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flygBOktips

F 21
Nyckelflottilj i norr
40-årsjubilerande F 21 i Luleå uppmärksammas i en omfat
tande bok - 585 sidor tjock! Boken speglar i text och bild
flottiljens utveckling och verksamhet i norr i cirka 140 av
snitt skrivna av olika författare. Allt sammanställt aven
redaktionsgrupp bestående av Karl-Gustav Andersson,
Karl-Erik Ekström, Anders Jonsson och Herbert Ökvist.
Boken kan beställas via F 21 :s informationsavdelning
samt flottiljens hemsida: www.f21 .mil.se

Spani g mot skyn
Den optiska luftbevakningen i Sverige

Bemt Törnell

Flygvapen över Skåne
F 10 Minnesbok
När Skånska flygflottiljen , F 10, lades ner i vintras sattes
punkt för en verksamhet som inleddes 1940. Då med omo
derna jaktflygplan - nu med fjärde generationens strids
flygplan .
I en minnesbok över F 10 har överste Tomas FjelIner och
major Ulf Ohlsson sammanställt en historisk kavalkad om
den mångfacetterade verksamheten.
Vid den första genombläddringen av de nära 300
sidorna kunde en imponerad redaktör konstatera att boken
- i likhet med F 21-boken - innehåller nära nog allt. Som
om inte det var tillräckligt, återfinns också på baksidespär
mens insida en DVD med bilder och filmklipp!
Boken har distribuerats till F lO-anställda . Med tanke på
alla personalbilder i boken kan nog de flesta av mottagarna
finna sig själva med på bild.

JAS 39 Gripen

Spaning mot skyn

Det Har under ett antal år
utkommit flera böcker om
Gripen , den senaste är utgi
ven av förlaget Air Historie
Research (www.ahr.widfeldt.se )
och författad av Gunnar lind
qvist, tidigare chef för FMV:s
flygmaterielavdelning,
och
flyghistorikern Bo Widfeldt.
Boken Rikets flygplansköp
- JAS 39 Gripen innehåller
inte bara fakta om Gripen
utan även en historisk över
sikt av flygvapnets materie
lanskaffning sedan 1926
fram till projekteringen och
leveransen av JAS 39 .
Gripen beskrivs bland
annat ur tekniska, taktiska
och operativa perspektiv på
192 sidor i storlek A4.

Den optiska luftbevakningen i
Sverige är undertiteln på
denna bok skriven av Bernt
Törnell, reservofficer i flygvap
net och som under många år
har forskat om den svenska
luftbevakningens historia och
utveckling.
Resultatet publiceras på
240 sidor i A4-format . Här
berättas om hemliga luftbe
vakningsanläggningar, "torn
svalor" , LS-torn, organ isation
m m som illustreras med bil
der och ritningar.
Boken utges av förlaget
Fort & bunker (www.bunker.nu)
och torde vara intressant inte
bara för sitt flyganknutna inne
håll, utan även för en allmänt
militärintresserad läsekrets.

The ASJA/Saab Sk 14
Antalet flygplansmonografier ökar sta
digt, en av de senaste behandlar skol
flygplanet Sk 14. Författare är kanaden
saren Doug MacPhail och svensken
Mikael Östberg, som ger ut boken på
eget förlag.
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Denna bok är huvudsakligen eng
elskspråkig , men med en svensk sam
manfattning, illustrerad med svartvita
bilder och färgprofiler.
Boken kan köpas via bland annat
Svensk flyghistorisk förening.
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