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"Ove ste,
målflygdivisonen ar landar' •••
... blev de officiella slutorden den 26
juni 1997 av målflygdivisionens sist
chef, major Bengt Carlsson. De riktades
till den nye flottiljchefen vid F 16, överste Mats Nilsson.

nledningen till den kort
meningen var

,.....,i-:i~~'- huggna

Ovan: Chefen för F 16, överste Mats Nilsson, överräcker till
F 16M:s divisionschef, major Bengt Carlsson, och kompanichefen, major Jan-Erik Håkansson, varsin minnessköld.
Nedan: Hela målflygdivisionens pilotgäng en sista gång.
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att målflygdivisionens
(F 16M:s) Lansen-flygplan just
landat för sista gången på F 16M
mark . Förbandet läggs nu ned.
Inga J 32 :or ska "störa " mer.
Yngre förmågor får ta vid. Fast
det kommer att dröja . Tyvärr. En
medveten risktagning/chansning
(med anledning av det avspän
da världsläget) till dess Viggen
(SK 37) och mycket senare Gri
pen blir färdigutrustade för just
stör-/telekrigsuppgifter. Som ju
varit J 32 E:s specialitet och med
den äran.
Avslutningsceremonien följ
des inte bara av de anställda m
fl utan också av ett osedvanligt
välrepresenterat medieuppbåd.
Programmet tog vid pass 1,5
timma - musik, tal och heders
betygelser. Lägg därtill de tolv
Lansen-pla.f.1ens formationsflyg
ning över Ostergötland som ett
sista tack för sig.

Av 32:orna går nu åtta över till
utprovningstjänst vid FMVPROV
(också på Malmen ett s k sten
kast från F 16M). Några andra
blir museiföremål - ett har
skänkts till Österrikes flygmu
seum, Graz-Tallerhof. Och skro
ten ska naturligtvis få sitt.
Administrativt övergår nu f d
F 13M i F 17:s, P 10:sochAF 2:s
regi.
• • Sommarmånaderna juni
och augusti blev tunga för flyg
vapnet - F 5, F 15, F 16M, alla
dömda till förvisning in i histo
rieboken. Inte undra på att miss
tröstan kan uppstå. Men som vi
ibland så käckt säger: "The show
must go on." Ty allt är sannerli
gen inte negativt inom vare sig
flygvapnet eller försvaret i öv
rigt. Aven om det från USA
komna uttrycket "Leaner but
meaner" har svårt att vinna bur
skap i Ljungbyhed, Söderhamn
•
och Linköping. Just nu.
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