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8·· totalt på 248 lästrevliga
Flygets årsbok 19;akt~r och utgivare tyckte att
·· fOa ko
··pa denna flygsIdor. Bokens re
r· ekrets b or,
fO
Flygvapen~ytts ~sida . 14 intressanta kapitel as
1
r
kl assIker fo . kr s 243 kr på postgirokont? ~25
genom att satta In
. g skrivs AVlat!on
36 91-1 . Som adressmenl~ ) Glöm inte eget
rt + moms Ingar.
Words. (Po o
khandel n tar ca 300 kr.
namn + adress. Bo

.. .. .. fl vapenmus ei årsbok
Minst lika las vard ar yg .. dock lite mindre,
F rmatet ar
1997 av Ikaros..~
(136) och kapitel (11).
liksom antalet oSI?r 90 kr en hel del lägre.
Men så är ocksakPfn~e~ lygva'penmuseum; ring
K·· boken cllre tran
0~t28 3567. (Porto tillkommer.)

Efterlevande maka och barn
efter avlidna yrkesofficerare av
kaptens eller högre tj änstegrad
(motsvarade enligt tidi gare gäl
lande befälsordningL som är
ekonomiskt behövande, kan
efter ansöka n få understöd från
H M Konungens Militärhospi
tals- och Medaljfoncler mecl f n
10.000 kr per år.
Ansökan bör inges senaste
den 14 april 1998. - Ansök 
ningsblankett rekvireras hos fon
dernas sekreterare:

Sven-Olof Hedengren, Kungl
Maj:t Orden, Kungl Slotte~ 111 30
Stockholm. Tel: 08/40261 96.

Tala rent - skriv rätt
I Försvarsmaktens informationspo
li cy står det att Svenska språk 
nämndens regler gä ller. liT-språket
ska vi skriva följande:
bärbar dator (inte laptop, notebook)
cd-rom (med små bokstäver)
cd-romläsare (u tan extra binde
streck)
e-post, e-posta (hel lre än mejl/
mej la, som uttalas likadant som eng
elska mail, det vill säga sn igelpost)
Internet (med stor bokstav)
Internetabonnemang (utan binde
streck)
pc (med små bokstäver)
skrivare (skriver ut lika bra som en
printer)
webb, webbplats (hellre än sajt)
Svenska Datatermgruppen:
http://www. nada.kth .se/da taterm/
Svensk-engelskt lex ikon:
http://www.nada.kth.se/ sko Iver
ketlsve-eng.html
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tkom boken om flygLagom till lulflrandet ~ormatmässigt stö rsta
plan SAAB 17. D e; Mån a unika bilder o~h
boken - ca 200 sldo ... b ten till en suveran
intressanta tabeller gor
r mycket l änge.
histori ebesknvnlng .som. eRveesearch i Nässjö:
.. I
A· HlstortC
)
.. 295 kr (inkl porto m m .
Ring for aget Ir
0380-12256 . Priset ar
._
I bokhandeln == 340.
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H M Konungens
Militärhospitals
och Medaljfonder

Kapten Greger Falk, då chefför 2:a
divisionen/F 7, hade krigsflygfältet i Vinninge som bas för sin B 17division på 40-talet. Det var en av
de va nligen förekommande övningarna i basförflyttning.
En av mekanikerna, korpral Johansson - i dagligt tal == Grepjohan; dels för att inte fö rväx las
med någon namne, dels trolige n
mer för att han hade så stora händer. (D et senare var mest ett problem när det gä llde att skaffa
handskar.) Han hade inför den förestående ombaseringen som gä llde återgång till F 7 ett an nat problem - hur skull e han få med si n
cyke l som ha n tagit till basen för
att besöka sitt föräldrahem. (Det
lå.g så.nära att ,han kunde ta sig dit
nar tJ ansten sa medgav. ) Flygplanet med honom själv i baksits var
ju OK, men cy kel n?
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Inga haverier 1997
"haveristatistik" . Resultatet är åter
det bästa som kan redovisas. En
klar fö rbättri ng jäm 
fört med 1996. Men,
Flygvapnets haveristatistikl kalenderår
som Ledaren på sid 3
-redovisar, är antalet
Kalenderår
93 94 95 96 197
ti Ilbud
(händelser
som skull e kunnat få
1
5
O
Haverier
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O
annan utgå ng) stort
och inger största re
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Omkomna
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spe kt. I flygsäker
hetsarbetet
finns
Misslyckade
nämligen aldrig tid
fallskärms
för att slå sig till ro.
O
O
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hopp
Speciellt inte nu då
flygtiden dras ned
lyckade fall
oc h flygtrimmen kan
1
2
skärmshopp 1
O
naggas.
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50 .000 I POTT EN!

H an frågade
--
piloten om han
kun de få ta den med
i baksits. Svaret bl ev "korpralen
kan ju ha den i knät". Frågan var
ju orim li g. Liksom svaret. M en enligt Grepjohan var det dock en
möjlighet som stod till buds. H an
demonterade framhjul , gaffel och
styre, med cyke ln nu i två delar
kunde den placeras i baksits. Äga
ren var en,praktisk man.
Hemkommen till F 7. Piloten
stå r vid flygplan et och lossa r selen
till skärmen. Då får han häpen se
hur hans mekaniker lyfter sin l<i e
nod ur baksitsen. G repjoha n hade
löst sitt problem.
Namnet Grepjohan hade god
kl ang bland oss andra. En fin grabb.
Han bor i dag i Grästorp. Ar 78
år och pensionerad kapte n . •
Ak, Akerftldt

Som vanligt redovisas i vårt första
årsnummer utfallet i flygvapnets

Bo Widl.ldll Åke Han

krigsvetenskapligt
Tävlingsskriften ska avse ämne
inom akademi ens tema för

1998. "Internationella insatser
- ett medel för vår säkerhets
politik?"
Skri ften bör vara väl genom
arbetad till in nehåll och form.
Det är en fördel om den inne
håller en bärande ide och fy ller
vetenskapliga anspråk i fram
stä llningen .
Tävli ngsskrift ska senast den
1 juni vara inkommen till aka
demien under ad ress: Kungl

Krigsvetenskapsakademien, Box
5435, 114 84 Stockholm. På
dess första sida anges ett motto.
Skriften ska åtföljas av namnse
del (med föfattarenslnas namn
och adress) i slutet kuvert, på
vi lket endast mottot får anges.
Tävli ngsskrift får vara utar
betad aven eller flera författa
re. Den bör inte utan vägande
skä l omfatta mer än 20 trycksi
dor (ca 50.000 tecken). D en
upptas inte till belöning om för
fattaren/na i densamma röjer
si n anonymitet. Författa re av
täv lingsskrift som Akademien
finner vara därav förtjän t belö
nas med högst 50.000: -. Belö
nad tävlingsskrift införs (even
tuellt i sammandragen form) i
akademiens H and lingar.
Tävlingsskrift som icke belö
nas kan om Akademien finner
lämpligt publiceras i Akademi
ens Tid skrift. Författarhon orar
utgår i detta fall enligt akade
miens normer.
Tävlingsskrift som varken be
lönas eller publiceras återställs
till författaren efter brytande av
•
namnsedel.
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