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• - Swedish Air Force & Saab
Scania. - Det är helt i linje med
utl ändsk flygpresstradition att ef
ter ingressen ti ll ett flygexpore
portage gå direkt på sitt eget
lands produkter och prest ö l.io!1er.
Det känns därför i deitn lall föga
irriterande att uppträda som epi
gon . • För er som såg TV2:s/Seve
alltigenom ged igna
Ungermarks
su mmer-u p-redovi sning av Farn
borough -veckan i TV ha nn kanske
konstatera att de svenska insat
SNna val utmärkte sig . Men det
är inte bara Ungermarks journa
Iistiskt utmärkta sätt att inlör
svenska skattebet alare redovisa
bl a de svenska exportsträvandena,
hela hans 50 min program blev
en uppvisning i konsten att ob
jektivt och S'akligt berätta ,'m
årets största flyghänctelse. Sänd
ningen hedrar TV2! Synd bara
att man inte gjorde sammalunda
med Ungermarks "Viggens Var
dag " i Ijolhöstas. Men det prag ramm et
kan
j u b I i aktuellt
igen .
om Sverige/Saab-Scania
FV och
nu får storordern ? •
Saab -Scania hade fått en ut
märkt placering såväl statiskt som
mobilt.
På marken hade man
bredvid sig (se foto sid 23 och
dito nedan) AI,pha Jet Macchi
MB.326. Do 28 Skyservant, S-3A
Viking , P-3C Orion, C-SA Galaxy
samt SR-ll. I luften "k ringgär
dades " di svenske av Lockheed
TriStar, Alpha Jet, TF-IS Eagle,
Bulldog och den nya "STO L
lådan" SD3-30 . - I utställartälten
kunde besökaren inte undgå att
lägga märke til l! Bofors, svenska
Phi lips, Saab-S~an,a och Vol vo
bl~nd ca ~OO <indra
r=lygmotor .
ei atl förglömma. Och Saab
Scanias chalet (Iunch- och kon
ferenslokal itet)
låg
på
"tredje
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tältvåningen " , där de inbjudna
gäste.rna hade en utmärkt över
blick över lufthavats "cirkusnllm
mer". •
Jag stöter ihop med
bägge piloter.
" Team -Viggens"
Det är Fl-kaptenerna Anders Lef
vert och Rolf Andersson. "Det
blev I ite annorlunda än vad vi
tänkt och planerat. Först tvangs
vi korta av vårt sedan länge in
tr änade program på 12 min. Vi
fick nu bara l min på oss. Se'n",
fortsätter Rolf, "tvangs jag byta
flank pga startriktningen. Men det
det värsta var den hårda blåsten
Det blev ibland nästan för kyttigt
inom roten. Man kom ju på dri
ven." "Ja " , inflikar Anders, "som
liga da'r var vindsyrkan uppe i
30-35 knop ca 60° snett fram ifrån
i startriktninge.n. Men vi lyckades
likväl genomföra höghöjdsalterna
tivet alla dar utom tre . Allt giCk
dock perfekt = u a .. ' mycket
bättre än i Paris", sa Anders, och
tänkte troligen på sitt då tyglande
av sin '23:a ' utan styrautomat.
"Dessutom",
återkommer
Rolf,
"tvangs jag till ett flan·kby1e i luf
ten för att Anders skulle komma
rätt för sitt lågfarts-man över-p ro
gram. 'Sp lit :en' måste vi oc kså
göra lite avsides , vilket kanske
minskade Team-Viggens spektaku
lära värde . Flyguppvisningsledning
en hade nämligen i år satt en sä
kerhetsgräns 100 m bredvid banan
mot publiken." Samtatet gled
in på F-IS, intrycken av detta nya
USAF-jfpl med jämförande sneg
ling ar på US Navys F-14 , På frågan
varför man s a s 'då-och-då' böt
däck på TF Eagle:n svarade Rolf:
"Det hann vi aldrig riktigt kons
tatera, men att man checkade å
donade tim vis det stämmer. Ba
nan var dock mycket grov och
sliten, vilket säkert sfet bra på

,

USAF har fdag 2 ex av den 2-sltslga McDonnell
Douglas TF-IS Eagfe. En gästade Farnborough . Med
den visades motorbyte på 20 min. Den nykonstrue
rade 'fast-pack'-extratanken rymde alt även dlv
teknisk utrustning.

