
Två summeringar 
från 

det gigantiska 
affärsjippot 

på 
le Bourget, 

flygsalongen i ... 

* * Fransmannen Louis Bleriot lyckades den 25 juli 
1909 flyga från det franska Calais till det engelska 00
ver i ett monoplan . 38 km över vatten på 37 minuter var 
då säkerligen en lika stor sensation som månlandning
en 60 år senare. 1909 anordnades också den första 
internationella flygutstäJlningen i Paris - ett evenemang, 
som med ett par undantag i stort sett kunnat arrangeras 
vartannat år. * Intresset för supermakternas gigantiska 
rymdkamp, det kommersiella flygets inträde i över
ljudsområdet och allmänflygets alltmer omfattande ut
bredning lockade i nio dagar kring månadsskiftet maj
juni ca 1,4 milj besökare till den 28:e flygsalongen på 
"le Bourget". Bland dem fanns också FV-Nytts utsända 
major BOO ORANGEL och byråingenjör TORSTEN

* * *HAGBERG. 
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M
ed enbart det fransk -enge lska kom
mersiella överljudsflygplanel Con
corde och den arrl ::! rikanska rymd
kapseln Apollo 8 i original torde 

5rets flygexpo ha blivit en succe. En v iss 
besvike lse noterades dock över alt de ryska 
motsvarighe terna Tu-144 och r ymdskeppet 
Soyoz uteblev. 

VIVE LA GLOIRE __ _ 
Den fra,,-ska publikens glädjerus vid "sy 
nen av Concorde i luften och under mark
körning var total. Vid ett tillfälle måst ~ 

brandpersonal med vattensprutor driva bort 
åskådare, som brutit spärrarna mot flyg
fält~t och hindrade en Concorde frän in
körning till parkering. D et engelsk-franska 
flygtekniska samarbetet poäng terades på 
ett slående sätt, då dE'1l engelskbyggda Con. 

Torsten Hagberg: 

Boo 
Orangel: 

* * Efter en första rundvandring på 
"le Bourget" ser man snabbt, at.t 
här har flygplanet fått vika för un
dersystemen, Man kan säga, att 
mässan speglar tendensen i den 
pågående utvecklingen, Undantag 
härifrån är de lätta och medeltunga 
civila flygplanen, som tog stort ut
rymme i anspråk, '* Vidare kunde 
man konstatera det stora anta/et in
ternationella samarbetsprojekt, t ex 
Jaguar, Concorde, engelsk-franska 
helikoptrar osv samt flera natio
nella produkter från de stora indu
strikoncernerna. * Man ser, att 
flygplanstillverkningen inte längre 
är en affär för enstaka flygplans
tillverkare (ett undantag ; SAAB) 
utan har vuxit ut till nationella 
och även internationella dimensio

ner. * '* '* 

S
jälva utställningen miiste sägas var 
tunn på nyheter på flygsidan. Upp
läggningen var i år mer gjord med 
tanke på försälj ning. M an kunde skön

ja ett ökat oberoende av amerikansk teknik 
genom ett antal europeiska vapensystem, 
en del r elativt långt framme i utvecklingen. 
Amerikanerna var f ö militärt svagt repre
senterade på mässan både beträffande upp
visningar och fast utställning. Detta be
redde troligen på andra ekonomiska enga
gemang och nedskärningar för "jippon" av 
d että slag. 

Del in t ressantaste från USA var denna 
gång jätteflYl!planet Boeing 747, som verk
ligen imponerade, Detta 70-metersflygplan 
kommer att kunna transpol-tera 100 tons .. 

corde nr 002 uppträdde tillsammans med 
den fra:oskbyggcla nr 001 över le Bourgel. 
Många fransmän ansäg nog detta som höjd
punkten p" flyguppvisningarna . 

