
MHS I SÖDERLED 
Den traditionse nliga utlandsrcs.-lO för flyg 
linj ens " tabskurs (FSK 66-68 ) gick i :)r till 
Frankrike och E ng land. Avsikten m ed re 
san var a tl f å en lnblick i s.'! väl lu ftope
rativa som takt iska problem l d ess" länder. 
Oroligheterna i Frankrik e och RAP :5 50
"rsjubileum hö.!1 pli a tt kullkasta kursled
ningen s planläggn ing . Problemen löstes dock 
och deltaga rna kunde påbörj a r esan den 
10 j unI. 
• S tudiemtLlell i Frankrike omfattad e besök 
på en lu( lfiirsvarscen tral och skolan för 
h ögre u tbildning i Iranska F V. Vida r~ b 2
siik på två tlyg baser. en ingåen de i k ä rn 
vapenstyrkan och n jaklattackbas.

p"Besöket luftför arscenlralcn - Cen 
t re d'Operation s d e la Dc'(ens~ Acrknnes 
(C.O.D.A.) - g av e" god blld av hu r frans 
m ännen se r p å sit t luflför"var. Av speciellt 
intre sse var a tt se h m' d t nya datab"hand 
Iingssyslcmel Sll"ida II byggs upp . D ett" 
liksom vä r l bygger bl a p n dataöverföring 
och kalkyl e ring i datac en t raler. - Andra 

dage n ä g 
nades M ett 
besök v id 
Eco le Mill 
t.(lire, en 
skola m ed 
traditioner 
där bl a 

N ap oleon \'arit elev. UtbIldnin gen. som 
motsvarade • t' u tblldr1lng t FV: 5 a Ilm iinna 
kurs (F A K) . sker med hjälp a k orrespon
d ensu lldervi sn in g under ledning av Ecole 
Militaire . Motsvurighet!!n till \':lra högre 
kurser p ä MBS. Sk riftUga och mun tliga 
prov för gå r också inr y ckn lngen. KursE'n 
på skol an ä r uppdelad i tre delal·, 
a) strategi. politik . ek onomi och tekn ilt. 
b) luftoperativa st lldier f ör a lla HygsJag, 
c) fransk säkerhetspoli lik / strategi 
och varar i tio m ån ader . D irekt dä refter 
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börjar en fyra månaders Integrerad kurs 
m ellan fö r$v arsgrenama. Anta let kursdel
taga re fra n FV är cirka 40 st . 

H öjdpunkten av pr grwnmet i Frankrike 
var besöket p:i flyg basen Merignac vid Bor
d e au x . Basen 8r u trnsiäd m d kärnvapen
bä raren MI ra ge IV. Up [J .gifter f ör förbandet 
samt matcr i ~le n redovisades på ett öppe t 
och tredigt sä tt. 

T Dijon besöktes Base A rienne 102, ~om 

är u I.r ustad m ed MIrage III. U töv er r ed ovis 
nin g av u ppgifter och ma te rie l - f riimst 
va d be Tl·äffar j ak ta ltacku ppgiftcn - visades 
Mirage III i e n enskild up pvisning . 

T venne d agar ägnades å t s igh tseelng i Pa
ris. Fle ra av e leverna b esö k te ett fly gmuse 
um - ~'Iu,ec dc l'Air. Mcudon Val-Fleury 

- .'UI11 In k är mycket k ä nt. (Se dock FV
Ny tt nr 1/G8 , sid 20). D ä r finn s samlat flyg
m ate r iel i rå n sek lets allra första flygplan 
till de sen aste . Det ör dal' den av Flygv np
net k rigssk ola överlämnade J 29 :an skall 
uppställas . D en som komme r ti ll P uri.s och 
är intresser ad a V fly gpla.n och fly gm aterie l 
rekomnw nde s e tt besok . 
• S tudiema l,," i . ngland var att b esöka 
d els d et nyskapade Strike Command dels en 
amerik a n sk fly g bas ingående i US Air For
ce Europe. 

D en 17 j uni avresa till Strike Commands 
Bombe r Group I Marhan , Norfolk. Basen är 
utnlstad med lufttankningsver ·onen av Vic
tor, som har till uppgift a tt I fö rsta hand 
betjäna Lig h tningförbanden med lllfttank
ning . Det är främst vid ombaseringar inom 
sarnv ;Ildet som lufttankning avses använ
da s. Under materielförevisn ingen p å 
flygfä lte t f örev isades en Victor med två 
Lig h tningplan tankande pil. läg höjd . 