däck~n. Och man ville väl försöka
efterlikna
våra
kortlandningar.
Eagle :n är ju rä tt mycket tyngre
än Viggen ." "Visst imponerade
F-IS med sina lodräta roIIstigning
ar", bryter Anders in, "men jag
tyckte nog Tomcats man övrerbar
het var något vassare. En intres
sant interiör-'detalj' tyck.er jag
var att man på F-IS lagt akan
banden platt bver luftintagen till
den utanförl iggande kanonen (20
mm Gatling). Mindre imponerande
var kärrans cockpit-layout. Bra
men ändå ej helt lyckad . Jag
tycker 31 :an5 är betydl igt förar
vänligare. Visserligen si tter väl pa
nelerna hyfsat, men det verkade
minst sagt svårt att håtla koll på
alla knappar . Därvidlag ' Iiknade
F-IS vår gamla Hunter, ett råttbo
att botanisera i." "Men sikten

T h: Viggen I kamouflage-kostyme
ring väckte allas intresse - inkl
förare, flygindustrIfolk, journalister
m fl . Lite grand från ovan tedde
sig vår statiska placering (enl
Red :s objektiv) så här : SK + AJ
31:an ses flankerade av AlphaJet,
I CSE-Plper, Macchi MB ,326, Saab
Supporter (f d MFI-Il), Skyservant
samt C-SA Galaxy,

bakåt för föraren", säger Rolf ,
"är å andra sidan vida öve rläg
sen den i 31:an. Och motorbyte
på 2Q min vore väl också något för
oss". "Jo visst ", svarar Anders,
" men att tidskrav·et på att komma
i luften ligger på 2 min, tyck~r jag
verkar mycket. Och en fältmäs~ig
klarg öring på 15 min klarar ju vi
med färre man involverade" . 
Diskussionen fortgick över bl a
Alpha Jet:s mycket tuffalerta upp
visning, men textu trymmet måste
här sätta punkt för ytterligare ci
tat därur. • Jag traskar å plaskar
vidare bland ösregnssjöar å sme
tande lera . Söker Skydd i ett ut
ställningstält bland div firmors s k
stands . Söker blågult. Träffar på
Saab-Scania. Studerar, stäl ler frå
gor, sammanfattar. - En rb-modell
fångar mitt intresse. De·t står

ko ntr aste r. De n avses nyttj as sa
va.I fbr som mot fp l. A ntin gen som
mal följare i rb- syste m elle r mål 
ang ivare för Iv- pjaser. I det se nare
falle t sam arbe tar nu Saa b-Sc an ia
med PT A S för fram tag ning HlI
Kustarlilleriet av elt ko mpl ett op
tro n is kt eldl ed nin gssyslem , vil ket
tillsammans med dator + mano
verutru stn in g fål t namnet ' Kalle'.
- • - Saab-Scan ia har varit med
i rym dforskningen i 10 år och ma n
kän ner sig id ag definiti vt etable
rad. Ma n bidrog t ex - 72 i upp 
sän dande t av de n vetenskap l ig a
satell iten TD 1IA med o mfattan d e
elekt roni k för telemetri och tele-

Saab 372 på dess nos (ovan).
Tyv ar .. fanns ej mycket öpp et att
fö rt älja, mer än att det ar Saab 
Scan ias fö rslag till ny generat ion
av IR-rb/ tank t som beväpning för
JA 37. (35 Fil ips motsvara nde va
pe n är Rb 28 , de n är dDck som
jämförelse kortare, någo t trubbi
gare .) - Aven OS :an å 04 :an fanns
för påsee nde . Om den förra kan
sägas att fy ckade förbandspro v
gjorts mot gammal sve nsk jagare;
och om de n se nare att AJ 37:an
• 
las tar 3 dyl ika ytmå ts-rb. Ute i det fr ia hade Saab-Scan ia
v i snin g av sin autom ati ska TV 
må lfötjare TVT- 300 (närmast t h +
dess kamerahu s längst upp t h).
Har i F. med laser fr L ME. Söka
re n stod utomhu s och TV-bi lderna
åte rgavs i mo nitor i VW -b uss bred
v id. Hela flyguppvi sni ngsprogram 
met föl jdes oc h bandades. Må l 
söka ren kan anvä nda s fö r såväl
ljus a som mörka mal oc h mo t
skift an de bakgrunder med små

,F.15 är elt luftherraväldes-fp I med Imponerande
stlg- å manövreregenskaper .. . för dnygt 90 mkr.
- För bästa bromsprestanda 'tvangs' man dock till
täta däckbyten under mässdaga rna . Men så flög
Eaglen minst 2 ggr/ dag .. . bl a med kvällsintres
"e nter frän NATO .

