
B 1 Bréguet C.U 1 

 

Skolflygplan  

Det svenska arméflygets två första flygplan köptes från Frankrike 1912. Ett bekostades av staten och 

ett genom en donation från Svenska Aeronautiska Sällskapet. De flygplan som köptes var de som 

hade kommit etta och tvåa i en militär flygtävling i Frankrike 1911, monoplanet Nieuport och 

biplanet, det vill säga dubbelvingat flygplan, Bréguet. B 1, som blev den svenska beteckningen på 

Bréguet, drabbades ofta av haverier.  

 

Uppdrag 

Flygplanen placerades 1912 vid arméns övningsplats i Axvall i Västergötland. År 1913 inrättades en 

permanent flygavdelning på Malmen i Linköping och då flyttades flygplanen hit. B 1 användes för 

spanings- och övningsflygning. Motorproblem och haverier var vanliga och flygplanet ansågs bräckligt 

och svårt att reparera. Den tid som det verkligen var i luften var mycket kort. Det sista tillbudet 

inträffade 1915 då flygplanet fick motorstopp utanför Linköping och totalhavererade. 

 

Beväpning 

B 1 saknade fast beväpning.  

 

Detta flygplan 

År 1977 beslutade en grupp inom Svensk Flyghistorisk Förening att bygga en kopia av B 1. Några 

bevarade originaldelar – bland annat motor, stjärtparti och en kylare – återanvändes. Vissa delar 

nytillverkades. Efter tolv års arbete överlämnades flygplanet till Flygvapenmuseum 1989. 

 

Data B 1 C.U 1 

Ursprungsland: Frankrike 

Tillverkare: Bréguet 

I tjänst: 1912 – 1915 

Motor: Salmson Canton-Unné M, 85 hk 

Spännvidd: 12,7 

Längd: 8,4 m 

Max startvikt: 780 kg 

Toppfart: 100 km/h 

Besättning: 1 – 2 

  



B 3 Junkers Ju 86 K 

 

Bombflygplan  

B 3 var det viktigaste bombflygplanet i det svenska flygvapnet under beredskapstiden. Redan 1936 

beställdes 40 exemplar från tillverkaren Junkers i Tyskland. Dessutom tecknades avtal om 

licenstillverkning på Saab i Trollhättan. Flygplanet hade beteckningen B 3 och var flygvapnets första 

flygplan byggt helt i metall. Beroende på vilken motor som användes i flygplanet hade B 3 olika 

versionsbeteckningar.  

 

Uppdrag  

B 3 är ett medeltungt bombflygplan som även kunde användas som torpedflygplan. Dessutom 

användes det för spaning. Sammanlagt var 56 exemplar av olika versioner i tjänst i flygvapnet i mer 

än 20 år. Mot slutet byggdes flera B 3:or om till transportflygplan. Några exemplar användes även för 

utbildning av navigatörer.  

 

Beväpning  

En B 3:a kunde lastas med 1 000 kg bomber och utrustas med tre 7,9 mm kulsprutor. Plats för skyttar 

fanns i nosen, i flygplanets bakre del och i ett torn som sänktes ner under flygplanet. Fyra 

besättningsmän fanns ombord under flygning; pilot, signalist/skytt, bombfällare/spanare/skytt och 

mekaniker/skytt.  

 

Detta flygplan  

Det här exemplaret är tillverkat i Tyskland 1938. I juni samma år levererades flygplanet till F 1 i 

Västerås och försågs med nummer 155. Vid leveransen var det utrustat med två stycken Nohab My 

XII motorer på 880 hk. Under de sista åren användes det som transportflygplan med tjänst på F 21 i 

Luleå. Motorer på 980 hk hade ersatt de ursprungliga. Vid sista flygningen den 3 juni 1958 uppgick 

flygplanets totala flygtid till 2 086 timmar. Detta är det enda bevarade exemplaret i världen av typen 

Junkers Ju 86. 

