
Gripen till salu 
Österrike har fått en offert på Det andra alternativet erbju-
Gripen som ersättare för der tidigare leverans av 24 

Draken . I erbjudandet från nya enkelsitsiga Gripen och 

Gripen International finns två fyra tvåsitsiga. 

alternativa förslag för att få en En offert har också läm
första Gripen-division operativ nats till Brasilien på 24 nya 

2005. Det ena baseras på 24 Gripen . Gripen International 
ensitsiga och optior] på sex förhandlar också med Polen, 

tvåsitsiga Gripen , samtliga som avser att köpa upp till 60 

nytillverkade, samt en över nya jaktplan. Dessutom slut

gångslösning med lån av tolv förhandlar man med Tjeckien 

Gripen. om köp av 24 nya Gripen. 

Försvarets ledning 

organiseras om 

ÖB har givit brigadgenera l projektet utgå från en preli 
Björn Andersson i uppdrag minär personalram för HKV 

att utreda och föreslå orga och OPll på 425 officerare 
nisation, uppgifter och loka och 370 civila/oberoende. 
lisering av Försvarsmakt Det är 300 officerare färre 
ens centrala ledning. Utred än i nuvarande organisa

ningen ska omfatta den tion . Det exakta antalet 

centrala ledningen, Hög tjänster som utgår blir klart 

kvarteret (HKV) och Opera när utredningen är slutförd. 
tiva insatsledningen (OPll) Utredningen ska vara 

med taktiska kommandon . klar i juni. Utredningsförsla
Enligt en av utrednin get pla neras genomföras 

gens handlingsregler ska med början 2003 . 

På nya befattningar 

Österrike har offererats Gripen som ersättning för Draken. 

Nordiskt i fjällen 
Finland och Norge har inbju Kursen genomförs under två 
dits att delta i årets fjällflygut veckor i april med Abisko som 
bildning för helikopterbesätt bas. Det utländska deltagan
ningar. Som värd står 1. Heli det planeras ske under tre av 
kopterskvadronen i Boden. dagarna. 

Samövning i Tyskland 
I mitten av mars besökte Syftet med det fem dagar 

Gripen-divisionen Johan Blå ur långa besöket var att genom

F 10 i Ängelholm den tyska föra s k Dissimilar Air Combat 

flygbasen laage, söder om Training (DACT). 

Rostock. Värd för besöket var Besöket var också premiär 

den tyska 731 Sqn ur förban för ett divisionsutbyte utom


det JG 73. lands med JAS 39 Gripen. 


Den 1 januari 2002 tillträdde flera högre överste och stabschef i Aygtaktiska kom


flygofficerare nya befattningar. Ola Gynäs mandot. Posten innehades tidigare av 


utnämndes till brigadgeneral och är ny överste Tom Olsson, som flyttat till 


kanslichef vid Högkvarteret I Stockholm. Högkvarteret i rollen som flygvapnets 


Företrädaren brigadgeneral Håkan chefsutvecklare. 


Bergström är numera ledare för projektet Överste Lars Olln har blivit ställföreträ


Demonstrator 2006. dande chef för Försvarsmaktens helikop

Överste Christer Olofsson är ny chef för terflottilj i Linköping. 

F 16 i Uppsala. Företrädaren överste Överstelöjtnant Lars Jäderblom blir ny 

Tommy Pålsson är chef för flygsäkerhets f1ygattacM i USA. Han tillträder befatt

inspektionen i Högkvarteret. ningen vid svenska ambassaden I 
ÖVerste Jan Otterstföm blir ny chef för Washington D.C. den 1 juli. Samtidigt blir 

F 21 i luleå den 1 april. överste Frank Fredriksson försvarsatta
Lennart Thomsen utnämndes till cM i Storbritanien. 

ÖVerste Jan Otterström blir ny chef för 
F 21; Luleå. 
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F 10 skjuter skarpt 
Under en februarivecka ombaserade en av F 10:s 
Gripen-divisioner jämte flygunderhållskompani till 
Vidsel-basen. Avsikten var att öva skarpskjutning och 
att bedriva flygtjänst under stränga vinterfönhållan

den. 
Det var andra gången som flottilJen flög Gripen från 

Vidsel, men också den sista innan Ängelholmsflottil
jens två divisioner flyttar till F 17 i Ronneby senare i 
år. 

Vidsel bjöd som förväntat på bistert vinterväder 
med sträng kyla. Det hindrade dock inte att skjut
ningarna kunde 
genomföras 
planenligt. 

På bilden för
bereder tekniker 
ett s'kott med 
attackroboten 
Rb 75 Maverick. 

Foto: 1. FU·komp, F 10 

"Lill-Draken" fyller SO 
Den 21 januari var det 50 år gjordes 887 provflygningar innan 
sedan Saab 210 "Ull-Draken" flygvapnet beställde tre provflyg
premiärflög. Det var ett försöks plan av Draken i full skala. 
flygplan i reducerad skala, 70 Det enda exemplaret av "Ull
procent av Drakens storlek, och Draken" finns bevarat vid Flyg
det enda renodlade försöksflyg vapenmuseum på Malmen. 
plan som Saab tillverkat. Totalt Foro: Saab Aerospace 

Från SK 60 direkt till Gripen 
Den första omgången piloter som genomför och simulatorflygning vid F 7. De första 
omskoln ing till Gripen direkt från grundläg ensamflygningarna skedde den 7 mars, fän
gande flygutbildning på SK 60 utbildas nu i rik Torbjörn Carlsson (bilden) var en av pilo
Gripencentrum vid F 7 i Såtenäs. terna. 

Eleverna började sin omskolning i novem Under denna utbildningsomgång är det 
ber 2001 och har hittiIs genomfört en tek också premiär för användning av den tvåsit
nisk kurs vid Försvarsmaktens Halmstads siga JAS 39B und'er typinflygning på Gripen 
skolor (FMHS) dels fått utbildning som teori på förband. TEXT & FOTO: HÅKAN BRANDT 

Sista "EK-släppet" 

Foto: $-O Willhöfr 

Den 14 februari var det solo
flygningspremiär för den sista 
kullen flygelever som genom
för hela sin utbildning vid 
Krigsflygskolan i Ängelholm. 

Första soloflygningen 
enkelkommando (EK) är ett 
viktigt steg i den 12 månader 
långa grundläggande flygut
bildningen (GFU) på SK60. 

Nästa etappmål är examen 
i juni då eleverna mottager 
den gyllene vingen som bevis 
på en godkänd GFU. 

Redo för lufttankning 
Under våren provflygs det första serietillverkade 
Gripen-flygplanet som är försett med lufttanknings
utrustning. Det infällbara tankningsröret kan ses 
strax ovanför nosvingen. Foro: Per KUSlvik 
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