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,,ENDAST EN VADERKATASTROF

- FLYGUPPVISNINGEN I JONKOPING 1957
KAN HINDRA FLYGSUCCEN"

Av Ebbe Ombäck

Årsboken 2013 innehöll ett par artik-
lar om flyg, jag spinner vidare på det

temat och redogör för en stor tilldra-
gelse iJönköping 1957. en liyguppvis-
ning av högsta klass och underhållning
med artister som idag är legender. Ni
kommer bland annat att få veta vem

som var den förste Jönköpingsbon som

flög genom ljudvallen, var det var för
väder den I september 1957, hur vår

landhövding såg på flygets utveckling
i Jönköping och mycket annat. Cita-

tet till titeln på artikeln är hämtad från

en rubrik i Jönköpings-Posten den 3l
augusti 1957. Det var ett lite nerkortat

uttalande från KSAKs pressombuds-

man G.H. Derantz, han var väldigt op-

ti;istisk till evenemanget som skulle
gä av stapeln lördagen den 3l augusti

och söndagen den I september 1957.

Jönköpings Flygklubb och Kungliga
Srenska Aeroklubben var arrangörer

för den stora flygshowen med tillhö-
rande underhållning på Jönköpings

flygftilt.

Planering av evenemanBet
Förberedelsema för evenemanget var
ganska omfattande. Personalen som

skulle se till att allt fungerade under

uppvisningen bestod av 300 personer.

av dessa var huvuddelen flyg- och ar-

melottor samt bilkårister, som med-

verkade på frivillig basis. För att locka
storpublik hade arrangörema tryckt
upp 5 000 affischer i tre olika utföran-
den, uppsatta över hela den mellersta
och södra delen av Sverige. Som invig-
ningstalare till flyguppvisningen hade

landshövdingen Allan Nordenstam an-

litats.
Arrangörema hade stora förvänt-

ningar på publiktillströmningen, de

beräknade att det skulle komma mel-
lan 30 000 till 40 0m personer under

söndagen. För att kunna hantera detta

hade 8 000 parkeringsplatser iordning-
ställts. Köbildning vid en så stor för-
väntad publiktillströmning var också

någol man var lvungen att ta hänsyn

till. det lösle man genom att sätta upp

sju stycken biljettinsläpp. Blev det kö-
bildning trots detta, skulle de köande

underhållas av vad som utlovades i an-

nonseringen, Sveriges roligaste orkes-

ter. chalmeristemas The Alliance Or-
kestret of Gothenburg.

Från centrum av Jönköping ordna-
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des transport till flygfältet med extra-
bussar från "Vinnebroa". då bussades

man ända fram till flygplatsen. Det
fanns även möjlighet att ta båten från
Munksjökajen vid Sparbankshuset, de

resande släpptes då av vid Folkets Park

och fick ta sig till fots resten av vägen

till flygplatsen. För tillresande från an-

dra delar av landet hade man satt in ex-
trabussar, de avgick från bland annat

Stockholm, Göteborg, Halmstad, Borås
och Lidköping.

Arrangörerna ordnade inte bara un-
derhållning i luften, det skulle vara un-
derhållning på marken också. För att
förströ besökama anlitades fem orkest-

Annon s för å ret s ft'g -
sho*'på liitköpings
fl gfti I t. J ön k ö p i n g s -

Postett lördagett den
3l augusti 1957

rar, ett nöjesftilt och en kolossalshow
med flera kända artister. En lite mera
udda attraktion som skulle visas upp
var världens största dam, Katja. hela
232 centimeter lång. För a(t föreviga
evenemanget svarade Radiotjänst som

skulle göra ett Eko inslag, TV i Göte-
borg skulle 6lma liksom Svensk Film-
industri. Filmvisning i hangaren var en

annan markbunden underhållning. na-

turligtvis skulle flygfilmer visas. Det
förväntades att de besökande skulle bli
hungriga, för det ändamålet hade man

rekvirerat fem kilometer varmkorv och

20000 sockerdricka.
Till underhållningen i luften hade
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Program för årets f-»gshow på Jönköpittgs ftgfdlt, från programbladets ntimrppslctg.

man satt ihop ett späckat program, där
ingick Lansen, Flygande tunnor, Safir
och många andra flygplan. För de hå-
gade skulle det finnas möjlighet att ta
en flygtur som passagerare. Om man
tillhörde de lyckligt lottade kunde man

hos Karnells Tobakshandel köpa siu-
plats till uppvisningen. det fanns näm-

ligen bara ett begränsat antal biljetter
att tillgå, de såldes snabbt slut under
lördagen.

