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FLYGET pA FRÖSÖN 
F 4 berättar 

"Flyget på Frösön" heter 
F 4:s jubileumsbok och 
behandlar den 70-åriga 

I 	 verksamheten från 1926 
och framåt. Boken är rikt 
illustrerad - med många 
unika bilder bl a från 
den tidigaste perioden 
(tack Carl-Åke Bergman, 
fotograf) - och omspän
ner drygt 270 sidor. 

Priset inklusive frakt
porto är 314 kr (260 + 

54), som insättes på postgiro 31 3904-5, F 4. Skriv "Jubileums
bok" + namn och adress på talongen. - Eller beställ via tel: 
063-197033. 

Berättelsen 
omF5 

"Flyget i Ljungbyhed" är 
Krigsflygskolans jubile
umsbok om de 70 åren, 
1926-96. De drygt 190 
sidorna fylls med spän
stiga och intressanta be
skrivningar läckert ackom
panjerade av värdefulla 
bilder från då och nu 
(Frithiof Hallström var 
stor pionjär som flygfo
tograf). 

Boken kostar 214 kr (inkl moms och frakt) vid beställning via 
postgiro 31 39 05-2, Krigsflygskolan. Ange "Jubileumsbok" + 
konto nr 010/1204 och namn + adress på talongen. - Eller 
beställ via tel: 0435-455 90. 

F 7 tar 
befäletGRlPE~FLOITlLJEN 
Den största 
i år utgivna 
flotti Ijboken 
bär namnet 
"F 7 - Gri
penflottil 
jen" och 
handlar om 
en betydligt 
yngre flottilj 

än 70-åringarna F 4 och F 5. Men den är nu den modernaste - anfö
rare av fjärde generationens flygvapen. Den mycket innehållsrika 
boken - över 300 sidor med cirka 660 (!) bilder kostar bara 295 kr 
och säljs av F 7 Gårds- och Flottiljmuseum genom tel : 0510-871 12. 
Fax nr = 0510-871 91. 

Som vi minns F 15 

Hälsinge flygflottilj 50-års
jubilerade 1995. Då utkom 
boken "Från orre till vigg". 
Den är av FV-Nytt inte tidi 
gare anmäld, men dess 230 
sidor är absolut väl värda 
att ta del av. 

Priset är 240 kr (200 + 
porto) och beställs via tel: 
0270-7130 18 eller fax: 
0270-78426. 

Legendarisk tunna 

En ren flygplansbok är antologin "Flygande Tun
nan". Det är verkligen en inspirerande läsning 
som på 320 sidor återger flera författares syn på 
och erfarenheter av J 29:an. 

Priset är 2130 kr exklusive frakt. Gynna gärna 
någon av våra flottiljers kamratföreninar, kan bli 
billigare än i vanlig bokhandel. - Utgivare är Allt 
om Hobby; tel: 08-99 93 33. Bokhandlarna tar 
cirka 320 kr. 

Vår svenska Biggles 

En helt annorlunda flygbok än 
övriga här anmälda är "Biggles 
i folkhemmet". Det är histori
en om ett flygvapen och dess 
officerskår med fakta hämtade 
ur arkiv och memoarer plus en 
mängd intervjuer. Bokens hu
vudsyfte är att närmare ka
raktärisera andan och stilen 
samt peka på de egna reglerna 

och idealen. Inga "riktiga" mi
litärer anser lite fantasilöst 
många yrkesbröder ur de övri
ga två försvarsgrenarna om fly
garna. 

Dessa 233 sidor, författade 
av etnologidocenten Sören Jans
son och utgiven av Flygvapen
museum, kostar endast 185 kr. 
Beställ genom tel: 013-28 35 64. 
Eller fax: 013- 29 93 04. 
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