Dagliga starter och landningar gjordes (rån
krigsbasen Råda.

Första Grip
I och med genomföran
det av krigsförbandsöv
ningen (KFÖ) vid F 7
stod Försvarsmaktens
första Gripen-division
på tröskeln att betraktas
som operativ. Från och
med november är krigs
placeringen genomförd.
"Gustav Blå" (F 7) heter
premiärdivisionen.

@

ldProvet var KFÖ:n i sep
tember, vilken ägde rum på
krigsbasen Råda/Såtenäs, en
bit utanför Lidköping i Väster
götland. Råda-basen har flera
kortbanor anlagda utmed
riksväg 44. Där

genomfördes start och landning
med 20-talet JAS 39 Gripen.
Över 160 flygpass (= cirka 135
fly timmar) genomfördes med
Gripen.
Inom basområdet finns ett
antal klargöringsplatser där flyg
pla nen klargjordes (dvs tanka
des, laddades m m) under fält
mässiga förhållanden. Såvä l
gru nd- som reservutbi Id ade
värnpliktiga mekaniker hade
kallats in. Lägg därtill frivilliga
och officerare så får man en total
personalsiffra på c irka 950.
Övningens mål var att öva
mobilisering och ledning samt
omskola 72:a basbataljonen
från Viggen-systemetti II Gripen
systemet. Till ämpade övningar
är det tyvärr inte alltför gott om
i dessa spartider.
• • Detta faktum till trots blev
resultatet över förväntan, tyckte

Ovan + t h: Ett Gripen-plan taxar in på krigsbasen och klargörs av värnplik
tiga för nytt uppdrag.
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Gripens automatkanon laddas av klargöringstroppen.

lut: 141-... CI-.4,.kflitle

basch efen överstelöjtn ant Jan
Wahlgren och gav några resul
tatexempel. T ex : Ledningen från
komm andocentralen gav många
bra erfarenheter med hänsyn till!
skiftet mell an olika roll erför Gri
pen (ideliga växlinga r från jakt
till attack och vice vers a). Om
skolningen av kl argöringstrop
par, ammun itionspluton och ser
vicepluton till Gripen fungera
de väl. Markfö rsvaret fi ck om 
grupperas fo tled es 20 000 man
kilom eter (= ett halvt varv runt
jorden! ); med si na (30) hundar!
Skydds kompa n iet bedrev bas
räddn ingstj änst oc h N BC-ut
bildning. Fl ygfältsarbetskom pa
niet hö ll s sys selsatt med fäl t
banreparati o nsö v
hållning,
ninga r och andra fältarb eten 
splitterskyddat valv och vägför
bättringa r. Underhållskompani
et har med hjälp av transport
plutonen genomfört 75 0 olika

tran sporter. 18 ton livsmedel be
hövdes för att bl a håll a hälso
läget på nivån mycket gott. - En
liten summ erin g bara.
Som sagt, nu är den fö rsta Gri
pen-di visio nen stridsb eredd.
Fram till år 2003 skall ytterli ga
re sju divisioner göra Gustav Blå
sä llskap. Och 2006 är försvarets
to lv divisi oner G ripen redo att
va ra ÖB:s spjutspets. 204 JAS
39 Gripen står då till landets för
fogande - för säkerhets sku ll.

=Foto: Le....4,.t .,4..be,."o.., 'kli =F~"o ..,
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• Att utbild a si g till Gripen
pilot ta r dock si n rundli ga tid.
Bo rträkn at grundfl yg utbi Id
nin g tar det tol v månader för
en elev att växa in i " Gripen
dräkten" . En van Vi gge n-pi lot
kl arar doc k om sko lnin ge n
på cirka sex mån ader. •
Klargjord JAS 39:a taxar ut till start.

Ovan: Massmedierna bevakade Gripens introduktion i krigsförbandssam
manhang.
T v: En av klargöringsplatserna.
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