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[ en osterrikiska versionen a J350 b ir en s or sevardhe j Arboga.
r' Folk kommer att ta sig fran ha va Eu 0 a for a se planet". 
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Det var en stor dag i gar fOr med
lemmama i Arboga Robotmu
seum. 

. u a1' den hemma utbrasl, 
Antera Timofejeff efter att ha 
transporterat Draken fn'tn Arboga 

Teknikpark till Robotmuseet med 
bjalp av en traktor. 

Tillsammans med andra ~ed-
lemmar har Antero lagt ner manga 
timmar pa att gora i ordning det 
stiingsel sam ska var l1Jnt Draken, 
plaeerat mellan museet oeh jam
vagsspan:t. . 

.. - 700 Tlmmar har VI lagt ner, be
rattar Antero. 

Flygplanct kommer att lysa un
der l~vii.llstid och det lar bli en 
vaeker syn aU beskada nar man 
kommer in till Arboga med tag 
fran Stoekhalmshallet. 

- Vi ska iiven satta pa vingar pa 
planet. Drakcn kommer aU synas 

bra frim andra sidan av jarnvagen, 
sager Sune Gustafsson sam varit 
med .oeh arbetet med planet un 
der vmtern oeh sommarcn. 

ENU NO OMM.ER planet att 
bli en stor sevardhet och locka 
besokare aven utanfOr Sveriges 
grasnser. 

- Jag tror att det kommer aU 
aka folk hit fran halva Europa fOr 
att se planet, Sune. 

- Det kanns jatteskoj att fiHt 
hem Draken och det har ar den 
enda Osterrikiska modellen sam 
existerar i landet, sager Antero. 

Del iterstar nu lite arbet.e till 

innan det blir invigning fbr Dra
ken. Bland annat ska planet bli 
fllllbeviipnat oeh se ut precis 
som den gjordc fOrr am aren. En 
doeka kommer ocksa att sattas in 
i planet och belysning kommer ali 
vara pa i kabinen. 

Den stora invigningen fbrvan tas 
aga rum nAgon gang i oktober. 
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ANNORLUNlIA 1llANSPORT. Under g~rdagen 

transporterades Draken fr~n Arboga 
Teknikpark till Robotmuseel. FDIO, KRlSlOmlSIROM 

P'\ VAG. Draken transporterades langs 
Norra Agatan i sin fard mot Arboga 
Robotmusem. 

BRED LAST. Det var tr~ng all ta sig 
fram p~ si na h~11. 

P'\ PLATS. Vid Robotmuseel. 

• J350E DRAKEN 
Den osterrikiska versionen av 

J350E DRAKEN, tillverkningsnurn
mer 351419, har genomfart sin 
sista landning i Arboga. 

Flygplanet ar en g~va fr~n Saab till 
Arboga Robotmuseum. Flygplanet 
ar en av de ombyggda )350 med 
serienummer 35-373 (F4-28) sam 
Saab s~lde till Osterrike och som 
sedan kaptes tillbaka till Sverige 
for all skrotas p~ F5 Ljungbyhed. 


