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Konventionellt på Farnboroughutställningen
1arnboro\18hutatlllningen, bri ttillka fl)'ginduatrina alcyltföneter ut aot vlrlden, lgde
i Ar rum 4/9 - 10/9. Som vanligt visade• ett
etort antal flygplan upp i luften och pA marken varjlmte ca 300 medlemmar i Society of
Britiah Aircratt Conatructora visade upp sina
produkter i det jltteliknande utetlliningeetlllet.
Samtidigt som man kan konstatera att utatlllningens omfAng var ofB:rminakat aAste man beklaga att antalet nyheter som visades tyvlrr
minskat Ar frAn Ar. I Ar förekom praktiskt
taget inga nyheter, varfC:Sr hlr endast redovisas nAgra glimtar frAn utatlllningen.

Flyguppvisningen
Den under utställningsveckan dagligen Aterkommande flyguppvisningen utgör för huvuddelen
av publiken det mest intressanta inslaget.
Under denna, som i Ar pAgick i drygt tvA timmar, visades ca 25 olika flygplantyper upp av
firmornas provflygare. Dessutom deltog förband
Nedan1 Formeringen heter "D1.amond Nine".

ur &l'll•n, flottan och !!Al" i uppvisningen, aom
bj6d pA ett mycket vllkomponerat och olBVIJclande program.
Vidreta makter var tydligen vll't'illigt inatlllda till arrang6rerna i Ar. Trots att det
alg dTatert ut pl morgnarna aed llga aoln, dia
och duggregn klarnade det framAt eftermiddagarna upp s\ att flyguppvisningarna kunde genomföra• i stort sett programenligt.
Uppvisningen inleddes med en demonstration av
De Ravilland Comet 4 c. Senare visades Handley
Page Herald och Avro 748. De tvl senare turbopropflygplanen med vardera tvA Rolls-Royce
Dart, imponerade med korta etartatrlckor och
mycket korta landningerullatrlckor. BAda piloterna anvlnde tull reversering omedelbart efter sittningen. Flygplanen hade stannat efter
upp11kattningevis 300 meters rullning.
Det fyrmotoriga transportflygplanet Vithvorth
Argosy C 1, som är försett med nedflllbar laatlucka baktill, verkade lven det kunna operera
frAn smA fält. Flygplanet backade ut till
start vid ett tillfllle, vilket alg mycket
egendomligt ut!
Smltlygplanen representerades av fyra Beagle Austers, B 206 tvlmotorigt, 7-aitsigt reaeflygplan samt de enmotoriga h8gvingade .Airedale, Terrier och Auster II. Airedale och
Terrier kan nlrmaet beteclcnae som apcrtflygplan medan Aueter II lr ett S'roL-flygplan avsett för militlra lndamll, t e artilleri- och
eambandeflygningar. Flygplanen, aom samtliga
flugit för företa gAngen i Ar, f6reföll llttflugna och ba god manöverbarhet. I demonstrationen ingick exempelvis lopingar Aven med de
högvingade flygplanen!

Westland visade helikoptrar
Ett moment av uppvisningen Agnades lt helikoptrar och liknande luftfarkoster. Under detta,
som helt gick i Vestland .Aircrafts regi, visade firman upp sina helikoptrar Belvedere,
Scout, Veasax och Vhirlwind Mk 10. Under tiden som helikoptrarna for kora och tvlre framför Askldarna, Belvedere med en jeep hlngande
under i laetlinan och Veeeex deaonstrerande

