
       2018/2019           
•	 Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow har ordet
•	 LSS,	Luftstridsskolan	 	 	
•	 Flygstaben	flyttar	till	Uppsala	 	
•	 Modern	sensorteknik	och	stealth	 	 	 														
•	 Global	Eye	-		full	koll	på	luft,	land	och	hav	
•	 Ryska	flygvapnet		 	 	 	 	 														
•	 PAK	-FA,	T-50,	Su-57	-	designstudie	av	Göran	Berséus
•	 Turkiet	satsar	på	flygindustri	 	
•	 Farnborough	2018	-	nedtonat	militärflyg	 	 									
•	 Elflyg	-	vision	eller	verklighet	 	 	
•	 Elflygets	framtid		 	 	 	 												 													
•	 Höghastighetsflyg	med	Arion	och	Boom	 	 			
•	 Fyra	blir	två	 	 	 	 	
•	 Ethiopian	Airlines	-	en	afrikansk	framgångssaga	 									
•	 Landet	utan	nationellt	flygbolag	 	 	
•	 Sukhoi	SuperJet	100	 	 	 	 																																												
•	 På	väg	till	elefantkyrkogården	 	 	 	 											
•	 Kostsamma	barnsjukdomar	 	 	
•	 Olympia	Meise		-	utvald	men	nobbad	 	
•	 Eflevas	generalkonferens	2018	 	 	 	 											
•	 Notiser	och	Statistik		 	 	 	 	 	 												

			2017/2018	
•		Finlands	överbefälhavare	har	ordet
•		Utbildning	till		militär	pilot
•		Övergången	till	Gripen	E
•		Sjömålsbekämpning	med	JAS
•		Uppdrag	U	137
•		Pionjärflygarna	över	Atlanten	1928
•		BlackWing	-	från	dröm	till	verklighet
•		Flygutställningar	i	Moskva	-	Paris	-	Dubai	
•		Saab	2000	-	ett	jetplan	med	propellrar
•		Charterflygbolag	-	snart	ett	minne	blott
•		Lågprisflyget	vid	ett	vägskäl
•		Aurora	17
•		Mycket	döljs	i	urkrainska	dimman	
•		Flygskatt	-	hårt	slag	för	mindre	flygplatser
•		Duxford	2017	-	legenderna	lever
•		Kalendarium	-	notiser	från	flygvärlden
•		Flyget	i	siffror	
•		Ekonomisk	sammanfattning	flygföretag

		2015/2016
•	Finnair	-	från	DC3		till	Airbus	350
•	Danska	flygbolag	-	affärskultur	och	list
•	Bränslepriset	räddar	äldre	flygplan
•	Flyget	i	Europa	i	hård	konkurrens	med	asiatiska	drakarna
•	Vapenplattformen	JAS	39	Gripen	och	BVR-strid
•	Utvecklingen	av	Gripen	B,	2-sitsversionen
•	Försvarets	nya	helikopter	-	redo	för	utbåtsjakt
•	Helikopter	14	i	tjänst
•	Rymdutredningen	SOU	2015:75	föreslår	samverkan
•	Flygutställningen	MAKS	2015	i	Moskva
•	Paris	Air	Show	2015
•	Frivilliga	Flygkåren	-	Vad	gör	FFK?
•	Duxford	2015	-	Världskrigets	pånyttfödda	legender
•	Guidad	tur	på	Moskvas	flygmuseer
•	Flygbolagens	resultat	2012-2014
•	Helikoterföretagens	resultat	2012-2014
•	Flygets	utveckling	i	siffror	och	statistik
•	Nyutgivna	svenska	flygböcker
•	Statistik	och	resultat

		2016/2017
•	Försvarsministern	har	ordet	
•	Flygvapenchefen	om	Flygvapnet	anno	2016	
•	Flygvapnets	90-årsjubileum	på	Malmen	
•	Teknik	för	framtida	stridsflyg	
•	Luftövervakningssystem	i	framtiden	
•	Farnborough	2016	
•	Inhämtning	och	fotospaning	med	JAS	39	Gripen	
•	Hållbart	flygresande	med	en	koldioxidfri	framtid
•	Den	ultimata	elflygningen	
•	Turkish	Airlines	-	ett	av	världens	lönsammaste	flygbolag																		
•	Gulfbolagen	-	Emirates,	Etihad	och	Qatar	Airways
•	Transportflygets	utveckling	
•	Postflyg	-	Amapola	
•	ATR-72	-	inrikes	arbetshäst	
•	Flygmaskiner	från	förr	
•	Rolf	von	Bahr	och	tyska	segelflygexpeditionerna	1936	
•	Notiser	från	flygåret	2016	
•	Statistik	och	resultat

       2014/2015
•	 Icelandair	-	Bara	borsta	bort	snön	och	flyga	vidare
•	 Ryskt	trafikflyg
•	 Militär	fallskärmshoppning	(fallskärmsjägarna)
•	 JAS	39	Gripen	-Förprojektering	och	flygteknisk	bakgrund
•	 Farborough	2014
•	 Mot	mörkare	moln:	Sveriges	allt	farligare	omvärld
•	 Ryska	flygvapnet
•	 Incidentberedskapen	i	Flygvapnet
•	 Happy	ship	YU-ANP,	SE-ISG	-	Trotjänare	på	Trollhättan
•	 Sveriges	regionala	flygplatser
•	 Bromma	-	Stockholm	och	Sveriges	flygplats?	
•	 Notiser	från	Flygåret	som	gått
•	 Monino	-	Rysslands	största	flygmuseum
•	 Reino	Air	Races	2013
•	 Segelflygbogsering	-	Hur	allt	startade	
•	 Nyutgivna	svenska	flygböcker
•	 Flygsport	-	resultatsammanställning
•	 21	sidor	statistik	och	fakta	över	svenskt	flyg

