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'Dr Strangelove'
.Rubriken är titel på en amerikansk film som in.spelats av Columbia och som är gjord efter en bok
av Peter George, f d kapten i engelska flygvapnet.
Bokens titel är "Two hours to doom" och den utkom på 50-talet.
Filmens handling är i stort följande:
En amerikansk flygöverste, chef för en strategisk
bombflottilj, lider av kommunistskräck. Han ser
kommunistiska infiltreringsförsök även i triviala
vardagshändelser. Plötsligt en dag slår skräcken
ut i full blom och han beordrar sina flygplan att
med atombomber anfalla förutbestämda mål i Sovjet. Han sätter sin bas i alarmberedskap och isolerar den.
Man får sedan uppleva vad som händer i högkvarteret under försöken att återkalla flygplanen, hur
den "heta linjen" utnyttjas och man får följa besättningen i ett av flygplanen under anflygningen
och anfallet.
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F 22-TRAFF
Medlemmarna av den tredje omgången av F 22 d v s de som var nere i Kongo hösten 1962 -våren
1963 - strålade ihop på kallelse av sin förre chef,
kapten Bengt Flod~n, en dag i slutet av april i
Stockholm. Avsikten var att minnas "en tid fylld
av oförglömliga upplevelser, spännande händelser,
hårt arbete och gott kamratskap" som det stod i
kallelsen. Högtidstalet hölls av ambassadör Lewenhaupt. Det serverades också su~, som framgår
av nedanstående meny.

Filmen har kallats en tragisk komedi och gör
verkligen skäl för den beteckningen. Den är mycket spännande, ger en beklämmande inblick i vad
som kan hända om moderna förstörelsemedel inte
hålls under betryggande kontroll men ger samtidigt åskådaren små högtidsstunder genom det
utomordentliga komedispel som främst Peter Sellers presterar. Bland övriga roller kan nämnas
chefen för det amerikanska flygvapnet, som utformats till en svidande vidräkning med den utrerade,
stupida militarismen.
Som ren film betraktad är "Dr Strangelove" en
spännande och god underhållning. Handlingen torde emellertid idag inte ha någon som helst möjlighet att bli verklighet. Med de rigorösa säkerhetsbestämmelser som existerar har en amerikansk
flottiljchef inga möjligheter att starta ett privat
krig. Däremot ger filmen en ruskig tankeställare
om vad som kan hända om de som har tillgång till
kärnvapen inte visar ett iskallt lugn vid bedömningen av ett spänt läge.
E. T.
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