Flyguppvisningen
De stora dragplåstren på uppvisningen
var den tyske världsmästaren i konst-
flygning, Albert Falderbaum. den

franske fallskiirmshopparen Christian

r§:::-'

Ladouet och naturligtvis uppvisnings-
flygningen över flältet av Lansen och
Tunnorna.

Invigningstalet hölls av landshöv-
ding Allan Nordenstam, han avslutade
sitt tal med " Antingen vi vill det el-
ler inte kommer flyget att inta en allt
mer dominerande roll. Vi lever redan i
reaåldern - och i framtiden skymtar vi
atomåldem. Flygets utveckling angår
oss alla - ingen kan dra sig undan. I
förhoppning om, atr flygers utveckling
för Jönköpings del, måtte bli gynnsam

och att årets flygdag, ytterligare skall
stimulera jönköpingsbornas intresse
för flygef'. Därefter förklarade han

årets flygshow öppnad.



Själva flygshowen började med ett par
demonstrationer i segelflyg, dels på

marken d?ir medlemmar av Jönköpings
Flygklubb demonstrerade segelflyg-
plan och berättade om hur man utbil-
dade segelflygare, planen som visades
upp var SG 38 och Bergfalke. För upp-
visningen i luften svarade segelflyglä-
rare från KSAK:s centrala segelflyg-
skola Ålleberg. planen som användes
var av modell Weihe.

Diirefter var det dags för världsmästa-
ren i konstflygning, Albert Falderbaum,
att visa vad hän kunde göra uppe i luf-
ten med ett segelflygplan av modell Lo
100. Följande attraktion var en uppvis-
ning av två Saab Safir plan, framförda
av fl ygofficerare från Krigshögskolan,
de tävlade om vem som kunde pricka
mest av de ballonger som skickats upp
i luften.

Knappt hade Saab planen tagit mark
förrän sex stycken A 32 Lansen med
vrålande motorer, i formation på låg
höjd över åskådama, kom inflygande
över fiiltet. Nästa attraktion för åskå-
darna att ta del av var Albert Falder-
baum som giorde sin andra uppvisning.
denna gång med sitt för luftakrobatik
specialbyggda plan, en Biicker 133

Jungmeister. Planen var att han skulle
genomföra det program som gav ho-
nom världsmästartiteln, men vädergu-
dama var inte med honom, regndiset
giorde att han fick korta ner sitt pro-
gram, men åskådama fick ändå sitt
lystmäte av konstflyg. Dlirefter hade

\-(

En leende Alben Falderbaum poserar

för tidningsforografen före sin uppvis-
ning. Bildktilla Smålands Allehanda den
2 september 1957.

Svenska Fallskärmsklubben en upp-
visning i fallskämssport, åskådama
fick bland annat se hopp enskilt och i
par, fritt fall m.m. Albert Falderbaum
svarade för sitt tredje inslag, denna
gång demonstrerade han ett segelflyg-
plan med hjälpmotor av modell R W
3. Nästa programpunkt var Sveriges
enda rea-helikopter, Alouette II, som
enligt programbladet kunde "göra vad

som helst". Piloten Karl Voy demon-
stralionsflög ett av Europas modernas-
te sport- och reseplan, en Klemm 107.

Nästa luftaktivitet som i programbladet
kallade "Fogdes fräsiga fyrklöver", var
en öronbedövande och svindlande luft-

II



akobatik av den högre skolan, utförd
av Saab J 29 "Flygande tunnan".

Showen avslutades med fallskiirms-
hoppning, det första inslaget var en

öppen tävling i precisionshoppning
för svenska och utländska hoppare. Av
begivenheterna var det en fallskärms-
hoppare som ställde till med en stor

ridningsrubrik. "Franske fallskiirms-
hopparen riskerar hoppförbud i Sveri-
ge". Att han hotades med avstängning

berodde på att han trotsat Internatio-
nella flygfederationens (FAI) besliim-
melser om att en hoppare måste låta

fallskåirmen vecklas ut till hopparen

kommer ner till 600 meters höjd, La-
douet viintade till han befann sig bara

100 meter över flygfiiltet. För att göra

hoppet ännu mera spektakulift låir han,

En avancerad gruppflyg-
ning av J 29 "Flygande

tunnan" över en paraply-

förs edd å skådarmas sa på
Jönköpings fygfölt den I
september 1957.
Bildkiilla Smålands
Allehanda den 2 september
1957.

strax innan han utlöste sin skåirm, skri-
kigt högt för att skiimma publiken.
Ordföranden i Svenska fallskiirmsklub-
ben, Iöjtnant Olle Falkerheim, uttalade
sig om hoppet för journalistema, "Jag

skall se till att Ladouet blir diskad på

livstid, jag har sett honom göra sam-

ma sak i Lidköping, men då såg vi ge-

nom fingrama med detta". Om Ladouet
verkligen blev avstlingd efter hoppet i
Jönköping, har inte gått an få fram upp-
gifter om.

