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Pra tbok 
som julklapp 

alla tider" '" att säkra kon
trollen till sjöss eller hindra 
fienden att säkra den." Sjö
krigets principer slutligen, 
är en fascinerande be
skrivning och analys av 
20 historiska sjöslag 
under nära 200 år; från 
Svensksund 1790 till La
takia 1973. 

Boken är på 260 
sidor och är illustrerad 

med stora sjöpanoramor i färg och 
har över 200 unika dokumentära 
foton hämtade från närmare 50 
krigsarkiv världen över. Till sin 
hjälp har Marco Smedberg haft en 
expertgrupp på sju personer 
under ledning av kommendör
kapten Kenneth Lindmark, leda
mot av bland annat Kungl Krigs
vetenskapsakademien. 

Denna bok är nummer två i en 
trilogi. Nummer ett, Om stridens 
grunder, anmäldes i Flygvapen
Nytt nr 4/94. Bok nummer tre 
om luftkriget är under iörpro
duktion. 

Cirkapriset i bokhandeln är 
412 kr. Men FlygvapenNytts lä
sekrets får ett specialpris 295 kr 
(!!) - dock plus porto & postför
skottskostnacler. Uppge "Via 
FlygvapenNytt" vid beställning: 
Antingen A) Faxnummer 08-663 
05 10, eller B) orclertel: 08-441 
34 77, eller brevledes C) Page 
One Publishing, Gumshornsga
taniS, 11460 Stockholm. 

Enda 
flygdagen 

Böck
er om krig och krigs

historia har en tendens att fast
na i torr redoviming och rabb
lande av årtal och namn. Om 
sjökriget bryter den tendensen 
och bjuder på sjökrigens histo
ria på ett helt nytt och fängslan
de sätt. Det är en bok framtagen 
på uppdrag av Militärhögskolan 
och dess chef konteram i ral Claes 
Tornberg. Det är en bok inte bara 
avsedd för Sveriges marinoffice
rare. Författaren Marco Smed
berg (tidigare bl a generalstabs
officer) har lyckats åstadkomma 
en bok som når fram till och 
fångar också den som är allmänt 
historie- och samhällsintresse
rad. 

Här förklaras sjökrigets natur 
och teknik- och doktrinutveck
ling på ett föredömligt pedago
giskt sätt. Kampen om trans
portvägar är kapitlet som be
skriver de metoder som ligger 
bakom sjökrigets yttersta mål i 

utnämningar 

Fr o m 7110-96 = A, 15171-96 = B, 

1/1-97 = C. 

Överste 1 Kjell Nilsson, A: Ge
neralmajor & stabschef Milo N. 

Överste Tord Karlsson, A: Över
ste 1 & chef FKN. 

Överstelöjtnant Arne Heden, A: 
Överste & militärsakkunnig i 
FöD. 

Överstelöjtnant Frank Fredriks
son, A: Överste & chef F 4. 

Överste Åke Sveden, B: Överste 
1 & FM flygsäkerhetsinspektör. 

Överste 1 Kjell Korserius, C: Ge
neralmajor & stabschef Milo M. 

Överste Nils Ullgren, C: Stabs
chef FKM. 

Överste Bo Waldemarsson, C: 
Överste & chef FKM. 

Åter i luften 

Flygets årsbok, flYG 97, är den 
17:e årsboken från Bevi ngade 
Ord Förlag. Den är inbunden, 
har 224 sidor med 190 bilder, de 
flesta i färg. 

Huvudartiklarna på den mili
tära sidan handlar om morgon
dagens stridsflygplan författad 
av överstelöjtnant Leif Åström 
samt en presentation av hur de 
beslutade besparingarna i för
svarsanslagen kommer att på
verka det framtida flygvapnet, 
skriven av dåvarande överste
löjtnanten Arne Heden. 

Överstelöjtnant Lennart Berns 
medarbetar med en presentation 
av flygvapnets unika uppvisning 
med TP 84 Hereules. Marinens 
flyg beskrivs i en bildartikel sig
nerad fotografen Peter Liander. 

På den civi la sidan uppmärk
sammas naturligtvis SAS 50-års
jubileum -dels med en historik, 
dels med en underhållande in
tervju med nyligen pensionera
de flygplanshandlaren Ulf Abra
hamsson som bl a berättar om 
det som sker bakom kulisserna. 

Det flyghistoriska represen
teras aven historik om ett av 
flyghistoriens mera udda ex
ponenter: Autogiron. TV-jour
nalisten Peter Billing skriver 
om lidingösonen och fabri
kören C R Nyberg, som 
lyckades med det mesta 
han företog sig utom att 
komma i luften trots 
många års ivriga försök 
runt sekelskiftet. 

Bokmalen Stig Kernell 
harställtsamman en krö-

Prisad 
informatör 
Jan Ahlgren, informationsdirek
tör vid Saab Mi Iitary Aircraft, har 
tilldelats 1996 års Vingpenna. 
Priset - en 18 karats guldpenna 
- utdelades i november och blev 
en fin fjäder i Ahlgrens info-hatt. 

Vingpennan kan föräras den 
som (enligt statuterna) "i sin gär
ning ökar allmänhetens förstå
else för flyg" . Jan Ahlgren är pro
fessionell i den rollen. Han är 
dessutom reservare i flygvapnet 
... och sådana går minsann inte 
av för hackor, som bekant! 

I juryn satt Erik Liden (ordf i 
Flygjornalisternas klubb), Ha
rald Rosen (gensekr, Svenskt 
Flyg) och Bo Sehlberg (Flygre
vyns FörlagAB). • 
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nika om svenskar och sven
skättlingar med flyganknytning i 
USA och konstaterar bland 
annat, att Erik H Nelson (född 
Nilsson på Åsögatan på Stock
holms söder) var den förste med 
svensk anknytn i ng som flög över 
Atlanten. Det gjorde han 1924 
- tre år före Charles Lindbergh. 

Årsboken avslutas på sedvan
ligt sätt med den mycket upp
skattade kalendern över det 
gångna årets flyghändelser dag 
för dag. 

FLYG 97 kostar cirka 285 kr i 
bokhandeln, men kan beställas 
från "Flygsamiaren" för 240 kr 
ink! porto genom att sätta in be
loppet på postgiro 925 36 91-1. 

1997 blir det ingen flygdag 
i flygvapnets regi. Efter årets 
70-å rs j u b i I eu m sa n strä ng
ningar vilar man upp sig till 
år 2000, då F 7 och F 10 firar 
sina 60 år. 

Men, alla flygentusiaster, 
nästa år firar Saab sina pryd
liga 60 år. Och det skall bl 
a firas med en storslagen 
flygdag söndagen den 7 sep
tember. Går allt enligt pla
nerna kommer vi då att få se 
en nyrenoverad J 21 R på 
plattan och en B 17 i luften! 
Provflygare Kjell Nordström 
beräknas göra jungfruflyg
ningen omkring den 1 juni. 
- B 17, Saabs första egna 
flygplan, ti Ilverkades i 322 
ex under åren 1941-44. • 
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