Det publika intresset för markulställnings
del en koncentrerades till den amerikanska 
rymdpavlljongen. Vid entren passerade be
sökaren uncl e r en fullskalemodell av utbläs
ningsmunstyckena i Saturnusraket~ns förs
ta steg. Där~ ft~ r gick vägen förbi Apollo 
8-kapseln (expons mest fotng raferade ob
jekt?) och vidare in till ett artificiellt man
landskap i halvdunkel med Apollo 1I: s 
manlandare som huvudobjekt. De visuella • Sovjets berc.3nnade rymdfa rkost Soyus-3. 
intrycken kompletterades av högtalare som 
förmedlade exempel på telefontrafik mellan 
månlandaren och rymdhögkval-teret i Hou
ston samt med Apollokapsein i omlopps
bana flli1t m~inen. För den som senare hade .. 
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.. 	last över en 7.000 km sträcka med en 
marschfart av över 900 km/tim. En bränsl?
last av nästan 200.000 l kan medföras, men 
då begränsar den tillatna startvikten nytto
lasten. Här får ryssarna anse sig slagna i 
alla avseenden med sin An-22 med undantag 
för landningsstrackorna , där ju An-22 
med sina turbo propmotorer bl a har bättre 
möjligheter till högl yftshjälp under låga 
farter. Stalliarten för 747 :an ar dock så 
låg som und er 200 km/ lim. En liten jäm
före lse: 

• 	 Sovjets ko rtd istansure Jak-40. 

RYSKA NYHETER 

Sovjets deltagande hade helt gnmdats 
på exportsträvanden. Aviaexport - d en 
helstatliga (och enda) försäljningsorganisa 
tionen i Sovjet - betonar gärna, att man 
f n bygger upp en kundtjänst inom orga
nisationen. Utom det nämnda An-22 , som 
deltog i flyguppvisningen också, visades lik
som 1967 enbart transportflygplan och h z 
likoptrar. Fö r andra gängen visades nu 

Rackvidd/fufl 

I 
Land nings-

Startvi kt Last Marschfart 
la3t sträckaI I I 

Boeing-747 320 ton 100 ton 900 km/tim 7000 km 1200 m 

An-22 240 ton 80 ton 700 km/tim 5000 km 800 mI I I I 

.. 	tillfälle att i TV följa den verkliga mån
landningen den 20-21 juli, framstår ar 
rangemangen i Paris2xpons "må nhall" som 
utomordentligt valordnade och illusoriska. 

Sovj otunionen, vars rymd utställni ng un
der expon 1967 var synnerligen omfatta:lde 
- bl a med en komplett Vostokrak et , hade 
i år begränsat sitt rymddeltagande till näg
ra forsknings- och kommu nikationssatelli 
t"r. Även om den uts tallda m a teriele n 
bl a Venuslandaren "Venera " - var av 
s tort intresse, gjorde den sto ra rysk a rymd
paviljongen ett tomt intryck. Från expo
synpunkt kan robotar förmodligen a ldrig 
bli samma publikmagneter som d e for sk
ningssystem där Inänni skan utgör en en
tregrzrad del. 

RYSK VILJA TILL EXPORT 
Det ryska deltaga:o det var emell~rtid gan
ska omfattande vad gäller transportflyg
plan. I likhet m ed 1965 och 1967 visades 
ånyo jät!en An-22. - Tu-134 visades i en 
version som förlängts med ca 3 m i för
hållande till originalutförand et. Flygpla'le ts 
bromsfallskärm har ersatts med motorre
versering. Den nya versionens max-flyg
sträcka med r.ormallast kan beräknas till 
ca 2.300 km - en ökning med ca 10 proc. 
- An-24 uppvisade en fö r bättrad lastnings
anordning och lastförm 1lgan bedöms ha ökat 
med ca 5 proc till 60 ton. 

Den ryska koncentrationen på transport
flygplan sammanhänger med strävan att 
komma in som stor lev erantör av transport
flygplan till västvarlden. Den hittills obe
tydliga ryska erfarenheten av modern 
marknadsföring tord e f n lägga hinder i 

vägen för en snabb exportdrive västeru t. 
Tills vidare torde Sovjetunionen i huvudsak 
få koncen trera sin försäljning av transport
flygplan på u-ländeITla. 

USA I SÄLJ DRIVE 

Som balans till de ryska transportflygpla
nen hade USA:s handelsdepartement diri 
gerat et! exemplar av Boeing 747 till le 
Bourget. Concorden tillsammans med Boeing 
747 fick tvivelsutan övriga transp ortflyg
plan att verka små. 

