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FLYGHISTORISK FÖRENING JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Som föredragshållare till föreningens januarimöte hade Ola Gynäs från Såtenäs kallats. Han
kåserade över sitt liv i Flygvapnet: ”Från buspojke till general”. Han började med att berätta
att han avbröt gymnasiestudier och började som mekanikerpraktikant på ett flygbolag i
Göteborg 1967. Hans handledare rekommenderade att söka till Flygvapnet. Han hade då
inget flygintresse och visste inte alls vad Flygvapnet var.
Efter grundläggande flygutbildning på Ljungbyhed hamnade han som fältflygare på
attackflottiljen F 7 i Såtenäs. Först som förare på A 32 Lansen, sedan på AJ 37 Viggen.
Under en stridsmässig övning i fyrgrupp i juli 1974 bröts hans flygplan sönder. Han förlorade
kortvarigt medvetandet men registrerade senare ett våldsamt oljud och att huvudet dunkades
mot sargen. Fick känslan ”nu är det kört”. Lyckades inte nå utskjutningshandtagen men
registrerade att han hängde i bärande fallskärm. Fullständigt mörbultad, och med mindre
skador, fick han så småningom återgå i flygtjänst. Haverikommissionen kunde inte utreda
orsaken till att flygplanet bröts sönder i luften.
Drygt ett år senare inträffade ytterligare två liknande totalhaverier med Viggen. Även dessa
två piloter hade turen att överleva. Detta ledde till ett långvarigt flygstopp för flygplanstypen.
Så småningom konstaterades en försvagning i vingbalken och efter åtgärder kunde
flygplanstypen återinsättas i tjänst.
Efter examen på Försvarets läroverk blev han officer och snart divisionschef på F 7. Därefter
arbete i olika staber, bl.a. en period som sambandsofficer med NATO i Bosnien. Den
fortsatta karriären innebar sedan befattning som flygchef vid F 21 Kallax och flottiljchef vid F4
Frösön. Därefter några års stabsarbete vid Högkvarteret i Stockholm som general. Han har
trivts allra bäst under åren som divisionschef och flottiljchef. Han är oerhört tacksam för de
möjligheter han fick i Försvarsmakten.
Pensionerade frösöflygare brukar samlas för lunch sista torsdagen varje månad. Nu hade vi
glädjen att få träffa Ola i kamratkretsen.
Bengt Landervik

