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Första sydafrikanska Gripen i luften  
 

Det första Gripen-flygplanet till Sydafrika, en tvåsitsig version av 
Gripen, lyfte i fredags för första gången från Saab i Linköping.  

 
Målat i sydafrikanska färger startade flygplanet klockan 13.40 från Saab-fältet. 
Flygningen tog en timme och tio minuter och genomfördes utan anmärkningar. Saabs 
provflygare Magnus Olsson genomförde det första flygpasset tillsammans med den 
sydafrikanske provflygare Charl Coetzee. 
 
– Flygningen gick helt enligt plan och alla system fungerade som förväntat. Syftet med 
denna första flygning är att kontrollera flygplanets grundläggande funktioner, där fokus 
läggs på flygsäkerhetspåverkande system som till exempel styrsystem, flygegenskaper 
och motorfunktion, säger Charl Coetzee. 

 
Premiärflygningen utgör en viktig milstolpe i det sydafrikanska programmet.  
– Flygningen har genomförts före utsatt tidplan. Det är inte bara är ett bevis på att 
Gripen är ett moget system, utan också på att det långsiktiga samarbetet med den 
sydafrikanska kunden har varit en av framgångsfaktorerna i det arbetet, säger Jerker 
Ahlqvist, programansvarig för Sydafrika på Saab Aerosystems.   
 
Flygplanet ska flygutprovas på Saab i Linköping fram till sommaren 2006. I augusti 2006 
fortsätter Saab flygutprovningsverksamheten på plats i Sydafrika. Flygplanet levereras 
till det sydafrikanska flygvapnet 2008, som det första i raden av beställda Gripen-
flygplan.      
 

För information  
• Sydafrika har beställt 28 Gripen-flygplan (19 ensitsflygplan och nio 

tvåsitsflygplan) för leverans från och med 2008. Flygplanen kommer att baseras 
på flygflottiljen Makado i den norra Limpopo provinsen i Sydafrika.  

• Sedan februari 2001 har det sydafrikanska försvarsdepartementet och dess 
materielverk ARMSCOR haft personal i Sverige för att delta i utvecklingen av 
Gripen. Gruppen ingår i vad som kallas "Gripen Joint Project Team" och har idag 
växt till cirka tio personer. Dessutom har piloter från ARMSCOR och det 
sydafrikanska flygvapnet fått utbildning av Saab i att flyga Gripen. 

 
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. 
www.saab.se 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Heidi Wendt, Informationschef, Saab Aerosystems   Tfn. 0734-18 00 17 
Owe Wagermark, Informationsdirektör, Gripen International Tfn: 0734-18 18 24 
 
Bilder finns att ladda ner på:  
www.gripen.com (Gripen Images/Gripen Image Base/Basket)  


