


T II: VD för Saab AB, Bengt Ha/se, 
utbrister internationellt: "Let's have 
some action"! Och vips hörs en 
eggande trumvirrel Dcl! oväntat står 
där .. . flygvapnets 24:e serie-Gri. 
pen. Piloten Björn Johansson läges
berättar från "krigsbas". 

Efter överraskningen med en serie
39:a i krigsbasmi/jö framträder ur 
nedsläckr salong dagens clou: Tvåsit
saren 39B. Det är ett provflycp'an 
och skall följas av 14 serieplan, som 
förutom skolflygning skall ingå i tak
tiska stridsuppgifter. - flygvapenche
fen Kent Harrskog tog plats framtill 
och FMV-pilo ten Björn Johansson 
baktill. Till musi/( av armens musik
kår/Strängnäs drogs så ekipaget ut i 
höstens famn. 
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Foto: Torbjörn Caspersson 

När tvåsitsaren ses rul
la ut ur ceremonisalen 
ser vi en liten nyhet på 
flygkroppen strax bak
om nosvingarna - en 
liten extravinge, min
sann. Den finns nu 
även på 39A:s serieex
emplar. • Piloterna Jo
hansson och Harrskog 
kliver ur och möler fo
tograferna. Ett blixtran
de möte i stjärnglans • • 
Lite "von oben" ser 39 
"Bertil" rikligt smäck
er ut. En skolbänk som 
vinner med längden • • 
Polska flygvapnet ge
nom generalmajor Go
lowala bevakade hän
delsen liksom represen
tant för ungerska re
geringen. Bägge blev 
uppvaktade av mass
medierna. 

Foto: Johnny Lindahl 

Nedan fr v: Kent Harrskog (flygvapenchef), Staffan 
Näsström (chef FMV:FML), Bengt Ha/se (VD Saab AB), 

John Weston (chef British Aerospace Defense) + ungersk rege
ringsrepresentant, JozsefVeress. 
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5/iillblllllllll If mell JJB-k"bill 

lIill lIöll.itullti",,: 
~ ---

'uftkUlllle 
skrIllI'" mot splitte,
rid utskjutllillg
Irållbllksits. - Ullik problem/ö511illgl 

Vad händer vid utskjutning i höga far. 
ler? Svar därpå har givits tillfredsstäl
lande efter ett antal slädbaneprov (pet 
Irland) och i farter på 1100 km/h. • 
Vid utskjutning i nödsituation sprängs 
inle hela huven bort i ett stycke utan var 
del för sig. För att skydda besättnings
medlemmen i baksits från glassplitter 
pumpas blixtsnabbt upp en s k air.bag. 
Luftkudden hindrar glassplittret att 
tränga ned. Kudden är luftfylld en bråk· 
del aven sekund och skjuts sedan bort 
så att fri passage ges för den som är på 
väg att skjuta ut sig. Lösningen på 
splitterproblemet är unik. 

JAS 398 provflygs under andra kvar
talet 1996 och serieleverans till flyg
vapnet startar 1998. Då blir det även 
lättare för utländska kunder att prov
flyga Gripen. Exportmöjligheterna ökar 
med tvåsitsig "skolbänk". 
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