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Boeing EA-18G Growler vender hjem fra kamp 
 

 Yderligere to EA-18G eskadriller indsat 

 Growler opererer fra både hangarskibe og fra land 

 
13. juli 2011 – Growlerne (Boeing EA-18G Growler) fra US Navy’s eskadrille 

VAQ-132 vendte 9. juli sikkert tilbage til deres base ved Naval Air Station Whidbey 

Island, Washington, efter otte måneders kampmissioner – først under kommando af US 

Central Command (CENTCOM) og senere US Africa Command (AFRICOM).  

Under indsættelsen ydede VAQ-132’s mandskab og fly støtte til CENTCOM’s 

operationer i Irak, før de i hast blev overført til AFRICOM for at udføre støtteoperationer 

for NATO i Libyen. Boeing EA-18G Growler er specialiseret i elektronisk krigsførelse og 

er en variant af F/A-18E/F Super Hornet, som er en af de tre kandidater til at blive 

fremtidens kampfly i Danmark.  

I øjeblikket er Growlere fra US Navys eskadrille VAQ-141 ombord på 

hangarskibet USS George H.W. Bush (CVN77), hvilket markerer flyets første 

udsendelse til søs. VAQ-141 forventes at udføre støttemissioner som en del af Carrier 

Air Wing 8 i og omkring Middelhavet og Den Persiske Golf. En tredje eskadrille, VAQ-

138, blev for nyligt udsendt til en landbaseret base. 

“Det er en stor fordel for US Navy og USA at Growleren nu er operativ – til tiden, 

efter budgettet og med de egenskaber, som var forventet. Vi hører fra flåden at de unge 

piloter som flyver Growleren, ganske som ventet, udnytter de mange nye muligheder 

som gør flyet endnu mere effektivt en sin forgænger”, siger kaptajn Mark Darrah, F/A-18 

and EA-18G Program Manager i US Navy’s PMA-265. “Vi ser frem til at høre mere om 

piloternes erfaringer, så vi kan fortsætte med at forbedre Growleren”. 

 “Boeing er beæret over at støtte til flåden og det personel som flyver og 

vedligeholder den nye EA-18G Growler”, siger Kory Mathews, Boeing F/A-18 og EA-18 

Programs Vice President. “Lige nu fejrer flåden de første 100 år med 
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hangarskibsbaserede fly og vi ser frem til at være med til at nå nye milepæle i historien i 

de kommende årtier”. 

EA-18G, som er en variant af US Navys frontlinkekampfly F/A-18E/F Block II 

Super Hornet, er det eneste kampfly, der kan levere hele spektret af elektroniske 

angrebsegenskaber – foruden målsøgning og selvforsvar. EA-18G er en videreudvikling 

af F/A-18F Block II, der både kan operere fra hangarskibe til søs og fra land. EA-18G 

erstatter US Navys nuværende elektroniske kampfly, EA-6B Prowler, der har gjort 

tjeneste siden 1971. EA-18G tilgik US Navy i 2008, hvor den blev taget i brug af flådens 

uddannelseseskadrille VAQ-129. 

 Boeing er hovedleverandør og leder det team, som producerer EA-18G Growler. 

Teamet inkluderer også Northrop Grumman, Raytheon og General Electric Aircraft 

Engines.  

Boeing Defense, Space & Security (BDS), der er en del af Boeing-koncernen, er 

én af verdens største forsvars-, luftfarts- og sikkerhedsvirksomheder. Boeing BDS har 

specialiseret sig i innovative og funktionsbaserede løsninger og er verdens største og 

producent af militærfly. Boeing BDS har hovedsæde i St. Louis i USA, og indgår i 

Boeing-koncernen, der har en omsætning på 32 milliarder dollar og 66.000 

medarbejdere på verdensplan. Følg Boeing på Twitter: @BoeingDefense. 

 

Det vedlagte foto kan frit benyttes af medierne. 
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