D e t amerikanska deltagand et var för öv 
rigt h olt kommersiellt inriktat - ett för
hä ila:1de som drog övriga utställare med i 
kampen om kunderna. Den samman lagda 
köpesumman p~ alla de försäljningskon
trakt so m gjordes upp under e ll=r i anslut 
ning till ex pon lär va ra minst dubbelt så 
hög som motsvarande siffra för 1967 . Fly g 
salongens ty ngdpunkt låg förut på nervp ir
rande flyguppvisningar och d e statiska ut
stallningsobjekten ägnades ett mer eller 
mir.d re förstrött intresse. Nu gäller det för 
utställarna att sälja fl ygp lan och i samband 
därmed demonstrera all därtill hörande ut
rustning, hjälpaggregat och rzs ervdelar m m 
och utstaliningshallamas mor.t rar och dis
kar var undantagslöst arrang2rade i den 
avsikten. 

• De militara uppvisningsgrup perna "Pa 
trouille de France" med Fouga Magister, 
RA.F:s "Red Arrows" med Gnat, de b el 
giska "Diables Rouges" med Fouga Magis 
ter 	 samt de italienska "F reece Tricolori" 
med Fiat G.91 uppträdde i år nAgot mer 
disciplinerat än tidigare - och effekten 
blev inte mycket sämre för d ~ t . .. 

(u tom An-22) An-24, II-62, Tu-134, Mi-6 
och Mi-B. En del smärre förbättringar kun
de noteras f rän förra gängen, t ex n agot 
kompletta re iastrumsinredning hos An-22 
och en lastramp hos An-24. 

D e nya flygplan som visades var Tu-IS4, 
som är tremotorigt och skall ersä tta Tu-104 
på m ed eldistanser inom Aeroflot; Jak-40. 
som är ett mindre flygplan med tre bak- .. 
kroppsmotorer samt BE-30, som är ett lät! 
transportflygplan m ed två turbopropmo

• 	 T v: Berättigat intresse rönte Sovjets nya 
tremotoriga , civila medeldistansare Tu-154. 
-' Nedan ' USA:s magnif ika långdistansare, 
jumbOjetten Boeing 747, ställde ryssarnas 
An-22 i skuggan. Och så finn s ju också 
Lockheeds C-S " Ga laxy" 
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,. Tyska projeklet MRCA. 

~ torer. Den ej helt nya, men först nu i 
väst visade h elikoptern Ka-26 var också 
utstä lld och gjorde även uppvisning. Den 
användes i Sovjet huvudsakligen för jord
bruksändamål, men kan också transportera 
passagerare. Ka-26 är uppbyggd i form av 
ett fast chassi med möjligheter all hänga 
p,o färdiga plattformar för olika transporter. 
Under mässan visades hkp :n utrustad för 
malmletnlng med en avkänningsring för 
jordmagnetiska fältet. 

Det hade varit intressant att få se rys
sarnas SST-flygplan Tu-I44, men därav blev 
inteL Den nya jättehelikoptern Mi-I2 visade 
sig inte heller, enligt vissa b2dömare p g a 
ett in!.räffat haveri före ut.stäliningen. Mi-12 
är i princip ell transportflygplan av klass 
An-I2, försett med ett slörre rotorsystem 
i varje vingspets. 

TYSKLAND pA FRAMMARSCH 
Efter stabilisering av läget efter omorganI
sationer och företagssammanslagningar är 
nu Västtyskiand en fullt värdig partner i 
inte rnation ell flygplan-, helikopter- och sy
stemtillverkning. Till att börja med de
monstrerades vertikal start och landning 
med deras transportflygplan Do. 31. De åtta 
vingspetsplacerade lyftmotorerna och två 
vingplacerade Pegasus med vridbara utlopp 
förde under demonstrationen ett villdsamf 
oväsen. Utprovning med detta plan pågår. 

VTOL-syst~m är m ycket dyrbara att ta 
fram. Man har på senare tid av flera skäl 
omvärderat vissa baseringssynpunkter (i 

VästtyskIand) . Vid flyttning frän sårbara 
baser räknar flygvapnet med underhåll från 
plats till plats med transportflygplan. Här 
ligge r enligt flygl edningen en mÖj lighet all 
använda VTOL-plan. För 70-talet erforder
liga nya transportplan undersöks f n vilka 
startegenskaper dessa bör ha, även m h t 
civilt bruk. 

