
Major berättar om stora försvarsövningen
I mitten av september startar Aurora, Sveriges största försvarsövning på över 20 år. Major Peter Hagsköld har arbetat ett och
ett halvt år med att förbereda Aurora. Den 6 september kommer han till Flygvapenmuseum för att berätta mer om vad som
väntar.

Hela Försvarsmakten deltar i försvarsövningen Aurora 17 – armén, flygvapnet, marinen och Hemvärnet. Totalt ingår 19 000 personer i
övningen som har förberetts i ett och ett halvt år.

En som vet vad som krävs för att samla så många människor i en och samma övning är major Peter Hagsköld från Helikopterflottiljen i
Linköping. Han ingår i den centrala övningsledningen och har varit med och planerat hela övningen. Det arbetet, och hur övningen ska gå till,
kommer han att berätta mer om vid ett föredrag på Flygvapenmuseum den 6 september.

- En övning av det här slaget är som en stor teater, säger han. Allt måste vara planerat och regisserat för att övningen ska ge så mycket
kunskap och nytta som möjligt.  Jag kommer att berätta mer om hur vi har planerat övningen och hur den ska genomföras.

- Jag ska också berätta om hur Östergötland berörs. Större delen av övningen går i Mälardalen, men många kommer nog att märka av den
även i vårt område. Framför allt de transporter som ska ske både på vägen, till sjöss och i luften. Dessutom finns det förstås utrymme för att
ställa frågor.

Peter Hagskölds föredrag på Flygvapenmuseum hålls den 6 september klockan 18-19. Föranmälan görs på Flygvapenmuseums webbplats
www.flygvapenmuseum.se.

Kontakt: Karolina Hallstedt, programansvarig intendent, telefon 013-495 97 37

Flygvapenmuseum är ett modernt teknik- och kulturhistoriskt museum med utställningar om militärflygets utveckling från det tidiga 1900-talets
pionjärer fram till dagens JAS 39 Gripen. Flygvapenmuseum är också en plats där kunskap och lek möts på ett självklart sätt. I Flyglabbet,
museets science center, finns flygsimulatorer och experimentstationer på tema flyg. På museet finns också butik, restaurang, faktarum och
konferensmöjligheter. Flygvapenmuseum ingår i myndigheten Statens försvarshistoriska museer tillsammans med Armémuseum.


