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Niklas Anderberg mottagare av Thulins jubileumsdiplom
2021
“Jubileumsdiplomet till Enoch Thulins Minne” instiftades år 2006 av Flygtekniska föreningens styrelse i samband med 125-årsjubileet av Dr Thulins
födelse. Dr Thulin räknas som en av Sveriges främsta flygpionjärer såväl som
konstruktör, industrialist och som flygare. Diplomet utdelas vart femte år, efter
enhälligt beslut av Flygtekniska föreningens styrelse, till person eller organisation som gjort en unik och betydelsefull pionjärinsats inom något område av
svensk flygteknik i vid bemärkelse.

Niklas Anderberg tilldelas Thulins Jubileumsdiplom 2021 för sina insatser som grundare och chefskonstruktör för företaget Blackwing AB som utvecklar innovativa ultralätta flygplan.
Efter examen från KTH Farkostteknik och några år i USA
blev Niklas Anderberg anställd på Saab i Linköping 2000.
Vid sidan av sitt ordinarie arbete blev han engagerad i flygplansprojektet Osqavia som ursprungligen hade initierats
vid KTH. Många examensarbeten och projektarbeten genomfördes i anslutning till Osqavia-projektet och delar till
flygplanet färdigställdes på KTH. Projektet överfördes i
slutet av 90-talet till Saab, där tanken var att slutföra bygget
vid Saabs industriskola, men framgången var begränsad. Så
småningom fick Niklas Anderberg överta det ofärdiga projektet och fortsätta i egen regi.
Då Niklas Anderberg helt tagit över projektet stod en prototyp färdig 2007, finansierad genom dubbelarbete och egna
investeringar. Det slutliga flygplanet Blackwing 600 FG
växte fram genom ett mycket innovativt utvecklingsarbete

avseende vingar, kropp och avancerad avionik. Flygplanstypen är klassad som ultralätt, byggd i kolfiberkomposit, väger
som olastad strax under 300 kg och når hastigheter över
300 km/h i planflykt. Efter certifiering och kvalificeringsarbeten har en flygplansfabrik växt fram i Eslöv där nu tio
personer arbetar med att bygga flygplan och med att utveckla nya tekniker och modeller. Hittills har 14 flygplan
levererats till kund och över tio är beställda.
Blackwing är den enda svenska serietillverkaren av civila
flygplan och är en värdig arvtagare i södra Sverige till Enoch
Thulins flygplanfabrik i Landskrona och Malmö flygindustrier. Därför har Niklas Anderberg gjort sig väl förtjänt av
Thulins Jubileumsdiplom 2021.

