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FORENING FOR FL YGHISTORIA 

FLYGVAPENNYTT HAR BETT ORDFÖRANDEN I DEN T!MLI
GEN UNGA SVENSK FLYGmSTORISK FÖRENING ATT PRE
SENTERA FÖRENINGENS VERKSAMHET FÖR LlSEICRETSEN. 
NUVARANDE ORDFÖRANDEN HETER CURT GILLE. HAN lR 
STABSREDAKTÖR I FÖISVilSSTABD, IOlN OCl:SÅ liP
TEN I FLYGVAPNETS IIESERV. HAN HAR I P'LERA ÅR 
GJORT FRIVILLIG TJlNsT VID FLYGVAPNET. 

Svensk Flyghistoriak F6rening' (SPII'), som bilda

des för nlgra lr sedan, bestod frln början nls

tan uteslutande av medlemmar, som var intres

serade av det militlra flygets historia. Det 

omrlde av detta, som intresset frimat koncentre

rades omkring, var flygplanmaterielens utve.ok

ling. Sedan dess har en breddning av intresse

sflren lgt rum alltefter som nya medlemmar till

kommit. Mest markant har denna utveckling varit 

under 1963, som för föreningen hittills inne

burit mer In en fördubbling av medlemsantalet, 

en nlstan fullstlndigt ny st;yrelse ooh ett 

överflyttande av dennas tyngdpunkt frln Malmö 

till Stookholm. 

ltt utslag av denna breddning Ar att styrelsen 

planerar att i höst försöksvis dela upp före

ningen i ett antal sektioner för att underlät

ta kontakten mellan de medlemmar som har samma 

intresseinriktning - llilitlrt flyg, luftfart 

sto. Utlt har vidgningen av intressesfären •ed

fört att SFF anslutit sig till KSAK. 

Vilka 11.r medlemmar i Svensk Flyghistoriak 

Pörening? En titt i medlemsförteokningen av

slöjar att det - t;yvlrr - ännu inte finns 

nlgra historiker av facket. I övrigt rymmer 

föreningen en provkarta pl olika yrken och 

lldrar. illa medlemmar har dock ett gemensamt 

- ett starkt intresse för flygets historia. 

Detta ir nlstan genomgående rent hobby-betonat, 

men det finns ocksl exempel pl att flygets 

historia övergått till att bli vederbörandes 

huvudsakliga sysselslttningsomrlde. Flera av 

medlemmarna har publicerat artiklar i flyg

historiska ämnen. SP'F har i lr - ganska ambi

tiöst mlste man väl sig& - börjat ge ut sten

cilerade särtryck pl de fly.ghistoriskt mest 

intressanta bidragen i medlemsbladet MSFF 

(Meddelanden frln Svensk ll'lyghistoriak Före

ning). I vlras publicerades sllunda pl detta 

all.tt en redog8relse för de svenaka "klemmarna". 

Föreningen har frimat tvl ambitioner. Utöver 

den ovan nämnda att sammanföra flyghiatoriskt 

intresserade strlvar den efter att h!lla "den 

.flyghistoriaka llgan" brinnande. Den vill för

söka vicka och vidmakthllla intresset hos myn

digheter, organisationer, niringsliv ooh en

skilda att i första hand bevara men al amlning

om helat ockal katalogisera och systematisera 

flyghistoriakt intressanta ting. Detta innebär 

inte bara att materiel av olika slag bör beva

ras ·utan ocksl foton, dokument och andra hand

lingar, som för eftervirlden kan berätta om det 

svenska flygets utveckling. Denna strlvan Ar 

utan tvekan Svensk ll'lyghistoriak Föreninge 

vlaentligaate uppgift. CURT GILLE 
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