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foto: börje boden 

AIR KRING OLOF 

~ En alls inle o"ngen'lm högers iIs 
dock hogst IIIIIillll9 - lor statsmlnl~
ter OLOF PALME Kalapu1!Slol lall 
skarm "ylvast och ov"g ut rustnong 
jlimllkt OSF . • Bdden t09_ på F5 en 
dao I shJlet av apllI d~ slatsmlnlSlern 
nremlilrllog SK 60 5trackan Ljungby· 
hed-Osle,sund Kiruna • Filrra gång 
en lasekretsen kunde besk~da excel · 
ensen r "Y9111,ustning "a, I samband 

med en landningsincIdeni på F8 den 
2 lebruan 1970 IFV-Nyll nr 1'lO}. Lu ft en 
rakade d~ 9~ ur. "gA Ut ena huvud · 
slilJlsdi\cke pa horr Palmes 32 a Men 
da liksom annMs nct> vid denna flyg, 
lranspon beholl dock regBllngschelen 
masken val . .. ;rven Om nagon ord
lek~hugad skulle (med anlednong av 
denna blldl vilja pasrR mo!satsen 

HEDRAD FRÄN OVAN 

Som en uppvaktning för avgående C F6, 
överste Nils Hansson , paradflög en 48
grupp ( ' ) Över Karlsborg den 26 mars. Ej 
mindre än 32 flygplan 
kom Irån F7 i Så te 
näs, och 16 flygplan 
anslö t fran hemma
basen F6. I sex grup
per om ,.tta flygplan 
i vardera - med ca 
500 m a vstnnd mellan 
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grupperna - paraderade jätt2gruppen. Im
poner::lnde ! va;- samstämmiga vittnesbör
det. •

Jogbäck 
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STARKT STALL 
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Ställ kärran i stalle t i stället. Skulle man 
kunna säga på F4 snart - när hangar 90 
äl' klar. Den representerar nämligen en 
helt ny typ av hangar: typ sta ll med dörrar 

på kortsidorna. F1yg
planen ställs i "bås" 
pä ömse sidor om en 
fri mittgång. För 
brandskyddet är väl 
sörj t med sprinkler
system, inbyggt i ta
ket. P å "nolltid" kan 

alltså hela byggnaden dränkas i skum, om 
det värsta skulle hända. 

Byggslartskottet smällde den 1 oktober 
i fjol, och redan har man hunnit hälla 
taklagsfest när detta läses. Helt k la.· räk
nar man att stall, förlåt hangaren, ska ll 
vara i februari nästa 5r. På så vis får man 
förnuftig basering för ett baskompani, GIn 
17 flygplan, samt två divisioner. 

Totala kostnaden för nya hangar 90 är 
beräknad till 9 milj kr. Byggherre är For
tifi ka tionsförvaltningen, och en treprenör 
AB Väglörbättringar. • 

Gullik 

"FART OCH FLÄKT" 
"Svensk högvakl" heter en ny marsch, av 
Per Berg, som antagits av Upplands flyg
flottilj som förbandets marsch. F16 är att 
gratulera till va
let, som skett i 
samarbete med 

musikdirek tör 
Helge Lundqvist 
vid MiliLärn1u F16
sikkåren i Upp
sala oc h Svenska 
Marschfrämjandet. Ftottiljen har därmed 
fatt en svensk marsch med tyngd, fart 
cch fl äkt. en marsch som det s1;\ r blixtar 
om när d~n spe las av Upp~aIa-kären . 

F16 :s nya ma rsch kan avtyssnas pa den 
skiva "Tapto" som Militärrnusikkaren 
Uppsala gjol-l inför den J juli 1971, då den 
;:;'"Jenska militärmusiken ersätts med "st:l 
tens regionmusik"'. Av speciellt flygintresse 
i Övrigt inneh~ller skivan F20:s marsch 
och flyg·vapnets igenkänningssignal. • 

Stolt 
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PRICKEN OVER I:ET 

Som första lörband i flygvapnet genomför
de F20 den 6 april Skjutning mot mark
mål med flygplan SK 60 B/ C. Skjutningen 
ägde rum ut.anför Boden och in gick i Bo· 
den garnisons 

Sk~L~t~~~rUng~ F 2 O 
Resultate t blev 
förödande för 
"fi" l 

F20 tilliörs 
fr o m mars 1971 successivt SK 60 B och C. 
Efter det att ilyglärarna och den tekniska 
personalen genomgålt nödvändig skillnads
omskolning är F20 beredd att "teruppla 
utbildningen i Skjutning mot markmål för 
eleverna på office rskursen. 