Gruppen "10 Norra Smålänningar"
tillhörande flygvapnet deltog också
under uppvisningen. Gruppen bestod

av stabsövermeteorologen Oscar Her-
lin, högste väderchefen i flygvapnet,
överstelöjtnant Ame Ljung, flygvap-
nets pressofficer major Hans Neij, löjt-



nant Olof Wir6n, kapten Ulf Sundberg,
den förste Jönköpingsbon som flugit
genom ljudvallen, kapten Per Einar
Lanmark, kaden Helge Ljungström,
ftiltflygama Egon Kämpe och Gustav
Danielsson.

Medan flyguppvisningen pågick ge-

nom lörde kon[ektionslöretaget Junex i
Huskvarna en reklamkupp. En projektil
av en fotbolls storlek sköts rakt upp i

luften, cirka 200 meter, där en form av

skdnir utvecklades med en bild av en

iätteduffel och företagsnamnet, skär-
men var cirka åtta meter hög. skiirmen
dalade sedan sakta mot marken och
åskådarna, med samma princip som en

fallsk2irm.

Underhållningen
För att locka och förströ publiken yt-
terligare fanns underhållning av annat

slag än den uppe i luften, men den är
helt utelämnat i tidningsreferaten. Re-

dan dagen före flygshowen hade det
utlovats underhållning från klockan
sju på kvällen. Ute på flygplatsområ-
det skulle Bergströms nöjesftilt sätta

upp vad man kallade "En kolossal-
show" med karuseller. radiobilar. va-
riet6er, olika spel, visningar och sensa-

tioner, det framgår inte men troligtvis
var sensationen, världens längsta dam
som omnämnts tidigare i artikeln. För
de danslystna skulle Jean Josefssons

orkester spela på dansbanan fram till
klockan ett på natten. På stora scenen

skulle ett uppträdande med två före-

2:-årtgo Chrt.tlin Lsdouet lrån
Frånkrlkc AJorde ett lalbkårm.-

hopp .om alldele. lo8 a,nd,!D
ur publrL€n.

Christian ltdouet ptr.l'ast mark efter sitt
våghalsiga hopp. Bilclkiilla Smålands
Alleharula tlen 2 septenber 1957.
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Flygande
jätteduffel

på flygdagen

sffi
JLorc.\ jöfieduffel s|titartde iiver publik-
hav et. Bi ld kti I la Snå I ancl s Al I e handct
den 2 septenber 1957.

ställningar genomföras under kväl-
len. artistema var Karl Gerhard och
Knäppuppstjärnan Gunwer Bergkvist,
ackompanjerade av The Alliance Or-
kestret of Gothenburg. Programmet på

söndagskvällen var liknande med un-
dantaS av uppträdandet på stora sce-

nen. ddr skulle i stället kabar6n "Räkna

med bråk" med artistema Karl Gustav
Lindstedt. Arne Källerud och Mille
Schmidt visas. Om dessa program-
punkter genomfördes har inte gått att

fastställa. kanske gjorde vädrel att de

ställdes in. det finns inga uppgifter i

tidningsreferaten som bekräftar eller
dementerar detta. Söndagen den I sep-

tember hölls dock en flygbal på Stora
hotellet.

Blev det den flygsucc6 som arrang-
örema förväntat sig? Nej inte riktigt.
vädrets makter var inte medgörliga,
under i ston sett hela uppvisningen
hällregnade det. Regnet medförQe att
publiktillströmningen inte blev vad
man hoppats på. mellan 12000 och
20000 personer trotsade dock vädergu-
darna och betalade 5 kronor i inträde.
Anangörema fick det ändå an gå ihop
ekonomiskt, men det blev inte den vinst

som man hoppats på och förväntat sig.

Men publiken fick valuta för inträdes-
avgiften. Smålands Allehanda har ut-
tryckt det som "Paraplyernas och de
glada barnens dag". Och visst var det
en stor dag för bamen. de fick uppleva
modiga fl ygare och fallskärmshoppare,
de fick se massor av olika flygplansty-
per, äta varmkorv och dricka socker-
dricka. kunde väl inte bli bänre än så.
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