Parentetiskt till Parismässan m ,\ nämnas 
den centrala europeiska f nigan om ett nytt 
jakt/ allackflygplan för sena 70-tale t. en 
fråga, där tyskama är starkt inblandade. 
Det h~la har resulte rat i projekte t MRCA
75 (Multi Rol e Combat Aiarcraftl, där Väst
tyskland, Storb ritannien och Italien sam
arbetar under det nybildade Pa ~1avia - där 
Messersclunill/Bölkow, BAC och Fiat är 
med. D e olika ländernas krav pa ett sådant 
flygplan är långt ifrån sammanfallande. 
Tyskarna vill gärna driva fram sitt NKF 
(Neues Kampfflugzeug ) och ta hand om 
ledningen av d e t hela, något som väckt viss 
motvilja hos de andra. 
• En intressant nyhet från Vä sllyskland 
var "gyrokoptern" VFW-H 3, avsedd för 
spaning och lätta transporter. Denna finns 
f n i två ex och utprovning pägå r. VFW-H 3 
är unik så tillvida, att den är försedd med 
tvä kroppsplacerade fläktar som framdriv
ningskälla vid ho r isontaJflygning. He likop-

Forts sid 10 .. 

• 	 T h : Aktuelt hkp för Sverige är ryska Kamov 
Ka-26. På salonge n visades den utrustad 
för malmsökning . men i Sverige skall 
den tjäna (om den blir godkänd) som be
pudringsmaskin. Hkp :n. som civill kan ta 
sex personer eller göras om till frakt
eller ambulanstjäns t, har inköpts av John· 
sonkoncernens Johnson & Co - som är 
skand inavisk agent för ryska AviaexporI. 

~ De frän tidigare ar k ända uppvisnings 
gruppema "Thunderbirds" (USAF) och 
"Blue Angels" (US Navy) saknades. Enligt 
uppgift skulle de vara upptagna av upp
visningar i USA, men grundorsaken torde 
vara att amerikanska handelsdepa rtementet." 	 e j velat satsa p ngar på en uppvisning som 
ej direkt skulle betytt ökad amerikansk 
omsättning under expon. Även svensk 
representation saknades i å r. 

SKÄRPNING ANBEFALLD 
På grund av tidigare inträffade dödshave
rier samband med flygexpon pa "le 
Bourget" had~ man i å r fastställt mycket 
stränga flygsiikcrhetsbestämmelser. Förutom 
riskmomf' nte n hade även d e t flygande del
tagaran ,;1 !ct begränsats. Säkerhetsbestdm
melserna val' en källa till stor förarg ' l s~ 

för de skickligaste förarna - framförallt 
inom d e fyra nationella uppvisningsgrup
perna. Uppvisningarna' i luften gav därför 
naturligt nog e tt något blekare intryck på 
den sto ra publiken än vad den hade väntat 
sig. Men restriktionerna hade emellertid 
synbarligen avsedd verkan. Ett enda döds
haveri - med en ameri kansk Hiller-heli 
kopter - inträffade under expon och det 
var inte något brott mot de givna säker
h etsföreskrifterna. En ren olyckshändelse. 

De civila flygplanen demonstrerades na
turligt nog enskilt. De engagerade förarna 
var samtliga av mycket hög klass och ut
förde undantagslöst myc ket vårdade och 
säkra uppvisningar. En bland d e vackraste 
enskilda uppvisningarna utfördes av tj ec
k en Jw·ac Sorec i L-29, Delfin Akrobat. 
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~ tern fW1gerar då som autog iro och har så
ledes frikopplad e rotorblad. Unde r vertikal 
start och landn ing är motorn i stället för 
fläktarna kopplad till rotorn och ko nstruk
tionen fW1gerar då som helikopter. 
VFW-H 3 och en tvi.imotorig version H 5 och 
Do. 132 med hetgasrotor är möj liga efter
f öljare ti ll Alouette II i Västtysk Iand. 

r fullskale attra pp visades i en av hal
larna jettrainern Alpha Jet, som f ramtas av ~ 
franska Breguet och tyska Dorn ier gemen 
samt. D etta fl ygplan skall kunna fö rses m2d 
två balkar för smä rre attackvap en. Den pro
jek terade mar9cllfarlen ligger omkring 
Mach = 0,8. 