      2012/2013
•	 Flygvapenchefen	-	Flygvapnet	i	dag	och	imorgon
•	 Gripen	på	uppdrag	i	Libyen
•	 Enda	kvinnliga	svenska	stridspiloten
•	 Gripen	till	Schweiz
•	 AJ	Andersson
•	 Arlanda	50	år	
•	 Bromma	75	år
•	 Saab	75	år
•	 Spitfire	75	år
•	 Operation	Atlanta
•	 Regional	röra	i	Norden
•	 Flygmotorer	2050
•	 Handeln	med	utsläppsrätter
•	 Vem	ansvarar	när	flyget	inte	går	som	det	ska
•	 Saabs	skevroder	till	Airbus
•	 Tysta	elflygplan
•	 Flygåret	i	siffror
•	 Akka	One
•	 Nya	flygböcker

							2013/2014
•	 Norwegian	-	Global	spelare
•	 Malmö	Aviation	-	växer	och	flyger	längre
•	 SAS	-	tillbaka	från	stupets	rand
•	 NextJet	-	en	svensk	överlevare
•	 Hyra	flygplan	-	inte	alltid	så	enkelt
•	 Red	Flag	13-2	-	svenska	flygvapnet	över	i	USA
•	 Svensk	anslutning	till	Kapstadskonventionen
•	 UAV:er	-	omdiskuterat	flygvapen
•	 Svenska	flygmotorer
•	 Satelliter	-	nya	kraftiga	redskap
•	 Satelliter	lyfter	jordbruket
•	 Allmänflyget	idag	
•	 Flying	Legends
•	 Svensk	flygsport
•	 Uthållighet	i	segelflyg	-	segelfyghistoria
•	 Flygåret	i	siffror	-	Svensk	flygsport	2012

       2011/2012
•	 Sveriges	hemligaste	flygbolag
•	 Vulkanaskans	påverkan	på	flygmotorn
•	 Autogiro	och	Gyro-Copter
•	 Helikoptrar		på	väg	-	NH90	och	Blackhawk
•	 Flygutställningen	i	Farnborough
•	 Nanoteknik	-	nästa	generations	skrovstruktur
•	 75	år	med	DC-3.		Åke	Jansson	-	ett	med	DC-3
•	 Elflygtävlingen	i	Ulm
•	 Ekranoplan	-	Kaspiska	havets	monster
•	 För	dem	som	redan	har	allt	-	privat	trafikflygplan	
•	 Tragedin	i	Smolensk
•	 Flygmuseet	i	Krakow
•	 Året	i	luften	2010
•	 Bertil	Gerhardt	till	minne
•	 Nya	flygböcker
•	 Flyghändelser	under	året

       2010/2011
•	 SAS	CJ900
•	 Sverigeflyg	-	sju	växande	systrar
•	 Norges	nej	till	Gripen	och	kostnadskalkyl
•	 Helikopter	14	-	var	god	dröj
•	 Framtidens	flygbränsle
•	 Flygledning	på	distans
•	 Armagnac
•	 Grönare	Flyg
•	 Litauen	flyger
•	 Horten	IX	stealthbombare
•	 Vikingar	härjar	i	österled
•	 Airbus	family	Day
•	 Västerås	Roll	Out
•	 Aviation	Letter	-	500	månadsmagasin	under	43	år
•	 Nya	flygböcker
•	 Loyal	Arrow	2009
•	 Nya	Flygvapenmuseum
•	 Flyget	i	Sverige	100	år
•	 Flyghändelser	under	året

       2019/2020             
•	 Kan	vi	fortsätta	ligga	i	toppen?	av	Mats	Helgesson
•	 Klimatfrågan:	Det	är	inte	flyget	som	är	problemen
•	 BRA	krymper	i	miljötvätten	 	 	 									
•	 WOW	-	hela	havet	stormar	 	 	
•	 F-35	A/B/C	-	designstudie	 	 	
•	 Flygvapen	i	Sydostasien		 	
•	 Mörkerförmåga	inom	stridsflyget	
•	 FVÖ	19,	av	Gunnar	Åkerberg	 	
•	 Tunga	och	lätta	helikopternyheter	2020
•	 Sälen-Trysils	nya	flygplats	 	 	
•	 	Iran	-	smugglade	flygplan	rundar	sanktioner
•	 Dyrbara	luftaffärer	 	 	
•	 MAKS	2019	,		av	Sune	Carlsson	 	
•	 Paris Airshow 2019   
•	 Udda	flygbolag	 	 	 	
•	 Varning	för	skumraskaffärer	 	
•	 Flygmuseet	i	Oakland	 	 	
•	 Försvarsmaktens	flygdag	2019	-	F	17	Ronneby																										
•	 Gripen	E	i	framkant	 	 	 	
•	 Global	Eye	-		en	sammanhållande	länk	
•	 Statistik	mm	