D agen därpå besöktes Strike Commands 
Fighter Group i Binbrook - utrustad med 
bl a Lig h tning. Besöket gav bl a tillfälle till 
en frilgestllnd hur engelsmännen ser på sitt 
luftförsvar och deras p roblem vid even 
tue ll a engagemang u tomlands. 

Efte r Binbrook ställdes färden till Bent
w a ters. en av d e tva flygbaser som ingår j 

8l:a Tactical Fighter Wlng. Den är utrus
tad med Phantom II. F-4C. D e amerikanska 
l·esurSema gav som alltid ett överväldigande 
in tryck vad beträffar personal. utrustning 
och unde rhå ll. 

D i Isionernas up pgifter var av t re oli k a 
slag. 
l) k ä rnvapenkrig föring 
2) konventionell k r igfö ring 
3) luftförsvar. 

Tyngdpunkten i utbildningen har alltmer 
kommit att förskjutas mot den kon ventio 
nella krigföringen. - Ett av p roble men 
tycks vara den kraftiga omflyttningen av 
personal runt hela världen. Den har de se 
naste "ren ökat. vilket naturlig tvis V iet
n amkrige t har varit en bidragande orsa k 
tiil. 
• Efte r tre dagar med lika många flygbas
besök samt en ef te rmiddags sight.~eelng med 
shopping i London landade trotjänaren. 
Tp 79:an på Barkarby den 20 juni efter 
sanllnanlagt elva dagars r esa. • 
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UTLANDSSTI PENDIUM 
Det ame,lkansk a elektronikföret ag t 
Schlumbe rgers svensk a a vläggare. Schium
b ,' rge r Svenska AB, ha r för tredje <1ret i 
följd u tdela t ett r esestipendium avsell f ör 
studier a v tillverk n ing illom elek tronikom 
ra d p!. D e föregå.e nde ;~rcn h ar s ipendiet 
g lltt till ele v på Chalmers resp Tekn hög
,kolan . I 'l r tilld ela des d el kade tt Jan Alt
ren vid F2. - MarkoHicersutb ild n ingen vid 
F2 om[a tla r b l a telmisk u tbild n ing. där 
elek troni k hal' en framskju ten p ia ts . Stipen
diet lltci» lad es v id en hög tid lighet p å 1"2 av 
dir K K ä llgren f ran Schltlrnb('r~l' r i när
varo av bl a biträd a nde brii Liske fl y gat
tachen Cord erey. 

C F2 hade valt k a de tt Ahren med hänsyn 
till att denne bedömts vara en lä lhplig 
svensk r ejJrcEentant b ude m ed tank på han~ 

överty g,n ndc le kniska k tU1 Ska per och hans 
goda e ngels..k;\. 

Resan g jordes helt p å vlirdf ö re tag ts be
kostnad oclt blev ett slags gr" t1ssem este r 
för A /u·en , som till och med å tnj ö t ri k ligt 
tilHag na "veckopengar". Huvlldrn~ let var 
SolartrOI1S fabr iker I Farnbol'o \lllh, E ng

land, ock så detta ett 

F2 
Schlun'lJC"rg:J r fijn·~ ta g . 

Första d age n stude 
rades en m a rin öv
n ingsanläggn ing, som 
just. wldergick test. 
Dagen d ä rpii synades 
digItala räknemaski

ner. och Ahren fick aven fö lja hur d t ga r 
till att göra en ELKA-bild (= fa,ta bilden 
pa PPI-rö l") . 

Tredj e stUdiedagen bar d et av till Ple, 
seys Radar F actory på Isle o r Whigt, dit man 

för~·estcn log s ig i en svävare. Studium .av hans värdar gjorde allt fö r att h an skulle 
v;idenad a rst" tion och k vä ll i PR· [anJ..i ljen. trivas. Dessutom var den givetvis intres
F j5rd e dagen blev jobbig med ~ammanlag t san! och gav m y cke t a v värde för d e n fort 
nio ti m mars bi lfi lrd p g a tågstr ej k en. Målet salta tjänsten i FV. - Man f å r hoppas att 
var B a wdsey d ä r R. A.F. h ru· sin r rjal skola. d e tt a goda initi a tiv frå n Schlumbe rger inte 
Ah,,' n fi ck se alll som fan n s a tt se och höll bara var en e ngångsfö re teelse. D et ä r just 
även , jälv ett föredrag om s in u tbi ldning stimulans av den här type n . som kan få en 
till m arkoffice r i allmänhet och rrjalutb ild  kurs av ex empelvis kade tter att sporras in
ning l !Sy n n e rhet . för möjlighe ten till sådana intressanta stu-

