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På finalen
Denna utgåva av FlygvapenNytt är den
sista so m ges ut. ÖB Johan Hederstedt har
nämligen beslutat att de tre försvarsgrens
tidningarna Anne- Marin- och Flygvapen
Nytt ska läggas ner för att i stället uppgå i
en helt ny rörsvarsmaktsgemensam tid
skrift, Insats & försvar.
FlygvapenNytt och dess föregångare
har givits ut i 64 år och under mer än halva
denna tid arbetade min företrädare Jahn
Charleville som redaktör. Han ger oss en
resume av hur tid skriften bytt skepnad
genom ilren på det sista uppslaget i detta
finalnummer.
I nsars & Försvar kommer att ha sektio
ner för mark-, sjö- och luftstridskrafterna,
vilket innebär att du som tidigare har läst
FlygvapenNytl fortfarande kommer att
hitta det rent f1ygvapenpecifika materialet
preci s som i dag.
Eftersom Försvarsmakten är under
utveckling och arbetssätt och uppg ifter
förändra s tror vi inom redaktionen på
Högkvarterets informationsavdelning att
efterfrågan på vad som händer i de andra
försvarsgren a rna komm er att öka.
Innehållet i den nya tidningen kommer
att att kretsa kring ny materiel, säker
hetspolitik , Försvarsmaktens organisation

och uppgifter och mycket annat. Den kom
mer ock så att innehålla artiklar om
övningar och möten med intressanta män
ni skor inom försvaret.
I Insats & Försvar ges helhetsbilden
när enheter ur Försvarsmakten arbetar
enskilt eller tillsammans över försvars
grensgränserna. Oavsett var du tjänstgör
inom Försva rsmakten eller om du har din
huvudsakliga sysselsättning utanför För
svarsmakten, tror vi inom den blivande
redaktionen att du komm er att uppskatta
den nya tidskriften.
Det första numret av Insars & Försvar
planeras komma ut i mars nästa år. Totalt
avses fem utgåvor att ges ut unde r 2004.
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Till sist vill jag passa på att tacka alla de
som på olika sätt medverkat i tillkom sten
av de 21 utgåvor av FlygvapenNytt som
jag ansvarat för - ingen nämnd och ingen
glömd.
Tack också till alla ni läsare som hört av
er med sy npunkter på innehållet, positiva
såväl som negativa.
Vi möts ige n i In sats & försvar.

PETER LIANDER
peter. liander@hkv.mil.se
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