ubltajakt, gjorde Weatlanda VTOL-paaeager&ren7gplan Botodyne ett p&r tarbitl7gning&r.
'!7vlrr demonatreradea inte at&rt och landning
med den senare.
ltta tar&re ur al'll•n7get demonatrerade
"preoiaion nying drill" i aina ".Arm,. Sheetere"
varvid helikoptrarna uppträdde gruppvis pl
linje. Uppvisningen, som genomtardee med preoiaion och elegans, plminde i uppläggning och
turer om en tolkdaneuppvianing:
Av ekoltl7gplan demonstrerades Bunting Jet
Provoat, ll'olland Gnat, Hawker Bunter Mk 66 A
ooh Engliah Eleotrio Lightning T 4. Meet i ponerade Lightninga hieening etter starten, som
kom alla andra kavaljeret&rter att verka mycket
tua. li'lygplanete goda manaverbarhet pl llg
hajd vieadee effektivt av firmans provtlygare
Bea Beamont som ' pl llg höjd med tända etterbrllnnicammare drog runt t:l7gplanet varv etter
varv trutar lelcAd&rna i en a,.oket snäv sving.
Man tick intrycket att nygplanet skulle
kviokrolla vilket agonbliok som helat.
I avdelningen etridan7gplan demonstrerades
de gamla bekantingarna Viotor B Mk 2, Vuloan B
Mk 2, Blaokburn Buocaneer och Gloeter Javelin.
Det eiatnllmnda flygplanet var en tlygande provblnk tar De Havillande O;yron Junior BG J-1<>-motorer, som lr avsedda tar Brietol 188.
Likaom töreglende lr visades Shorts e%perimentn7gplan se 1. Dlremot tick man inte ee
Hawkere P 1127, vilket halvt om halvt lovats
i tarhandareklamen.
Handley Page HP 115 var, förutom Beagle-Auetertl7gplanen, den enda n,-heten vid lrete tlyguppvianing. li'l.7gplanet, som är b7ggt tar att
utprova lAgtarteegenekaperna ho• en extrem
deltavinge, anvlndb&r exempelvi• i kommande
överljudapaeeagerarn7gplan, är ett rent experiaenttl7gplan närmaat jämförbart med SAAB1e
"Lilldralce". Den murelevaliknande deltavingen
med den trutill taetaatta bubblan tar fararen
och den vid fenroten placerade motorn alg ~o
ket egendomlig ut. Av landningatarten att dama
lr inte llgt&rteegenakaperna elrakilt tramtrldande.
Ut8ver de olika tirmornae demonatrationer av
tlygplan ooh motorer deltog som nllmnt• RAP,
&1'11,_ ooh notttlyget i uppvianingen. Arm•n
svarade tarutom tar den tidigare nlmnda heli-

för ett etfekttullt nummer
dlr fallakirmeaoldater gjorde hopp med tardröjd utlaaning av fallekArmarna och dlretter
prioklandade pl ett märke pl ti,.gtiltet. Under

~opteruppvianingen

det tria tallet hade hopparna raktacklor i
hinderna och ritade oliktirgade streck i

.qn.
Intör publikens agon genomtardee diretter en
mindre "oombined operation" dir det glllde att
oakådliggöra en "tiende", som bitit sig taet
i ett hörn av nygfiltet. Ovningen barjade med
att ltta Huntera uttarde llganfall mot fienden
tar att dlretter kryeea fram och tillbaka över
krigaalcAdeplataen och aikra det temporira och
lokala luttherraväldet. Strax dlrefter landaattea trupp trAn Whirlwind- och Belvederehelikoptr&r samt trupp och materiel, bl a tordon och lv-pjieer, frAn t,.ra Beverly-traneportn7gplan, som nletan omlrkligt
t eig in
tör landning frAn llgata höjd. Under tiden som
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en hlttig eldstrid utspann sig mellan anfallande och försvarare Aterkom helikoptrarna med
förnödenheter. Pioneers och Twin Pioneers
fällde materiel, som i tallskllrm dinglade
ner till de anfallande, som enart utgick som
segrare i etriden.

