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Den 9 juni i år tog 
flygvapnet det definiti
va steget in i den fjär
de generationen flyg
vapen. Då invigdes lä
roanstalten Gripencent
rum på F 7, Såtenäs -
hela flygvapnets cent
rum för skolning och 
vidareutbildning av al
la grundutbildade pi
loter till Gripen-förare. 
Ett Mekka för piloter 
från och med i år  ska
pat av piloter för pilo
ter. 

ng Car XV G st 
FlygvapenNytt har redan i nr 1/95 Försvarsmakten: Två domesimulatorer, skall nyttjas av flygvapnets piloter, i 

och 1/96 berättat om Gripencen där piloten sitter inomhus i sin cock veckor/år. Men denna typ av tak! 
trum, hur lokaliteterna är utrusta pit och på domsimulatorns innervägg momentsimulator skall även finnas , 

de och hur utbildningsgången gestal ser en datorgenererad omvärldsbi Id, varje division - när alla omskolats 
tar sig för Gripen-eleverna. Dessa är t ex med andra flygande flygplan att JAS 39 Gripen. - Först att låta omskc 
placerade i centrum och runt om hittar öva luftstrid mot. sig från Viggen till Gripen blir F . 
man instruktörer, simulatorer, strids Till de två domesimulatorerna skall andra division, Gustav Blå. Efter 
ledning, flygplan m m. läggas Gripencentrums innehåll av fyra halvt år är man redo att helt sadla 

Gripencentrum har en nyhet för taktiska momentsimulatorer som årsvis och inleda Gripen-epoken. 
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ii vig eGri e cen 
• • Detta om Gripencentrum som lunchen i en Gripen-hangar var en (på engelska) om fjärde generationens 

utbildningsanläggning. Vid dess invig sevärdhet och ära att få ta del i. Invig flygvapen. I talarstolen framträdde ge

ning, som förrättades av kung Carl XVI ningen genomfördes inom evene nerallöjtnant Kent Harrskog (CFV), ge

Gustaf, hade drygt 700 personer manget "JAS 39 Gripen introduceras i neralmajor Staffan Näsström (FMV), 

inbjudits - t ex försvarsminister Tage G flygvapnet" . överste Jan Jonsson (FTC) och överste

Peterson, kommunpolitiker, flygvapen Högteknologin inom flygvapnet löjtnant Jan Andersson (F 7iTU JAS). 

chefer och militärattacheer från hela visades i två spektakulärt uppriggade Symposiet leddes av Christer Åhström 

Europa samt dessa länders massme utställningar. ("känd från TV") och behandlade 

dierepresentanter. Den gemensamma Avslutningsvis hölls ett seminarium visioner och koncept, hur man tek-
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Th: Flygvapenchefen, generallöjtnant 
Kent Harrskog, i talarstolen under 

seminariet om "Fjärde generationen 
flygvapen". 

Ovan: HMK visar det 
exakta invignings
ögonblicket ... 

Nedan: .. , och visar 

toto: 'kli t4Ai4Ac~~.. 
1U 1Je~·'P~ 
~t~ 1&.1... 
'Pete~ Li4Acbe~ 
1~ Clwleuille 

niskt kommit fram till nu vald teknisk 
väg, taktiska flygoperationer, utma
ningar vad avser träning aven f/er
rollspilot, etc. 

Svaret på vad fjärde generationen 
flygvapen är kom alltså även på eng
elska och för alla gästande utlänning
ar. Med Gripen-systemet har Sverige 
och Försvarsmakten fått en plats på 
kartan. Ännu lite tydligare. Och re
spektfullare. • 
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Förutom 
konungen och 
drottningen sågs 
bl a försvarsminis
ter Tage G Peterson 
med fru och ÖB, general 
Owe Wiktorin med fru som 
invigningsgäster. 

Ovan: Huvudaktörerna invigningsdagen: Gripen
centrum, den internationella gästskaran och flyg
plan Gripen. 

Nedan: Interiör från simulatoriedarens arbets
platsi manöverbordet. 

/ :; / 
T v: I fjärde gegerationens flygvapen ingår bl a 

S 100B Argus, JAS 39A och B. 
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