafterna, i det som numer
benäms Fl ygvapnet 2000.
Den nya spaningsradarfunk
tionen - med radar PS 890 oc h
bärare SI OO B Argus (= Saa b

Nordens s/örs/a flyglidskrift: 35.0()O ex.
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Trycks på m iljövänligt p apper.

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

30: KFÖ - F 7

Manusstopp fö r nr 2/98 = 28 ja nuari

kompl ement till vår markpl ace
rade stridslednings- och luftbe
vakningsradar vad gäller under
rättel ser såväl i freds-, kri s- som
krigstillämpninga r. En väsentli g
förbättring har skapats.
1998 och 1999 ko mmer de
två resterande SI OO B Argus att
levereras ti II Fl 6. Systemet kan
då utn yttjas fullt ut fö r såväl
operati va som takti ska uppgif
~r.
•
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