J an Ahrcn val' m ycke t n öj d med sin resa. dieresor. 

där allt klaffnde perfekt och under vilken 
 S-g 

• 

,. HÄNT VID FLOTTILJERNA 

• Mellanlandnlngrana på Twenthe i HolEN AVSKEDSRESA 
land och Dljon i Frankrike innebar förutom 

Aret: utiandsi lygn lng för F20-kad tte rna fl yge rfarenheter även tillfäl1e till samvaro 
ägd e rum i slute t av m a j och r eslTLål et var och lankeutby te. ö ve rallt visade man stor 
([a lien via H olland och Frank rike. gä stfrihel. som till inte ringa del har sin 

Resan kunde i s tort .o: ~nomWras i relativt grund i d en respekt för och uppskattning 
bra väder , ä v en om p roblem ej saknades. a v d e t sven sk a fly gvapnet, som man Öve r 
SärskilL gälld e detta i k ombination med den a llt möte r i Europa. 
fr a n ska :;trejke.n , son1 fö rh.in d rade alla n or Mottagandet i Ilalien blev hjärtligt. Efter 
m ala t eleförbindelser och därm ed ocks,' vä att unde r en kor t s k t ekni sk mellanland
d ~ rra):>po r tc ringen s;.1väl in till som ut från ning i Pisa ha kunnal konstatera a tt tornet 
lande t . Men for ltarande lutade, kunde hela kontingen
a np3<!mlng till ten ira n F20 landa på flygplatsen utanför 
s ituationens Neapel den 21 maj. 
lerav löste aU a Väderorganisation under besöket var Ac 
de' problem. cademia Aeronautica. centrum för del ita
Gen om sa m lienska Ilygvapnets officers- och ingenF20
verk an m ellan jörsutbildning. Anläggningen är onekligen 

29-oma och storslagen både vad omfånget och läget be 

transpor tflygplan en sam t utnyttjande av !räLfar - på höjden vid Pozzuoli med ut

kortvagsl"adion l T p 79 :an och diverse mark sik t över Medelhavet. 

statione r t Europa kWlde informationer er • P å gästvänligheten var inte att ta miste, 

hå llas - knapphändigt men till räckligt . De n accentuerades också vid den gemen- ~ 
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~ samma middagen som inledde besöket. De 
900 kadelter och lärare som bänkade sig 
vid det goda middagsbordet fy llde ändå 
bara tre fjärd delar av den stora kadelt 
mässens kapacitet. Som en extra honnör 
hade den svenske konsuln inbjudits. Gene
ral Cavalera, chefen för Accademia Aero
nautica , var en channerande värd till am
'nans med skolans officerare och kadette r. 
Det var naturligtvis även mycket intres
sant att erhålla genomgdngar om det ita
lienska utbildningssystemet och därur dra 
erfarenheter och göra jämförelser . 

Vid ett besök på Capri, som badade i sol. 
kunde F20-kadelterna konstatera att den 
bl" grottan verkligen gör skä l för namnet 
oc h att Axel Munthes San Michele är en 
välbesökt turistattraktion. 

En vandring g enom Pompejis va lplane
rad gatusystem var fascinerande och del 
var lat! att under d e n sakkunnige guidens 
ledning förflytla sig nästan 1900 ilr tillbaka 
i tiden. Hur modernt länk te man inte re
dan i det gamla romarr iket! Och vilket 
historiskt minne<märke h ar inte det ödes
digra askregnet över staden år 79 e Kr be
varat åt eftervärlden' Som ett kuriosum be
rättades att vissa delar av staden avsikt
ligt ännu ej grävts ut, eftersom en konser
vering för ylterligare något tusental år bäst 
sker genom ask lagrets egen försorg. 