ALBIONS SÖNER SEGDRAR 
Storbritann ien håller, om än med VlSS m öda 
(ekonomin) si n plats inom fl ygplans- och 
systemtekniken. Det stora h elengelska slag 
numret var VTOL-jetplanet Harrier, som ~ 

Den tjec kiska "Delfinen" finns även i lätt pon kommer på olika företags inköp av 
attackversion, men denna typ visades ej . fl ygplan med 6---12 platse r for tjänsteresor 
Därmot förekom ett antal COIN-flygplan och andra smärre transporter. 
med imponerand e beväpningsulrustn ing ut Trots en v iss skenbar amerikansk över
lagd på marken runt respektive flygplan lägsenhet i fra .[(a om flygtekn isk bredd oc h 
typ. Jugoslavie n d emonstrerade jetskolf lyg fÖlfining ligger Europa väl framme i den 
planen Galeb ( Iv'lsitsig) och Jastreb (en interna ti onella konkurren sen pa omradet. 
sitsig ) - den senare med komplett tillhö När det gäller rymdproj ekt är USA tvek 
rande vapenlast a lterna tiv . - P ä samma sätt löst öve rlägset tack vare de samlade eko
demonstrerades även den engelska BAC 167 nomiska resurserna . Ett allt mer ekono
och den italienska Aer Macchi MB-326 G. miskt int,'g l'erat Europa konuner a lt kun

na bjUda USA en allt mer hal 'dnand e kon
EUROPA VÄXER SIG STARKARE kurrens - allt Ull fromma för sllltproduk

De n statiska utställningen av allmänflyg - tern as kvalit et och kapacitet. D e euro
av vilka flera fly gplantyper visades i luf peiska flygt ek niska projekten i form av 
ten - var mer omfattande än vid någon exv is den svenska "Viggen". den engelska 
tidigare expo. r d enna flygp lanka tegori in "Harrie r' , den engelsk-franska "Concorde" 
räk nas även affärsflyget, som i USA redan och det tyska VTOL-jetlransportplanet D o 
h ar en betydande omfattni ng och i Europa 31 visar alt fög a sk iljer Europa och A me
är pä stark frammarsch. En b etydande d el rika åt i fraga om teknisk skicklighet. • 
av det totala försäljningsresultatet vid ex- Boa Drangel 

• T v Italienska lufta krobaterna "F recce Tri 
cO lori·' . I Ovan: De fr anska kolle gerna 
"Patro ui lle de France" . _. Närmast nedan : 
Lite aven sensation var den tyska "gy
rokoptern" VFW-H3. i Längst nedan : Tjec
kiska L-29 " Delfin '" aerobalic- versi onen 
· 'Akro ba t"· Det nya sko la ttackfp i L-39 vi
sades dOCk ej. 
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o Franska attackplanei Mirage 5 - nosvin ge
versior.en 'Milan" 

~ denna gang gjorde en helt imponerande 
uppvisning. Man visade vertikal start och 
landning samt förb iflygning i hög fart. Man 
har tydligen övervunnit aUa stabi li serings
problem och verkade kunna göra lite "vad 
mm helst " med flygplanet. Harrier är ope 
ralivt och tillverkas t v i 60 exempla r för 
Storbritannien, Flygplanet har f ö efter 
framgången i Atlanttävlinge n tilldragit sig 
intresse utomlands, bl a i USA . En förutsedd 
motorförbätlring till 11 tons statisk driv
kraft kan fÖI-bältra Harriers operativa värde 
genom mera ytterlast. 

Det andra stora slagnumret för britternas 
del var g ivetvis BAC/ Sud Concorde - det 
omtvistade civila SST- transportp lanet, som 
behand lats otaliga gi,nger i p ressen. Det 
var onek ligen en m ä ktig syn (och förvisso 
ett d:o hörselint ryck), när de två (brittiska 
och franska) Concorde rna möttes i luften 
över ask21darna , 

• 	 Ovan : VAK 191 B (mockup) lysk molsvarig
het till det engelska VTOL-f lygplanet Har
rier. =- Nedan: En intressant och behag Iig 
STOL-s kapelse, Robertson s konverterade 
Cessna 337 Super Skymaster. Två motorigl 
(drag och påskjut) och sexsiisigt affärs/lrp
flygplan som först i Europa lancerades av 
pumptillverkaren Ste nberg-Flygt AB. Bola
gets fors te pilot är Nils-Bertil Kronström 
sprungen fr än FV. 

-" 

de Israel) kan fa kännbara följder för ex
porten, och man får kanske i ar vidkännas 
ett bakslag för exportindustrin, Hur som 
helst visades många fran ska flygplan, un
dersystem och helikoptrar. För det första 
visades Mirage i alla dess former. Mirage III, 
standardjaktflygplanet, har gjorts i många 
versioner och exporterats och licenstillver
kats i ca 800 exemplar. 

