BOKtips

<:
1~

~.

,Från Albatros
till Viggen
En flygplansmästares
minnesbilder
ERICH ESTULF

Boken ingår som nummer två i serien
"Svenska vingar" som förra året introducerades av förlaget
Air Historie Research. Författaren var verksam som flygplanmästare och
berättar om sina upplevelser inom svenskt militärflyg 1930 - 1974. När han
1974 slutade som verkstadschef vid F 7 i Såtenäs hade han tjänstgjort vid sex
flygflottiljer (F 3, F 5, F 9, F 10, F 15 och F 16) samt vid CVV.
Boken är på 80 sidor. Priset är cirka 198 kr. (http://ahr.widfeldt.se)

Kronmärkt
LEIF HELLSTRÖM & LEIF FREDIN

Denna bok behandlar hur svenska militärflygplan varit
målade under 1900-talet. De två författarna har lagt ner
åtskilligt med forskarmöda vilket resulterat i denna bok
på 240 sidor med över 700 illustrationer.
Boken är utgiven av förlaget Allt om Hobby
(www.hobby.se).prisnivån är cirka 390 kr.

Gripen-flottiljen 2000
KURT KARLSSON/ANDERS LlNNER/RAYMOND ANDERSSON

Boken gavs ut i samband med att F 7 i Såtenäs firade 60
årsjubileum. Den är en direkt fortsättning på den bok
som gavs ut 1996 och speglade flottiljens historia från
1940. r den nya boken speglas den dagliga tjänsten med
JAS 39 Gripen i centrum. Boken finns även i en eng
elskspråkig utgåva. Formatet är liggande A4 och på
de 64 sidorna och finns massor med läckra färgbil
der. Priset är 150 kr. Beställning kan göras genom
F 7 Museum, 0510 - 87 000.

Svenska bomb
och attack
flygplan
ÅKE BERG

Författaren är pensionerad
överstelöjtnant och har varit
verksam främst inom bomb
och attackflyget. r boken skil
.......
dras de flygplanstyper han
flugit, med tyngdpunkt på det taktiska och
operativa förhållanden.
Boken är på 122 sidor, illustrerad med svart
vita bilder. Den kan köpas från författaren för
190krviapg921 84 18-3.

I luften 2001
Flygets Årsbok
22:a årgången från Bevingade
Ord. 14 artiklar av landets
främsta flygskribenter avslu
tas med "Året i luften",
kalendern över det gångna
årets viktiga fJyghändelser.
224 sidor, 160 bilder, färg i .~
•
hela boken. Priset är 220
kr, inkl P0l10, pg 925 3691
- I, mottagare "Aviation
Words".

~~

Hit.ften

2001 .
~_

000

Myran
En hemlig
anläggning
går ur tiden
BJARNE DARWALL

Die Luftstreitkräfte
Ostereichs 1955 bis heute
WOLFGANG HAINZL

Det österrikiska flygstridskrafternas historia sedan efterkrigs
tiden speglas i denna tyskspråkiga bok. Den är på 336 sidor,
med ett rikt och delvis unikt bildmaterial. Eftersom Österrike varit en
flitig operatör av svenska flygplan har exempelvis J 29 Flygande Tunnan, Saab B 17,
Safir, Draken och Saab 105 sina givna platser i text och bild.
Utgiven av Weishaupt Verlag (www.weishaupt.at).
FlygvapenNytt • 4 • 2000

Myran är kodnamnet för
en radargruppcentral i Blekinge som under
många år utgjort en viktig del av det sven
ska invasionsförsvaret. Nu är anlägg
ningen nedlagd och dess historia finns
nedtecknad i denna bok. Författaren, som
själv har ingått i personalen, speglar en
mängd händelser sedan Myrans tillkomst
1970.
Boken är på 188 sidor och kostar cirka
90 kr. Den kan köpas genom Flyg
vapenmuseum, telefon 013 - 283567.
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