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"Ett år luften" 

Ett Ar i luften. Flygets Arsbok 1960/61, Redi

gerad av Bill Bergman och S Artur Svensson. 

Allhems förlag. Kr 18150 (inbunden). 

Tolfte ArgAngen av Flygets årsbok finns nu i 

bokhandeln. Därmed har ytterligare ett steg 

fogats till denna utmärkta fortlöpande krönika 

i ord och bild över allt av vikt som händer pA 

flygets olika områden. Årets bok är kvantita

tivt och kvalitativt sett av samma goda klass 

som sina elva föregångare. Den innehåller 400 

sidor och inte mindre än ~30 bilder varav någ

ra i färg. Senaste ArgAngen inleds med ett 

uttalande av flygvapenchefen generallöjtnant 

Torsten Rapp, som sedan i en stort upplagd ar

tikel redogör för luftkrigföringens vapensys

tem. Bland andra mycket läsvärda saker kan 

nämnas artiklar om Draken, attackflyget och 

flygförvaltningens försökscentral, Major Sven 

Lampell har skrivit en intressant artikel om 

Flygkonst och showbusiness. Han är speciellt 

insatt i detta gebit efter att ha varit ledare 

för uppvisningsgruppen Aero Hunters pA F 18. 

En silvergrå gammal dam kallar fältflygare 
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Häll alltid växeln eller Din expedition orienterad 

om Din uppehAllsplate när rikssamtal väntas, 

ENGELSK LÄSÖVNING 

"How was I to know it 
would work?" 

flygvapnets gamla jettrotjänare sin hyllning, 

Flygets Arsbok innehåller givetvis också en 

del färska glimtar frän ttländskt flyg pA oli

ka områden, både den militära och civila si

dans, samt en hel del mera specialbetonade ar

tiklar, 

"HAR DET SUNDA FÖRNUFTET AVGÅTT MED DÖDEN'' 
Forts, frän föregående sida. 

värdera hans kvalifikationer för var och en 

av de 54 beställningar han sökt. Dessa över

ordnade torde ocksA ha kunnat använda sin tid 

bättre och till större gagn för tjänsten. Men 

de måste behandla varje fall och göra det nog

grant och bra. 

PA sin vidare vig till högsta instans måste 

dessa 54 ansålcningshandlingar passera både 

4 och 5 instanser som alla skall värdera sökan

den och göra antecknin~ar om honom pA minst 3 
exemplar. 

Det är således inte att undra på att pappsrs

bunte~ växer och väger tungt d! den slutligen 


