
3O
-årsdagen firades Den 8 februari i år var det 30 år 
med en enkel press sedan SAAB:s första prototyp avkorIferens i Flygva

penmuseumslokaliteter utanför flygplan 37 Viggen gjorde sin 
Linköping. Programmet innehöll 
redogörelser om Viggens för
historia av förre generalmajoren 
vid FMV Gunnar Lindqvist, val 
av 37-konfiguration av Saab-in
genjören Krister Karling, prov
flygningserfarenheter av Saab
provflygaren Milton Mobärg, 
modifieringsarbeten genom åren 
av FMV:s chefsingenJör Erik 
Norberg och Saab-ingenjören 
Per Karlsson samt aspekter på 
Viggen i flygvapentjänst idag, 
såväl AjS som JA 37, förmedlade 
av överstelöjtnanterna Jan-Erik 
Pettersson och Jan-Olof Persson 
från Högkvarterets flygvapen led
ning. 

Som flertalet tekniska innova
tioner var även Viggen-flygpla
nen inledningsvis behäftade 
med barnsjukdomar. Vid press
träffen påmindes de närvarande 
om initialsvårigheterna med att 
styra Viggen vid motorreverse
ring, om de tre "oförklarliga" 
vingbrotten, om motorhaverier
na och flygförbuden etc. Ett tu ngt 
inledningsskede. 

Viggens introduktionsår blev 
därför mindre lyckade. Sedan 
flera år tillbaka är dock situatio
nen annorlunda - rejält förbätt
rad. Under 90-talet t ex har ha
verifrekvensen vari,t så låg som 
ett på 200.000 flygtimmar, vilket 
med internationella mått mätt är 
ett mycket lågt haveri utfall. 

Som fängslande fägring i det 
flygtråkiga vädret hedrade en fyr
grupp jaktviggen ur F 16:s alerta 
"Viggstall" med några förbipas
sager i imponerande väl sam
manhållna formeringar . 

• • Totalt levererade SAAB 329 
flygplan 37 Viggen till försva
ret/flygvapnet. Av dessa var 149 
JA 37 och 180 i versionerna AJ, 
SK, SH och SF. (Tyvärr blev det 
aldrig någon exportorder.) 

jaktviggen föryngras och ef
fektiviseras alltjämt och succes
sivt. just nu införs ett modifie
ringspaket kallat David. Det in-

jungfruflygning. Vid spaken satt 
provflygaren Erik Dahlström.• 
Man trodde då att 37-systemet 
skulle tjäna som livförsäkring 
åt Sverige i vid pass 20 år. Idag 
finner man det mer sannolikt 
att Viggen hinner fylla 40 
(och lite till) innan det är 
dags för försvaret att pensi
onera denna gedigna 
"stridshingst". 
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T v: Saabingenjören Per Karlsson 
var en av Viggens konfigurations
skapare; här vid prototyp I, som 
numera finns på Flygvapenmuseum. 

nebär att jA 37 får ett Gripen-likt 
vapengränssnitt, ny robotbeväp
ning (Rb 99 AMRAAM), nytt ra
diosystem TARAS, möjligheter 
att samverka med Gripen, för
bättrad telekrigförmåga, förnyel
se av datorer, förbättrad förarka
bin och att i simulatr rerna införs 
åtgärder avpassade för David
paketet. 

Ett D-modifierat provflygplan 

Ovan: Provflygare Erik Dahlström 
i den första prototypen under ut
rullningsceremonien den 24 no
vember 1966. 

JA 37 flyger sedan knappt ett år 
och ytterligare ett kommer i 
tjänst i år. I höst blir en förserie 
modifierad och serieleverans av 
David-modifierade JA 37:or sker 
i mitten av 1998. 

Viggen ersätts idag successivt 
av JAS 39 Gripen. Först fasas 
AjS 37 ut; sist JA 37, som idag 
beräknas leva kvar till cirka år 
2010. • 
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