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II 000 Gripen-flygningar 


Det första exemplaret av tele

krigsversionen av Viggen, SK 

37E, har officiellt överlämnas till F 

4 på Frösön. Det skedde vid en en

kel ceremoni i samband med Gar

nisonens dag den 3 september. To

talt skall t io plan av den tvåsitsiga 

Viggen-versionen modifieras. • 

Hereules 
,blir grå 

Under hösten kommer ett av flyg

vapnets TP 84 Hercules att för

ses med ett nytt färgschema. Den 

gröna kamouflagefärgen byts ut 

mot grått. Nationalitetsbeteck

ningar samt texter kommer att ha 

ett mindre i ögonfallande ut

seende och fenan kommer att 

förses med en svensk nationali

tetsflagga. 
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Fram till den 31 augusti 1999 hade FMV:s regi. Flygningarna har re inte flygningar med prototypflyg

11054f1ygningarmedJAS39Gri sulterat iett flygtidsuttag på 7588 plan och provflygningar som ge

pen genomförts i flygvapnets och timmar. Uppgifterna inkluderar nomförts av tillverkaren. • 

Ljus framtid för "Bas-frivilliga" 

Försvarsmaktens krympande or

ganisation påverkar även frivilliga 

inom flygbasorganisationen. De 

befattningar som FVRF tidigare be

fordringsutbildat till kommer att 

förändras i framtidens basorgani

sation. O rganisationen krymper 

från 33.000 till drygt 4.000 befatt

ningar och många av dagens be

fattningar kommer att försvinna 

Under våren har representan

ter från Flygvapencentrum med 

TU BAS, Högkvarteret, Lottorna, 

Bilkåren, Flygfältsingenjörerna, 

Brukshundsklubben och Flygva

pen-frivilliga träffats för att få in

formation och diskutera lösningar. 

En arbetsgrupp med represen

tanter för nämnda organisationer 

har bildats. Den leds av överste

löjtnant Steve Burström, Flyg

vapencentrum. Grunden för ar

betet skall vara att ta tillvara det 

stora engagemang som finns bland 

Bok om Flygarbaronen 
"Flygbaronen Carl Cederström" 

är titeln på en nyutkommen bok 

av Kåa Wennberg. Cederström är 

en av det svenska flygets verkliga 

pionjärer. Han lärde sig flyga i 

Frankrike redan 1910. Tillbaka i 

Sverige väckte hans flygningar stor 

de tragiskt när han störtade i 

Ålands Haven natt i juni 1919. 

Bokens förord är skrivet av ÖB 

Owe Wiktorin. I det kan bland an· 

nat läsas att Cederström aktivt 

medverkade t ill att den militära 

flygve rksamheten i Sverige kom 

uppmärksamhet. Hans liv sluta· igång inom armen och marinen. 

Detta ledde så småningom till det 

självständiga flygvapnets bildande 

1926. 

Boken om "flygbaronens" liv har 

kunnat publiceras genom stöd från 

en mängd olika stiftelser och har 

ISBN-nummer 91-971362-7-1. • 
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de frivilliga. Gruppens arbete har 

redan lett till några mycket intres

santa förslag. som kan innebära helt 

nya utmaningar för de fnivilliga. 

De som idag är med i FVRF:s 

basutbildning kan förhoppningsvis 

se ljust på framtiden. Det blir för

ändringar, men det kan komma att 

betyda nya stora möJligheter för 

all frivillig baspersonal. • 

Tore Bertilsson 

BOK tips 