• Med hj ä lp av väl' H€I'cul es kunde samt 
liga lärare och kadetter göra e lt dygns
lan gt besök i Rom. Colosseum gE-r. förutom 
eH imponerande intryck, även en p~minnel
se om människans tidlösa grymhet. Den 
svensk -italienska paraden med kransned
läggning p r. "den okände soldatens grav" 
pa Piazza Venezia på morgonen den 25 maj 
blev bäde högtidlig och ett yttre tecken 
på vänskapliga relationer. 

Att italienska flygvapnet förfogar över 
individue1!t skickliga piloter gavs bevis p" 
under flyguppvisninge.n vid italienska flyg 
"apnd s "FC", Practica di Mare. Tv" prov
flyga re ut(örde flygning med en Fiat G -9l 
och en Macchi MB 326. Flygn ingen med 
Macchi var direkt nervpirrande och omfat 
tade alla tänkbara manövrer inklusive 
ryggspinn med lag ingånghöjd och urgang 
m ed, som det tYCkte. , mycket små margi
naler. 

Vid diskussioner med flygande personal 
framkom bl a att kravet på ~n FFSU-fÖrare 
fÖt· att hidla mC,ttet var ca 180 timmars 
flygtidsuttag per år på krigsflygplan. 

• Söndagen den 26 maj företogs en utfärd 
med bus" til! Scala - pla tsen för den svens
ka flygkatastrofen 1947, d e n s k Salerno
o lyckan Dagen blev en verklig högtidsdag 
både för be,ökarna och den li11a staden, 

som mötte upp I bästa söndagsskrud. Efter 
en högtidscer~moni med kransnedläggning 
vid monwnenlel pil det lilla torget beSÖk
tes det svensk-itallenska barndaghemmet. 
Barnen hälsade välkommen viftande med 
svenska flaggor. Det blev i dubbel bemär
kelse ett besök med brio, eftersom "BRIO" 
(Bröderna Ivarson i Osby) vänligen skänkt 
ett storl antal leksaker. som nu kunde ut
delas - till barnens stora förtjusning . 

Pil flygningen äter mot S verige gjordes 
en kort men g ivande anhalt på Istranaba
sen utanför Venedig - givetvis besöktes 
ä ven sjä lva gondolstaden. 

E fte r alt på 3terflygningen genom Frank
rike ha överlämnat en "Tunna" som gåva 
lill Musee de l'Air (varom berättas pil an
nan plats) kunde flygningen planenligt 
slutfÖras till Ljungbyhed_ Genom pilspäd
ning med reservflygplan erhölls äter tre 
fu ll a divisioner som i prydlig formering 
kunde flyga in Över Uppsala för landning 
på Ärna. Därmed var punkten sat t för åre ts 
utlandsflygning, samtid igt den sista med 
flygplan 29 och även den sIsta med 29 :an 
överhuvud taget i så stort sammanhang. En 
epok i F20:s historia har med 29 :ans utgång 
gå tt till ända. 
• Tveklöst har denna typ av flygning bå
de ett stort utbildningsvärde och PR-vär
de. 

On • 
VARSÄGOD EN 29:A 

Under den utlandsflygning som F20 genom
förde (se ovan) överlämnades ett flygplan 
29 som gåva till d llt franska flygm useet. 
Överlämningen av "Tore 13" skedde på jakt
flygbasen utanfÖr Dijon den 29 maj. Flyg
p lane! skall senare flyttas till Musee de 
l' Air utanför Paris. - Pä liknande sätt över 
lämnades förra året en 29:a till England , 
och Danmark har nu även lovats ett exem
plar. 

Trots de besvä r liga franska inrikes för
hållandena som ..adde hade man från fransk 
sida ordnat en vä larrangerad ram kring 
överlämnandet. Från svensk sida deltog 
C F20, svenske flygattachen i P aris och re
presentanter ur den svenska flyg- och mark
styrkan . Från fransk sida deltog bl a gene
ral de L'Espinay - r eg ional che f för flyg
styrkorna i om rådet, över ste Rou gcvin-B a
ville - chef för Musee de L'Air, översI e 
Grenet - chef för flygbasen i Dijon, ett 
fl er tal franska officerare samt fransk parad
trupp. 

Vid själva öve l'lämnandet inledde C F20 
med ett kortar" nnförande - ur vilket här 
cit eras : "Herr General. rnina herrar! - Det 
ar en stor ära för mig a lt t ill Eder fa över
lämna delta flygplan. Det är fOliJarande ett 
flygplan användbart för ope rativa u ppgifter. 
Det ar för se tt med efterbrännkammare och 
kan bära . väl attack- som jaktraketer lik
som även automatkanoner och robotar. Det 
är med andra ord en pigg åldring, som jag 
har glädjen överlämna till Ert museum. 

