
Sie flliegen fur 
Österreich 
Österrikes flygvapen presenteras 

i en foto bok med bilder tagna 

genom den japanska fotografen 

Katsuhiko Tokunagas kameralin

ser. Österrikes flygvapen har tra

ditionellt haft nära kontakter med 

det svenska. Här presenteras bil

der i absolut världsklass av bland 

annat Draken och Saab IOS. 

Boken innehåller 200 sidor och 

varje kapitel inleds med en kort in

troduktion på tyska och engelska. 

Förlag: Austria Medienservice, 

Graz. Fax: 00943-316 31 8736 I S 

Uteliv 
Med överlevnadsteknik 
Lars Fält, chef för Försvarets 

överlevnadsskola, har gjort en 

bok om hur man överlever på 

egen hand i naturen. Hur söker 

man skydd? Vilka växter är ätba

ra? Hur tillreder man ett fångat 

villebråd? Hur skyddar man sig 

mot väta och kyla? 

Svaren ges i denna bok, tillsam

mans med instruktiva illustrationer. 

Förlag: Wahlström & Widstrand 

Ikaros 
-Flygvopenmusei 
årsbok 1998 

Flygvapenmuseums årliga bok har 

publicerats för åttonde året i rad. 

Den senaste utgåvan innehåller 

144 sidor med kapitel om bl a 

FMV:s provningsavdelning (FC) i 

ett historiskt perspektiv, flygtek

niska kunskaper på 1910-talet, F 

16:s förbandsmuseum, en fotoka

valkad från förr och Flygvapen

museums senaste verksamhetsår. 

Utgiven av Flygvapenmuseum. 

Pris: 90:-, 

www.flygvapenmuseum.nu 

Vampire 
- reaepoken 

Den välkände flyghistorikern Bo 

Widfeldt fortsätter att ge ut böck

er på sitt eget förlag Air Historie 

Research. Den senaste produktio

nen behandlar en viktig milstolpe i 

det svenska flygvapnets historia, 

nämligen J 28 Vampire och flyg

vapnets tidiga introducerande av 

jetdrivna stridsflygplan. 

På 248 sidor i A4-format finns 

det mycket att läsa om J 28 

Vampire; ur teknisk synvinkel, om 

de tidiga jetmotorerna, piloter 

och tekniker berättar om sina in

tryck. Mycket bilder, ritningar, 

flygplansdata m m. 

Förlag: Air Historie Research 

Pris: 400:-, www.widfeldt.se/ahr 

J33 Venom 
Det brittiska flygplanet J 33 

Venom användes av flygvapnet 

under 19s0-talet som alIväder

sjaktplan. Verksamheten med de 

60 flygplanen vid F I i Västerås 

beskrivs ur olika aspekter av 

Mikael Forslund. Boken är på hela 

304 sidor och är rikt illustrerad ligare exemplar kan beställas hos 

och med många unika bilder. Försvarets bok- och blankettför

råd (FBF). 

Förlag: Allt om Hobby 

Pris: 310:-, www.hobby.se Flygvapnet 
An illustrated history of theFakta om Swedish Air Force 

Anders Annerfalk publicerade totalförsvaret 
1995 en bok om flygvapnets till

Broschyren Fakta om totalförsva komst och historia - Flygvapnet, 

ret 1999 innehåller bl a informa en historisk översikt. Nu finns 

tion om Försvarsmakten och boken utgiven på engelska, i nå

totalförsvarets civila delar. Bro got omredigerad form. 192 sidor, 

schyren finns även i en engelsk rikt illustrerad. 

språkig utgåva. 

En grundtilldelning har sänts ut Förlag: Aviatic Förlag AB, 

till Försvarsmaktens staber, för Ljungsbro 

band, skolor och centra. Ytter- Pris: 395:

Faktaboken om Gripen 
Faktaboken om Gripen finns nu i en fjärde, omarbetad, utgåva. Här 

presenteras en mängd faktainformation om Gripen; systemet, flyg

planet, flygstridskrafters betydelse, ekonomi, industripolitiska as

pekter mm. 

Boken är resultatet av fyra mans arbete: Jan Ahlgren och Lars 

Jansson från Saab Gripen, Lars Christofferson vid Försvarsmaktens 

infoavdelning och Anders Linner, flygvapnet. För utgivningen svarar 

Industrigruppen JAS. (www.gripen.saab.se) 
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