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Punkten för firan
det av flygvapnets ö 
70-åriga historia 
sattes genom F 5:s 
flygdag den 25 
augusti. Det blev ett gemen
samt luftigt kalas - Krigsflyg
skolan i Ljungbyhed har ju 
själv 70 år på nacken. Och 
folk gick därför man ur huse, 
man vallfärdade från när och 
fjärran - över 70.000 är den 
sannolika publiksiffran. Årets 

särklass största militära 
attraktion! 

Det går inte att namnge dem alla, 
men i myllret urskiljdes vår 
kung, Carl XVI Gustaf, dagen 

till ära i flygvapnets generalsuniform. I 
närheten syntes överbefälhavaren, ge
neral Owe Wiktorin. Även fl ygvapen
chefen generallöjtnant Kent Harrskog 
och F S-chefen överste Sven Sjöling 
samt flera äldre flygvapenchefer avnjöt 
luftskådespelet. Mi I itärbefäl havaren i 
Milo Syd, generallöjtnant Sven-Åke 
Jansson, fanns - ti Ilsammans med ett 
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Italienska Frecce Tricolori i 
spektakulärt gruppmöte. 

Och så här utförde franska Patrouille de 
France sitt rotemöte. 

Fr v; Fru Sjöling, C F S/ö verste Sven Sjöling, 
Carl XVI Gustaf, CFV/generallöjtnant Kent 
Harrskog. 

3D-ta I utländska mi I itärattacheer, bis
kopen i Lund K G Hammar (mångas 
favorit ti II ny ärkebiskop) och flera 
hundra andra - med på hedersläkta
ren . Däremot fattades representation 
från rikspolitikerna ... ett dåligt omen 
i nför höstens försvarsproposition , an
såg flera ur besöksskaran som Flygva
penNytt pratade med. 

Jubileumsflygdagen blev tvivelsutan 
en pangsucce. Aldrig tidigare i flyg
flottiljernas långa flygdagshistoria har ~ 
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JAS 39 Gripen uppträd
de även som forme


ringsbytande 4-grupp. 


" 

" 

Med luftbromsen nedfälld och huven öppen förevisades 
. skönheten Hawker HURter. . 

Jaktstrid mellan lO-talels 
.Öl Tummeliten (ovan) 

. och Avro S04K. 

så många flygplan av så sk iftande 
åldrar och typer kunnat presenterats 
för svenska skattebetalare. 

Som om detta inte vore nog fram
trädde så för första gå ngen i ett flyg
programs annars helsvenska huvudav
delning (den efter lunch) två världsar 
ti ster, uppvisningsgrupperna Frecce 
Tri colori från Italien och Patrouille de 
France från Frankrike. Och nog var det 
italienska flyglynnet som knep de stör
sta applådåskorna, även om fransmän
nen med sin kärleksfu Ila akrobatism 
med bland annat ett hjärta med amor
pil elegant inprickad sannerligen inte 
va r många fjät efter. Att få visa upp 
dessa proffsgrupper samtidigt inför en 
storpublik är en ära och glädje. 

•• Men frågan är om i nte debuten 
inför skåningar, blekingar och hallän
dare av flygplan JAS 39 Gripen i full 
uppvisningsfrihet ändå var dagens 
clou. Som det har pratats, som det har 
förtalats och så mycket okunni ghet 
som det har fått spridas. Men nu kom 
svaret, det vill säga här gavs beviset 
att Gripen är en tusan till maskin att 
kunna flyga, t ex om "hon" spakas av 
major Ken Lindberg (F 7/Såtenäs). Det 
kan va ra svårt för gemene man att rätt 

S 1008 
Argus är 
plattformen 
för system 
f SR 890. 

Major Ken Lindberg 
landar Gripen. 

värdesätta Gripens alla snäva solopi
ruetter i lufthavets nedre regioner, 
men Kens demonstration aven "liten " 
stående åtta visar inte bara på pilot
skicklighet utan likafullt på ett högst 
manövrerbart kraftpaket till flygma
skin. Gripen är inte bara unik i Sveri
ge utan tveklöst en beundrad sevärd
het uti Europa. Morgondagens fjärde 
generations jetstridsflygplan redan 
idagiOch hon är svensk! Det är tillå
tet att vara stolt. Vi svenskar kan min
sann ... bara man har lite is i magen 
och ger sig den på att lyckas. En 
tusenårig sanning värd att leva efter. 

Steget från dagens högvilt till pion
järtidens 1910-tal och sm åskuttande 
Thulin-maskin blev på F 5 kort. Svensk 
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En smakprov på det till 
cirka 70.000 uppskattade 
publikhavet. 

ingenjörskonst nu och då med ett par 
timmars me llanrum. En li ka sv indl an
de som imponerande utveckling. 

Fl yguppv isningarna var uppdelade 
i tre grupper. Den första, fl ygvapn et i 
förrgå r, omspä nde 1920-40-ta l, den 
andra 1950-70-tal (=fl ygva pnet i gå r) 
och den tredje 1980-90-ta l = fl ygva p
net idag. Lägg så dä rtill våra i talienska 
och franska uppvisnings tea m och 
detta blev århu nd ra dets svenska fl yg
dagsfest - fl ygvapnet och F5/Krigsfl yg
sko lan 70 år sa mt Tea m 6020 år . 

• • M en tyvärr var nog detta F 5:s 
sista jubileum, då det i regeringens 
fö rsva rspropos ition står skrivet att 
Kr igsflygsko lan i Lju ngbyhed skall 
börja avveck las 1997 och va ra hel t 
bo rtf lyttad 1999. Det hade inte gjort 
något om tåra r fällts denna dag frå n 
vä dergudarna, men de föredrog so l
härli gt sensommarväder som tack för 
al la ihärd iga fl ygå r från 1910 och 
framåt. Vä rldens näst äldsta fl ygp lats 
tvingas leva vidare i hi storiekrönikor
na. • 

FlygvapenNyff nr 4/96 

Ovan: "Mamma får 
säga vad hon vill, jag 
bara ska bli pilot ... ". 

Den italienska 
niomangruppen 
Frecce Tricolori 
satte utan tve

kan färg på 
F 5:s flygdag. 
Storpubliken 

njöt. 

Den franska åttamannagruppen stod för 
mjukheten, den sirliga elegansen. Liksom 
de italienska kollegerna är fransmännen 
professionella ambassadörer i lufthavet. 
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