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Uppslagsboken Flygplankort
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Identi{leringshandboken Flygplankort är nu klar fdr distri
bution. Boken är ett uppslagsverk med det mesta som berör
ffygande materiel - ett utmärkt hjälpmedel i tjänsten och en
rik faktabank fdr alla ffygintresserade.

N

u har den äntligen kommit,
flygplansidentifieringshand
boken Flygplankort. Bokens 392
sidor rymmer en enorm mängd fak
ta om flygplanstyper. vapen med fly
ganknytning. nationalitetsbeteck
ningar. förkortningar och defini
tioner.
Flygplankort har tidigare givits ut
i olika omgångar. den närmast fö
regående utkom år 1987. Arbetet

med den nya boken startade efter
ett beslut i den dåvarande Flygva
penledningen.
För innehållet svarar Ulf Hugo
och Owe Björnelund. båda verk
samma inom Försvarets materiel
verk. Överstelöjtnant Lennart
Berns har varit initiativtagare och
projektledare. Med sitt stora kon
taktnät har han varit en tillgång i
arbetet med projektet.

Förbättringar och nyheter
Det huvudsakliga innehållet utgörs
av presentationer av olika flygplans
typer. Principen är en typ per sida.
Men nytt för denna utgåva är att ett
antal flygplanstyper presenteras på
flera sidor. Några exempel är Tor
nado och Su-24 Fencer. där olika
versioner upptar varsin sida.
Varje typ visas med fargbild och
treplansskiss.
Nytt är också att faktarutorna
blivit mer detaljerade och ofta är
kopplade till vapenbeskrivningarna
på annat ställe i boken.
Detta och ett flertal nytillkomna
avsnitt förhöjer avsevärt bokens
kvalitet i jämförelse med tidigare
utgåvor.
Särskilda kapitel ägnas åt bomb
och robotvapen. delvis illustrerat,
liksom korta beskrivningar av olika
elektroniska utrustningar. Vidare
redogörs för grunderna i flygplans
identifiering och olika nationalitet
smärken. Intressant är att även
UAV:er. d v s obemannade spa
ningsflygfarkoster. finns förteckna
de och illustrerade.
Ett register över alla i boken
förekommande flygplanstyper finns
uppställt så att man kan söka på an
tingen ett nummer eller en begyn
nelsebokstav - mycket användar
vänligt.

Flygplankort håller som bäst på att
distribueras till förbanden . All be
rörd personal skall kunna erhålla
ett exemplar. Kontrollera med din
chef att du finns med på fördel
ningslistan.

Flygplanskort kan beställas från
Försvarets bok & blankettförråd,
artikelnummer M7745 -75900 I.
Formatet är IS x 21 cm. Den kom
mer också att finnas att köpa i spe
ciaibokhandeln.
Tilläggas kan också att Flyg
plankort och dess historia under
sommaren kommer att visas upp i
Flygvapenmuseum på Malmen i ut
kanten av Linköping.
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Militärordbok på svenska och engelska

F

örlaget Stud'entlitteratur har
givit ut en ordbok med militä
ra termer på svenska och engelska.
Det är en innehållsrik bok på drygt

570 sidor. vars innehåll också bi
fogas på en CD-skiva.
Sven Krigsman och Jörgen
Svensson svarar för innehållet. Bo
ken har tagits fram i samarbete med
Försvarshögskolan i Stockholm.
Denna bok kan verkligen sägas
ligga i tiden. när Försvarsmaktens
personal i allt större omfattning
kommer att behöva kommunice
ra på engelska i samband uppdrag

av internationell karaktär. Ordbo
ken rymmer ett stort antal ord som
översätts i riktningarna svenska
engelska och vice versa. Här finns
också ett omfattande avsnitt med
utländska förkortningar samt över
sättningar av gradbeteckningar.
Bokens format är 14 x 18 cm och
trots det stora antalet sidor är bo
ken endast 2 cm tjock. Den går så
ledes lätt att ta med sig vid tjänst

göring i falt. CD-skivan passar
kanske bäst på kontoret. eller var
för inte till den bärbara datorn i en
tillfällig stabsplats.
På CD:n finns bokens sidor upp
lagda i dataformatet pdf. För att
kunna läsa den i datorn krävs pro
grammet Acrobat reader. som
dessutom finns med på CD:n och
fritt kan installeras i datorn.
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