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Flygvapenhistoria 

Den stora PFF-övningen Strong Resolve i 
Polen, med 23 deltagande nationer, har 
just avslutats. En övning som för flygvap
nets del kan betraktas som smått historisk, 
eftersom det var första gången ett av de två 
nya snabbinsatsförbanden övade utom
lands . Swafrap AJS 37 var förvisso inte 
fullt bemannat, men alla dess funktioner 
deltog i övningen. 

Flygskolefrågan har länge varit på dag
ordningen och planeringsarbetet inför flyt
ten till Malmen pågår. Flygvapnets ombe
väpning till JAS 39 har tagit ytterligare ett 
steg framåt genom att flygplanstypen nu 
tillförs en tredje flygflottilj, F 21 i Luleå. 
Att Ungern ska hyra 14 av Försvars
maktens Gripen blir också en angelägen
het för flygvapnet som ska svara för 
utbildning av ungersk personal. Ett nytt 
spaningskapselsystem har också beställts. 
Aktuella ämnen som beskrivs i detta num
mer av FlygvapenNytt. Det är också ske
enden som så småningom kommer att 
betraktas i ett histori skt perspektiv. 

Historisk är definitivt händelsen med 
den svenska DC-3 :an som försvann under 
ett signalspaningsuppdrag över Östersjön 
en sommardag 1952. Under efterspaning
arna tre dagar senare besköts en Tp 47 
Catalina och tvingades nödlanda på havet. 
Det har förflutit 50 år sedan denna drama
tik utspelade sig, men ännu kan ingen med 
säkerhet säga vad som hände de åtta 

Fölsvalsbildel finns på: 

besättningsmännen i DC-3.an. Med början 
på sidan 32 redogör två medlemmar ur 
svensk Flyghistorisk Förening (SFF) för 
händelserna. 

SFF är en ideell förening som i 40 år 
har verkat för att dokumentera svensk 
flyg historia, företrädesvis den militära. 
Föreningen har idag över 5000 medlem
mar, vilket gör den till världens största 
flyghistoriska förening. 

Resultatet av medlemmarnas forsk
nings- och dokumentationsarbete har 
genom åren publicerats i både böcker och 
i den regelbundet utgivna medlemstid
ningen Svensk flyghistorisk tidskrift. Ett 
berömvärt arbete som förtjänar uppskatt
ning . 

Den som vill veta mera om SFF rekom
menderas att knappa in Internetadressen 
www.sff.n.se på sin dator. 

PETER LIANDER 
peter.liander@hkv.mil .se 

www.fbb.mil.se 
Rubriken är synonym med Internetadressen till Försvarets bildbyrå, FBB . 
Bildbyrån har en digitiai bilddatabas med bilder från Försvarmaktens olika verk
samheter. 

Bilderna kan användas till exempelvis OH-presentationer, hemsidor, tryck
saker etc. För ljänstebruk inom Försvarsmakten är bilderna tillgängliga för 
användning och publicering utan kostnad. 

Användare utanför Försvarsmakten har tillgång till bilderna enligt en fast
ställd prislista. 
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