kommando delen
av
sa t ell itens
payl o ad. Oc h -73 började man
förse ESRO med OSCf'Sat alll te On
Board Cam pute r' sam tid ig t som
m an gi ck med i OTS /' Orbital Test
Sa tell it e' - Europas itti ll s största
r ymdsatsn in g , en ko m m uni kat ion s
sa tel li t i geosta tion är bana för
TV-ko mmun i kat ion, en kommun ika
tio nss atel lit i geos l ati onä r bana för
TV-kommu nik at ion Över hela Euro
pa (andra bild en uppifrån l h).
-77 . Saa b- Scani a
UppSk ju tn ing
sk all för 34 milj kr levere ra tel e
me tr i- och te lekom m an d osys tem .
(J-CH) •
•
Ruot sa lai nen voimann äyte
Farnb oroughi ssa. Ruots l osa II istu i
tahan men nessä laaj imm assa mi 
tassa en sim m äi seen kansainväl 
iseen
Ilmaolunäyltelyyn
Farn bo 
roug lli ssa , na in 70 km Lo ntaon
ulkop uolell a 1.- 9. syys ku ut a.
A lka,semm inn ayttel yy n on saanut
o sall, slua vain eng lan tilai sia ko
eil a j a vuon na 1972 vai n eu roop
p al isi a kone ita. - Ruo ts in Isku
vOlman ta kana o l ivat enne n m uuta
Il mavo imat pe ritt i nel j ällä Vigg e n
III;; , j o jsta kaks i AJ- ko ne ja
kak sipa ik kai nen SK 37 - o li maan
pin nall ja kaksi ryn näk kö-V,gg en 
lä suoriitl len tonay töks ia. Oman
ta ys ip al ll oi sen panoksens8 anto i
myös
Saab-Sc anian
len toko ne
105G (o hj aj ana Lenn ar t Nord h)
ja " ull s i " Saab Supporter, ent ine n
F l 17 (ohjaajana Ove Dahlen).
•
Betr tyska-franska sko l
att ac k- fp l Alpha Jet : Trots att
hasloghetsg rånsen satt s tI ll M . 0.85
har en ' ren ' pro tot yp nall 1V1. 96.
01 :an start ade spinn pro v i maj .
Stj ark onen ,nneMller en 'crash
record er ' - ej b rom sska rm.
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På sid 4- 9 be rättas om
Australiens militärfl yg. o m RAAF .
f pressöq""bl;ckat inkom till red .
ett flash tillä gg : Australie ns rege
ring har anslagit 109 mit j Au -,
för nyanskaffning av 8 havsove r
va knings-fpl. Me n därav måste 3
mil j spe nderas av A. sjä lvt i form
av licensti llverk nin g hos GAF . En
utvärderi ngsko mmision har ti ll satts
för at t dis kutera och studera Haw 
ker Sid d e·leys 'Nimro d ' och Lock 
heeds 'Or ian '. Det är Lock 
he eds ' Neptu ne' på RAAF:s span 
d iv nr 10 (Towns vill e, Oue en sland)
som ska ll ersättas.

• - Ett lika Intressant so m ofta
gäckande
påstå ende/t i IIkän nag i
vande är det om at 'old, dear
DC-3' (tp- fp l fr 30-tal ets början)
skall mo di fi eras med nya motore r,
Ro lls-R oyce Da rt . Projektet kallas
'Super T ur bo-Three (= STTII) För
ut om avsevärt bättre mo torer sku l
i : balt
le ans iktslyftn i ngen best
re brom sar , helt in fällbar a sta ll .
även sporrh ju let , bältre b räns le
kap ac ite t + ai r conditia n i pas
sag erarkab i nen . 30 pax (3 .400 kg)
Iraktas 105 mi l i ca 400 km/t im . 
1:a tes tf lygning med de nya 1.670
hk-m oto rerna gj ordes re'n -69 . 
A r 40-åringen verkligen vä rd den
na ansik tsly ft n ing?

a

Pakistan ska flygv apnet har beställt
ett antal skolflygplan av typ Saab
Supporter (tidigare MFI 17). De
skall ersätta de amerikanska skol
flygplanen av typ T-6 . - Danmark
tänker föfja köpeexemplet . , . i år?
~

FV (SAF) gästar gärna någon ne
derländsk fpl·bas . Man blir alltid
hjärtligt bemött, gästvänligheten
är stor, rangering av fpl + mark
service görs snabbt ä effektivt.
- T v + t h: På väg t. o. fr Farn
borough stannade våra 4 Viggar +
TP 84 :an med markpers ä basutr till
på Soesterberg (ca 30 km sydost
Amsterdam) . T v ses efter ' fikat'
kartdiskutera: kn Lefvert , It Hjort,
II Källström, kn Andersson + CF7,
öv Fernander. T h ses Viggarna +
tvenne F-104 -stjärtar.
•
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