Detta viktiga led i ett militär t flygut
bildningsprogram har för F20: s del legat 
pa is sedan 1968, då 29:orna ersattes med 
SK 60 A. Det är självklart att både lärare 
och elever ser fram mot att fä lägga pric
ken på målet och därmed sätta densamma 
över i :et. 

Vi 
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KADETTER VÄRDANSAR 

Arets stora tilldragelse pa F20, vårbalen, 
gick av stapeln i april under sedvanliga 
festliga former. - l samband m2d balen 
gjorde tre kadetter från d2 nordiska flyg
kadettsl<olorna ett tredagarsb2sök i kungl. 
hufvudstaden och Uppsala. - Ankomstda 
gen agnades ilt presentation av det svenska 
flygvapnet på marken och i luften . 

Dagen därpå ägnades ,.t studiebesök vid 
AB LM Ericsson samt besök vid Wasa-var
vet. Kvälle;"! ägnades åt Stockholm självt. 

Lördagen, batdagen, bjÖds gästerna pa 
sightseeing genom Uppsa la varefter staden 
inviterade PB lunch. P:1 kvällen var så 
dags för ba l. men först n å g-ra ord om ramen 
runt balen. - Vi, dvs kade tterna, hade äg
nat fredagen åt all till oigenkännlighet om
vandla vå ra spartanska lektionssalar till 
trevligt inredda samvarorum (mat och dans 
avnjöts i sam.ling"alen.) Rummen inreddes 
efter olika teman ex " Tuffa Viktor", 
"Snobben pa Hawaii" m m. Vi hade roligt 
medan vi lät vår fantasi blomma ut för 
fullt. Fas t det var arbetsamt fick vi abco 
lut lön för mödan. 

. 

Förste 
"sisu"-sonen 

flyger Draken 

• 	 Pontll Sad .. nloml (I h) från Helslnki 
tidn ingen '" Uusl SuomI' " blev F nlands 
rörs te all flyga Draken , 40 min I SK 
35 :ans baksit. och han blev historIsk 
I sitt hem land . - Löjtnant Persson 
" assisterade" perfekt I framsits . . 
lyckt" PentII med journalistisk sp ju 
ve ra kl ighet. 

--. 

Sa till själva balen. Efter välkomstskåten 
av värd paret överste S-O Olson med maka 
vankades spännande lukulliSka anrättning
ar. Middagen avnjöts i uppsluppen släm
ning tillsammans med kul tal. Middagar 
kan tend2ra till aU bli tråkiga och "alla 
sitter och väntar pa danse,,-", som flygstabs
ch2fen generalmaj or Dick Stenberg ut
tryckte det i sitt t:ll. l.VIen sa var sanner 
ligen inte fallet denna )lang. Ett uppskattat 
tal på vers höll cheferna lör k r igSSkolan 
och sjökrigSSkolan, överste Gärdin och 
kommendör Rheborg, riktat till F20:s av 
gående chef, överste Olson. Bland (iv. iga 
gäster Inäcktes försvar~attach(~e.rn a fr ä n 
US A, Canada och Norge. cheferna for 
danska och norska flygkadettskolorna, 
kurscheren för Ul' finska kadetterna , rekto 
rerna tör Uppsala universitet och lant 
brukshögskolan samt ordföranden i Uppsala 
kommun. 

Dansen vid tog så småningom och tråd
d e:: till halv tvii på natten. Kvällen fick 
en t revli g: avslutning genom att överste 
Olson sjöng n,' g ra bejublade nummer. Han 
kunde säk e rL ha gjort karriär som ~ängare 
också. (Kvartetten Olsson finns ju re
dan.) • 

Rot 
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