Mirage F l, t v 35 beställda, visades under 
flyguppvisningen . Det uppvi sade goda flyg
egenskaper och avses efterhand ersätta Mi
rage III. Näslan l ton mera bränsle än 
Mirage III ger F 1 större aktionsradie, Det 
skall beväpnas med 2 Matra 530, 2 Sidewin 
der och 2 x 30 mm akan vid jaktuppdrag, 

INTRESSANT PROTOTYP 
Intressant alt se var en protoLyp av 1\1i
rage G med vridbar vinge demonstrerad ~ 

Det tredje stora projektet, där britterna 
har s itt finger med i spelet, är Jaguar, D a 
delta kanske är mera franskt, skall det 
närmare granskas under Frankrike . • Engelska hkp-projektet WG.13 - här i be

väp nad spaningsversion för franskt ALAT
För Storbritanniens del skall till slut näm bruk. 

nas helikoptern WG,13, som v isades i 
attrapp. Westland leder detta projekt inom 
ramen för ett stort fransk-brittiskt sam 
arbete pb, helikoptersidan. Nägra korta data 
om stridshelikopter WG .13: 2 x 900 hk RR 
Bristol turboaxelmotorer. Last 0 ,7 ton. Start 
vikt 3,7 ton. Maxfart 300 km/ tim . 

FRANSKT EXPORTSTOPP? 
Frankrike var förslås starkast represente
rat . Den franska fl yg industrin har ju ge
nomgå tt ett betydande uppsving unde,' se 
naste 10-ärsperioden, inte minst pi'l export
sidan. Ett even tuellt exportförbund pä 
Mirage 5 (som kan vara aktuellt beträffan-

Därför valdes "Bulldog" 

• •• Vid det hä r laget måste det vara riks
bekant att FV som nytt förSIa skol
och förgall ringsfl ygpla n vid Ljungby
hed valt att inköpa engelska Beagle 
125 "Bulldog" (t h) . 

Bakom delta beslut lag: 
• 	 Beagle 125 blir ca 1,5 milj kr billigare. 
• 	 Snabbare och battre leveranslider . 
• 	 Förmanligare garant ie r. 
• 	 Tveklöst bästa a llernativ for F5-brulL 
• 	 Ett mera färdi gt fl yg plan . 
• 	 Et t stra vassare tekniskt se tl. 
• 	 Overlägset bättre sikt i cockpit. 

Anledningen till beslutet om kop (som till
känn agavs under Parissalonge n) va r, att sam
bandsflygplanet SK 16 nu tjänat ut - kostar 
ca 120.000 kr/må n i underhäl:skostnader , en 
merutgift som FV naturl igtvis snaras t vill bli 
kvitt. SK 50 "Safir " skall bli dess ersättare. 

Köpepaketet består av 58 beställda flygplan 
och " 20 plus 25" i option . - Nedan ses de 
två argaste konkurrenterna (t v): Italiensk
schweiziska "Bravo" och (t h) svenska 
MFI. ~ 

J-CH 
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o 	 T v: Japans fö rsta över
Ijud s jet-s kolfl yg plan, 
Milsubishi XT-2 i mock
up . "Lustigt" lik Jagu
aren , n 'est-ce pas? Max
fart och -höjd Mach 1,6 
re sp 15.240 m. Längd 17 
m. Vikt 8,16 MT. Land
ningssträcka 1.524 m. 

ningsvis kommer att driva Igenom ett eget 
projekt. ytterligare en version av G skall 
tas fram, nämligen en tvåmotorig för er
sättning av bombfJygplanet Mirage IV. Man 
följ er all tså en tidigare utvec klingslinj e: 
Mirage III -+ Mirage IV, en förstorad Illa; 
och Mirage G-+ Mirage G 4, en försto
,-ad G. 

• Vid flyguppvisningen med "Miragefa
miljen " visades också Mirage 5, som är ett 
attackflygplan, avsett för export. Den is
raeliska bestallningen , som förut nämnts, 
omfattar 60 plan. Ett gO-tal har beställts 
av Belgien. Mirage 5 är utvecklat ur Mi
rage III E och är utseendemässigt identiskt 
med della. Men det intressanta med Mirage 
5 var, att den tilliörts en infällbar n o s
v i n g e, sannolikt för trimning av flyg
planet vid stor ytterlast. Nosvingeversionen 
har b?gävats med tilinarrmet "Milan". 

