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Projekt Saabs Yrkesskola

Saabs Veteranklubb, rlcd Errvin Kågander ocir Inger Westerlund (Learning Cetrfer), llar
sedan april Z}fijobbat mecl att bevara alla foton sorn fururits i Skolatrs arkiv i alla år.
Att clet över huvuci taget blev ett projeht beror på att Eru'in en dag kontaktade Inger

för 5jä1p rnecl ett fbto till Veteranklubbens Saaburinue. Errvin fick då iclÖrt att ställa
saillrnan alla elcvgppgifter till ett sarnlat clokutt-teut. Han har i princip jobbat heltid med
detta och lnger på ledig ticl.

projektet harl gått ut på att kataiogisera alla klasser tiån 1942 med bild ocir uamu på
lärare och elever. Utöver cle seclvanliga 3-årsutbildningarna Flygplantnontörer och
Bänk- och maskin finns är,en kofiare utbildningar rned sotn Samrnanbyggnad, ALK Arbetsleclare, PTG - Produktionstel«iisk grundkurs, m f-l.
Frå1 startel Ig42 var det 4-årig utbildning för att i senare delen av 40-talet övergå till
3-årigt. Detta fortgick till slutet av 80-talet då det inte längre fauns behov att anställa
och utbilda. Istället blev clet ett samarbete rned gyrnnasieskolan, där elever på t ex
fordonslinjen fick teori och praktik på Saab.
Det har varit ett digert iobb att hitta l1a1iln, identifiera och vilken utbildning från de
tidigare åren, då det ofta saknas information på bilderna - t ena "detektivj obbet". Många
har varit oss behjälpliga sorn tidigare elever, lärare och även andra från Saab flor aff
bringa "ljus".
Vi vill reselvera oss for eventuella felidentifieringar. Från intagningsfoto till
examensfoto har eleverna många gånger örändrat utseende.
Skolan har hatt tlera t1ill1l11 under åren Saabs Yrkesskoia, Industriskolau'
Inclustrigyrnnasiet, Saabs Utbilclningscentnun, Learning and Developtnent och ntt scnast
Learniug & Training Center.
Skolal lever kvar, trots att många tror att den är nedlagd sedan länge. Det anställs
fortfarancie elever till Saurmanbyggnad och det behövs rnånga itlom produktionen i
fi-arnticlen orn Saab ska klara cle fiamtida utmaniugarna. Det är få elever sotn söker
utbildning ti11 Industrin llumera. Samrnantaget genornt-ör flera tttsen deltagare årligen
Saabs itrterua kttrser.

pärlrarna är arkiveracle på Learning & Training Center samt Saabs Historiskaatkrv,
säger Ei'rvin som är arkivarie i fotoarkivet för Veteranklubben Saab.
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