
Ett faktum som fascinerar är att det i dag i FV 
finns ett stridsflygplan som är så bra att det hållit 
i två generationer förare. Hur många fler far och 
son-grupper kan hävda att de flugit samma ver
sion av flygplan? Inte särskilt många förmodli
gen. Någon? Slå det de som kan! FV-Nytt står 
öppen för bidrag. - Och vilken flygplanstyp kan 
konkurrera med 35:an ... i detta avseende? 
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valla där han flög in sig på Draken 
- j 35A, den s k kortkroppen. Den 
var fin om man flög den avspänt 
och med känsla. Men den straffa
de sin förare hårt om han flög 
okänsligt, då pitchade den våld
samt. Pintchen kunde förvärras 
om man startade med ESK. Det 
fick inte nybörjarna göra. Än värre 
var dock superstallen, som föran
ledde den ena SFI-ändringen efter 
den andra. 

Att utbildningen i FV gått framåt 
förstår man av att när Lennart flög 
in sig på 35C, den tvåsitsiga skol
versionen, ansågs det räcka med 
att "meken" talade om var vissa 
instrument fanns, plus hur man 
skulle stänga huven. Lennart har 

Lennart Sjöberg är i dag en 
skånsk yngling på drygt 50 år. Han 
jobbade en gäng i tiden på en bil
verkstad i Höör och var inte alls 
flygintresserad. En dag kom en 
ung flygare och lämnade in sin 
Porsche för reparation. Denne 
flygare, som tillhörde F12, gjorde 
både genom sin person, sitt yrke 
och sin bil ett starkt intryck på Len
nart. Flygföraren uppmanade 
Lennart att söka anställning vid 
FV. . 

Lennart kom till Ljungbyhed 
den 15 mars 1958. Han flög där 
SK50 samt 28C och S. Han kom 
sedan till Barkarby/F 8 med flyg
tjänst på j 34 Hawker Hunter och 
SKI6. Lennart tillhörde under ett 
år Helge Gul. 

varit förare på 35A, S, C, D, F' 
och F' - d v s på alla versioner ut
om spaningsdito = E. (Och om 
man bortser från" sladdbarnet" jo
han .) 

Lennart flög alltså på Sråvalla 
från 1961 t o m 1968. Han tillhör
de alla tre divisionerna inklusive 
TU 35. 1964 blev han Årets Srå
valla flyga re. 

Stefan Sjöberg kom till Ljungby
hed 1979. Han gick på Klostret i 
16 månader och fick sedan flyga 
SK 61 Sulldog och SK 60 vid F5. 
Han tillhörde FV:s sista fältflygar

kull. Den hade det jobbigt p g a att 
man hamnade mellan de två sto
larna GSO (Gammal SefälsOrd
ning) och NBO (Ny S O). 

Efter en trygg kontraktstid på 
cirka sex år syntes framtiden i FV 
osäker och FV hotade t o m med 
"yrkesförbud". Detta upplevdes 
kanske olika av förarna. En sak var 
dock klar: Framtiden hade ganska 
plötsligt blivit oöverblickbar. 

När Stefan så fortsatte med ett 
halvårs GTU på SK 60 vid F16/ 
Uppsala, blev den p g a lärarnas 
bakgrund synnerligen jaktinrik
tad. Vid F16 följde sedan TIS 35C 
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SInce 1937 

Hans G Andersson 

Flygdivisionen vid Saab-Scania AB I linkö
ping (som förr kallades Svenska Aerop lan 
Aktiebolaget) har sedan 1937 producerat 
mer än 4 000 flygplan av 13 olika typer 
Denna enastående och i Sverige unika his
toria finn~ nu återberättad i en nyutkom
men bok som bär titeln "SAAB Aircraft sin
ce 1937". 

TIteln ti ll trols har författaren HANS G 
ANDERSSON (tidigare informationschef 
vid nämnda flygindustri) passat på att baka 
in hela vår svenska flygindustriel la historia 
- alltså ända från licenstil lverkningstiden 
medio 100ta let. Inklusive appendix och 
noggrant index omspänner denna i svart
vitt tryckta bok text och 280 bilder på ! 90 
sidor. 

Ett aber kan dock språket vara; dvs bo
ken är skriven på engelska . (Världsspråket 
när det gäller flygböcker_) Utgivare är Pw
nam Aeronanllcal i London. Och priset j 
Storbritannien är 20 pund. 

Men för nygentusiaster bör Hans Anders
sons intressanta och välskrrvna bok likvä l 
vara ett måste. Svensk indu5trlhistoria i 
världstopp • 
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