Flottflyg lufttankade
Flottan demonstrerade bl a lutttankning med
tv! Sea Vixens, törbitlygning med fyra A.E.V.
(Airborne early warning) Oannets och lAgantall
med en division Soimitars. Samtliga dessa

Scimitars, the "Blue Diamonda" ur No 92
Squadron med 16 Hunters och No 74 Squadron
med Atta Lightninge. Programmen var tör samtliga förband ganska lika, rollar och lopingar
utförda med de stora förbanden i mycket täta
och kompakta formeringar. Inte vid nAgot tillfälle kunde man se den minsta rörelse inom
förbanden. Man fick ett intryok av att eamtliga flygplan manövrerades med en spak: Utan
tvekan mycket imponerande bevis pA god flygdisciplin och hög utbildningeetandard.
Sammanfattningsvis kan om flyguppvisningarna
slgae att det bjöds pA myo~et fA tekniska
nyheter men däremot flygshow av hög klass.

Statiska utställningar
Fl.ygplanutstlllningen upptog i huvudeak de
flygplan, som under flyguppvisningen visades
i luften. Därutöver kan nämnas De Havilland
Mk 8, Heron Mk 2 och Jet Provoet Mk 51. Vidare
visades en del äldre flygplan, som används för
speciella ändamäl.

uvan1 Lightning T 4 med side-by-sideplacering av lirare och elev.
flygplan opererade trAn hangarfartyget Hermee
medan dlremot No 800 Naval Air Squadron, som
genomförde avancerad flygning i förband, startade och landade pA Farnborough. Inflygning
ooh landning gjordes med lAg fart och mycket
högt motorvarv pA grlnsen till "controlled
orash landing". Det sista nygplanet hakade
i en över banan epänd bromswire (typ hangarfartyg) och stannade pA ca 150 meter.
Pör den tlygutbildade AskAdaren utgjorde under
Arets nyhetstattiga uppvisning utan tvekan
den avancerade flygningen i förband höjdpunkten, möjligen i konkurrene med den tidigare nlmnda demonstrationen av Lightning T 4.
Fyra Jet Provosts ur Central Flying Sohool
svarade för en skiokligt genomförd uppvisni!lg.
Btter ett par manövrar i ansluten fyrgrupp
övergick man till att rotevis e)'?lkront genoatöra resten av programmet. Liksom övriga förband och flera av de enskilda flygplanen utnyttjade man rök i de flesta manövrerna.
Pör övriga uppvisningar svarade förutom ovan
nlmnda No 800 Naval Air Squadron med tolv

Avdelningen tör robotar tilldrog sig naturligtvis stort intresse. Här demonstrerades
bl a Bloodhcund, varvid man gjorde en stor
artär av de svenska och schweiziska beställ-·
ningarna. Royal Artillery visade upp ett
batteri Thunderbird. Man fäste eig här vid
det mycket stora antalet fordon, ett femtqntal, som ingick i batteriet om fyra utskjutningsramper. Samma truppslag visade ocksA
markroboten Blue Water.
PA robotsidan märktes ocksA luttvlrnsrobotarna
Seaslug 1 och Seacat, jaktroboten Firestrealc
och dess utveckling Red Top, den senare troligen endast en attrapp samt attackroboten
Blue Steal.

Handley Page H P 115
(Ur Aviation Week 18/9 1961)
En nyhet vid Arets Parnboroughuppvisning var
H P 115 som utmärker sig genom en deltavinge
med 76 graders pilform, den största som anvlnts pA nygplan • . 'r7J>en lr enbart avsedd
tör forekningalndamAl i det llgre fartomrAdet. Den har dlrtör fast landetäll, och motorn ger endast 850 kp dragkraft. Llngden
är 13, 5 meter medan eplnnvidden stannar vid
6 meter.

Bildtexts Ligg mirke till vingens knivakarpa framkant pA. BP 115.
Medan BP 115 gör prov med stor pilform vid
U.ga farter bygger man om en ll'&irey FD2 för
att göra motsvarande prov i hög fart. Troligen siktar man p! att f! fram erfarenheter
tör kommande krigaflygplan alaom TSR. 2. ·

T ha J!odren i v1ngens
bakkant tjlnar bA.de
aom h!Sjd- och skevroder.
Nedans Den atr8•linjeformade fol'llkroppen pl
fanan innehåller kameror f!Sr fotografering
av de ulltrA.dar som
klistrats pl vingen
f!Sr studium av luftens
atr8mning över vingen.