Flygplan SAAB 29 n~dde internationell 
uppmärksamhet under Kongokrisen, då flyg
planet visade p rov på enast ~ende fältmäs
sighet. - Det används även av österrike 
som jaktflygplan. 

Den resa vi nu gör är d en sista för "den 
Flygande Tunnan'" i stö rre SClJ11manhallg. 
Fran och med i år utg:?Il' den SOln operativt 
flygplan det svenska flygvapnet efter 
lång och trogen tjänst. 

De svenska "elat ionerna till E rt land är 
mycket goda. I det svenska fly gvapnet finns 

r;tskill ig utrustning som skapats i detta land, 
av briljanta tekniker. Franska je tmotorer 
och franska radarsta tioner är m ilnga av de 
produkter vi utnyttjar i det svenska flyg
vapnet. 

Nä r jag nu lämnar denna svenska produkt 
till Ert museum är del med glädje , s tolthet 
och t acksamhet. - Med dessa ord förklarar 
jag flygplan SAAB 29 nr 13 vara i Eder 
ägo". 

Dill'efter talade general de L'Espinay och 
överste Rougevin-Baville och sedan den 
sistnämnde i laga ordning kvitterat den 
uppskattade gavan avslutades ceremonin, 
varpå fÖljde lunch på officersmässen . 

FrflO fransk sida framhölls, att Sverige 
räknades bland "de slora" när det gällde 
fly gf'l s allmänna utveckling på det mili 
tära området. Och placeringen av flygplan 
29 på det franska flygmuseet f å r vä l ses 
som y tterligare ett exempel på den inter 
nationella uppmärksamhet, som ägnas 
svensk flygplanproduktion och det svenska 
flygvapnet, • 

On 
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AN SE'N DA 

. är namnel på en uppmärksammzd utstä llning som visats 
i saväl Göteborg som Slockholm . Uls tälln ingen - som be· 
handla r mil jöförstör inge n, vår lik g iltighet inför sVcillen i u
länderna, var tekniks och forsknings alltför ensidiga in rikt
ning, vår överflöd iga och lyxrnättade kons umt ion m m - har 
p roduce ra ts a v elt ljugolai a rkileklstuderande vid Chalmers. 

=Denna utstä llning om män ni skans v,lIkor är en protest 
mol värt slentriantänkande. En kla. slagkraftiga och sugges
liva bi ld er och texler nöts in. Och konklusionen är: Dagens 
levnad sstandard får inte räknas i bil. bal, spo rtstuga, TV, 
antel golfklubbor etc utan i ren luf! , rent vatten, mat åt 
män'niskan, buller- och stressfrih e t. fred i världen etc. 
- Självklara ting som tydligen blir allt mindre och mindre 
självklara. 

- Ulslällningen , som tidigare visa ts pa Göteborgs stads
bibliotek och sedan i Göteborgs Banks bankhal l på Svea
vägen i Slockholm . llyllade den 22 juli lill SIadsmuseet i 

Stockholm, där den förblev ca 2 ' f, mån . Vid sidan av ut
stä lln,ngsprogrammet forekom andra li knande akti viteter. Un
der en vecka spe lade " F,ckteatern " g ral ' s elt spel om mil
jön ("Mä nni skan i slan" ) på museels gard. - Likaså i an
s lutn ing lill utsUtllningen anordnades i seplember fem of
fentliga seminarier behandlande: massmedias oc h rekla
mens sty rande av allilyder och behov; statliga garantier vid 
investering ar i u-länderna; barnbegränsning ; stadsplanering 
och de s tyrande intressena; luf\'-, valten- och bu ll erproblem 

,_., Som uppgiftskällor har utställningsproducenterna bl a 
använt lit ler<llur av prof. George Borgström : "Mat för 
milja rder", "Granse r för vå r till varo" el ler " Världen s mat" 
och doc. Ha ns Palmstiernas: " Plundring , sväll, förgiflning". 

Svenska FN-förbu ndet utger tidni ngen "Världshorisont" . 

Fö r de nödsIä lIda i Biafra kan bidrag bl a skickas till 
Radiohjälpen (postgironummer 191950) och Rädda Barnen 
(postgironummer 9(0100) • 


