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Första Gripen-flygplanet för export får luft under 
vingarna 

 
Måndagen den 18 oktober lyfte för första gången det första Gripen-
flygplanet som kommer att gå på export. Flygplanet, som ska 
levereras till Tjeckien, var målat i det tjeckiska flygvapnets färger. 
 

– Den första flygningen markerar en viktig milstolpe för Gripen på exportmarknaden. 
Saab har genom denna premiärflygning återigen visat att vi är världsledande när det 
gäller att utveckla moderna stridsflygplan och att vi för lång tid framöver avser behålla 
den positionen, säger Johan Lehander, chef för Gripenverksamheten inom Saab 
Aerosystems. 
 
Det tjeckiska flygvapnet kommer som första NATO-land att operera ett av världens 
mest moderna, fjärde generationens stridsflygplan. Flygplanen kommer att levereras 
av FMV, Försvarets materielverk, till Tjeckien från och med våren 2005.  
 
Premiärflygningen tog 1 timma och 25 minuter och flögs av Mats Thorbiörnson, 
provflygare på Saab. Efter den första flygningen följer en period med ytterligare 
tester, både på marken och i luften, för att verifiera systemen. Det flygplan som nu 
tagit sin jungfrufärd är det första av totalt fjorton flygplan som svenska staten, genom 
FMV, leasar till Tjeckiska försvaret.  
 
I avtalet ingår även utbildning. De första tjeckiska piloterna har redan påbörjat sin 
utbildning för att omskola sig till Gripen-systemen. Utbildningen har pågått sedan i 
augusti, vid F7 i Såtenäs. Även ett 40-tal tekniker får Gripen-utbildning på 
flygtekniska skolan vid Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS), utanför 
Halmstad. 
 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet 
inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan 
till systemintegration. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta    
Heidi Wendt, Informationschef Saab Aerosystems, Tfn 013-18 00 17, Mobil 0734-18 00 17 
 
För ytterligare information angående Tjeckien-avtalet, vänligen kontakta 
Ulf Lindström, Presschef, Försvarets materielverk, Tfn 08-782 63 96, Mobil  070- 982 63 96 
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