FVRA JAGUARER FLYGER 
Ett markant insl a g i flyguppvisningen och 
ä ven i den stat ionära utställningen var 
Jaguar. Jaguar är en produkt av ett frukt
bart samarbete Frankrike--Storbritannien, 
representerade av Breguet och British 
Aircraft Corp. (Den flögs också på "le 
Bourget" i tre exemplar - två skol- och en 
attackversion, ) 

Jaguar är ännu på pro totypstadiet. 200 
för Frankrike och 200 för Storbritannien är 
emellertid beställda. Leverans till Armee 
de l'Air beräkna s från 1971 och till R.A.F. 
1972. Jaguar skall tillverkas i 5 versioner: 

48 A - attack (fr) 
Q B - trainer (eng) 

• E - trainer (h)
II M - marin attack (fr) 

• S - a ttack (eng) 
Viktigare uppg ivna prestanda för Jagu

a r är' m axfart O km Mach 1,1; maxfart 
J l km Mach 1,7. Startrullsträcka 450 m . 
Aktionsradie för ett typiskt attackuppdrag 
ca 1.250 km. 

Man kan nog med fog förutsätta, att man 
fär pruta ordentligt på de uppgIvna pre
standasiffrorna vid stOl' yttre last. Vid full 
yllre allacl<beväpning (över 4 ton) är giss
ningsvis rullsträckan i start fördubblad . 

Flygplankostnader är alltid intressanta, 
om int~ annat för jämförelser. Man har 
beräknat styckpriset för Jaguar till ca 9 
milj kr utän vapen. Denna siffra gäller 
dock rör en större serie än den beställda. 
Det ilterstilr att se om detta enhetspris 
kommer att kunna hällas. 

SVENSKT SOM IMPONERAR 
De t fransk-brittiska samarbetet inom h e 
Iikopterbransch ?n är också av stor omfatt 
ni r.g, Förutom den förut nämnda WG,I3 , 
som leds av Westland, bör också den lätta 
helikoptern SA,341 nämnas. Arbetet p~ d en
na, vars maxfart är ca 320 km/ lim, leds 
av Sud Aviation. Sa.34l är avsedd som er
sä llare av Alouette II och kan beräknas 
komma i tjänst omkring 1972, Helikoptern 
har beställts av USA i ett mindre antal. 
Den är i stallet för vanlig stjärtrotor för
sedd med fläkt. 

Om vilr egen Viggen kan sägas, att 
SAAB:s Erik Dahlström gjorde mycket fint 
irrå n sig. Detta omvittnade inte bara ett 
flertal facktidskrifter . Även "vanligt folk" 
förundrades över den sällsynta skapelsen 
och begeistrades av dess flygförmåga . 
Med Ceylon Utterborn som utmärkt spak
ryckare visades också SAAB 105 XT. 
Montrar som folk glädjande nog gärna 
besökte var nu liksom 1967 de av SWEDE
GROUP presenterade, RMB, lysbomben 
"Lepus", modeller, filmer m m fick kritiska 
men gillande blickar. • 

Torsten Ha gberg 

~ i luften . Detta skall i huvudsak bli ett at 
tackflygplan och i första hand ersätta flot
tans Crusader. De tekniska problemen i 
samband med vingv ridningen tycks fran s 
männen i stort ha löst, hur det blir med de 
vridbara vapenbalkarna får framtiden ut
visa . Vingen kan vridas 25-70°. Mellan 25 

.. 	 T h: USA:s nya hangar
fartygsbaserade anti
ubåtsflygplan, Lockheed 
S-3A (mockup). 
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och 45° uppges det ätg§. 3° höjdroder för 
trimändringen ; mellan 45 och 70° sägs trim
ändringen vara mycket obetydlig. 

En ve rsion av Mirage G kommer troligen 
att erbjudas tyskarna so m alte rnati v till 
NKF den piigående MRCA-75-affären. 
Möjligheterna syns små, dä tyskarna giss

;MI !!!; " 	 .. T v: Fransk-brittiska 
SA.341 O Nedan. _.. ,· \ ,,!,~.'·Qttrn·., ~ 	 Bland alla sprakan
de färger pa le Bour

'. 	 gel syn les ocksa de 
,1111 " 	 blå-gula. För de n im

ponerande oc h kla t 
sch iga penselföringen 
svarade SAAB :s Eri k 
Dahfslröm i sin speci
a Idekorerade "Vigg " . 

"t' ~ 


