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p lö tsligt en skarp knall ! . . . Den mång tusenhövdade p ub liken ryckte ti ll och
kisade förund rat upp mot den klarb lå
skyn . En explosion? A. nej! Bata en helt
vanlig bang. Exekverad a v en J 34, Ha wker Hunter, på hög höjd. Det betydde
startskottet för årets första luftci rku s.
Plats: Kungl Göta Flygflottilj, F9 Sävebasen utanför Göteborg. Tid : 7- 8
maj. Anledning: 25-årsjubileum av flot tiljens tillblivelse.
• Det skall från början sägas a tt dessa
flygdagar blev en total succe. Allt kla ffade enligt ritningarna. Detta gä llde
såväl arrangemang på marken som i luften, såväl publikmässigt siffra n
40.000 n·ämndes - som väderleksrnässigt. Vårsolen strålade och värmde näm ligen åtminstone hela söndagen, medan
lördagen var lite väl blåsig. Att dessutom landsvägstrafiken 1ill och från

fl ottiljen löpte nästan lika smidig t som
den i luften, stärk te bara in trycket av
a tt dylika PR -arra n~ema n g för fl ygvapnet är värda all O\öda och sa tsn ing.
Vap nets " ima ge" fick sig dessa daga r
utan tveka n en regäl glanspolering.
• Söndagens dou (tyvärr "blåste" detta
inslag bort på lördagen) var utan tvekan fa llskännsjägamas speciella uppvisning i precision och djärvhet. Här
handlade det verkligen om veritabla
show-numme r. från en framsvävande
Tp 79 (DC .3) "fylldes" luften av 22
löpande-band-hoppande "karlsborgsjägare" i en rättning, som knappast de
s jälva skulle ha kunnat klaga på. Som
på ett snöre tog de mark och ·möttes
där av publikens förtjusta applådåskor.
• Men än mer spännande och nervpirrande utgjorde kapten Gert Fröderbergs
och löj tnant Rolf Kiicks cirkusnummer.
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Från ett Cessna-plan på drygt 3500 m
höjd hoppade de ut med s k fördröjd
fallskärmsutlösning. För att göra spänningen mer markerad, berättade kapten
fröderberg via en strupmikrofon genom
radion och högtalarna för åskådarna
hur det kändes att falla fritt genom
luften med 250 kmitim. För att publiken bättre skulle kunna följa hopparnas
ben- och armspretande, roterande fall.
var de försedda med rökfacklor. På ca
600 m höjd utlöste de sina fallskärmar
- och många var de, som då drog en
lättnadens suck.
• Ur det välkomponerade programmet
i övrigt •märktes bl a: defilering av flygvapnets jetjaktplan J 23, J 29, J 32, J 34
och J 35; helikopteruppvisning av Hkp l
(Vertol 44, "Bananen"), Hkp 2 (Alouette), lfkp 3 (Agusta-Bell 204), Hkp 4
Vertol 107) samt Hkp 5 (Hughes 269 B);

•

avancerad flygning med Sk 60 (SAAB
105), MFI 9 B (Militrainer) och en grupp
J 35 från värdflottiljen; förbandsf!ygning
med
två
divisioner
J 34.
och som effektfull avslutning på den
mycket väl genomförda uppvisningen
formering av "F9'' av 16 J 34 :or.
• Bra och informativ var även flygutställningen som arrangerats i berghangaren. Där presenterade bl a tio svenska
industrier (AGA, Arenco, Bofors, L M
Ericsson, Flygmotor, Försvarets Fabriksverk, Philips, SAAB, SRA och SRT) sin
verksamhet för svenskt luftförsvar.
Svensk industri är nämligen idag ett
samspelt lag, som i samverkan med försvarsledningen utvecklar och tillverkar
de vapensystem, som är förutsättningen
för ett slagkraftigt försvar. Det finns
inemot 20.000 anställda som arbetar för
luftförsvarets behov.
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