 

Data B 3 Ju 86 K 

Ursprungsland: Tyskland 

Tillverkare: Junkers Flugzeugbau, Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) 

I tjänst: 1936 – 1958  

Motor: Pratt Whitney Hornet S1E-G, 2 x 800 hk; Nohab My III, 2 x 820 hk; Nohab My XII, 2 x 920 hk; 

Nohab My XXIV, 2 x 980 hk; PZL PMy XIX, 2 x 815 hk  

Spännvidd: 22,6 – 22,7 m  

Längd: 17,9 m  



Max startvikt: 8 500 kg  

Toppfart: 300-370 km/h  

Besättning: 4 

 

  



B 4 Hawker Hart 

 

Bombflygplan  

Det engelska lätta bombflygplanet Hawker Hart var först tänkt att användas för spaning i det svenska 

flygvapnet och gavs beteckningen S 7. Behovet av ett lätt bombflygplan var stort och beteckningen 

ändrades till B 4. Flygplanet användes för störtbombning, en teknik som utvecklades på 1930-talet. 

Störtbombning innebar att flygplanet dök nästan lodrätt ner mot målet, bomberna fälldes varefter 

flygplanet snabbt togs upp igen. Fem B 4:or från det svenska flygvapnet användes i finska vinterkriget 

som utkämpades under vintern 1939-1940.  

 

Uppdrag 

Totalt fanns 45 stycken B 4 i flygvapnet. Istället för hjul kunde skidor monteras och B 4 kunde därmed 

starta och landa på is och snö. Det var en förutsättning då B 4 användes i den svenska frivilliga 

flottiljen F 19 i finska vinterkriget. Flygplanen var då märkta med den finländska 

nationalitetsbeteckningen, en blå svastika på vit botten. Under 1940-talet ersattes B 4 av modernare 

flygplan. De sista exemplaren användes för målflyg och sambandsflygning.  

 

Beväpning 

B 4 var ett lätt bombflygplan med en bomblast på 200 kg. Dessutom var det utrustat med en rörlig 

och en fast monterad 8 mm kulspruta.  

 

Detta flygplan 

Flygplanet, med nummer 714, licenstillverkades på AB Svenska Järnvägsverkstädernas 

Aeroplanavdelning i Linköping 1937 och levererades till F 1 Västerås samma år. 1938 överfördes det 

till F 4 på Frösön och 1940 till F 6 i Karlsborg. Senare flögs det även på F 7 i Såtenäs och F 9 i Säve. 

Flygplanet kasserades i februari i 1947 och placerades i de flyghistoriska samlingarna på Malmen i 

Linköping. Detta exemplar användes inte i Finland men det är märkt som de B 4:or som deltog i 

finska vinterkriget. 

 

Data B 4 Hart 

Ursprungsland: England 

Tillverkare: Hawker Aircraft Company,AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning (ASJA), 

Centrala flygverkstäderna på Malmen (CVM, Götaverken 

I tjänst: 1934 – 1947 

Motor: Bristol Pegasus IM 2, 590 hk; Nohab My VIIA, 590 hk; Bristol Perseus XI, 745 hk 

Spännvidd: 11,4 m 

Längd: 8,6 m 



Max startvikt: 2 400 kg 

Toppfart: 260 km/h 

Besättning: 2 

 

 

 

  



B 18B Saab 18 

 

Bomb- och spaningsflygplan  

Saab 18 var det andra flygplanet som företaget konstruerade. Den första flygningen ägde rum 1942. 

Flygplanet hade beteckningen B 18, S 18 och T 18 i flygvapnet beroende på uppgift. 

Flygvapenmuseums B 18B är det enda bevarade exemplaret av Saab 18. Efter drygt 30 år på havets 

botten bärgades flygplanet 1979.  

 

Uppdrag 

I flygvapnet användes 243 stycken SAAB 18 för olika uppdrag. Med bombversionen B 18B kunde 

bomber fällas både i planflyktsläge och under dykning. Spaningsversionen S 18 användes för att 

bevaka såväl Sveriges gränser som för fjärrspaningsuppdrag. Under 1947 utvecklades T 18B som var 

tänkt att fälla torpeder mot fartyg men utrustades istället med en mycket kraftig kanon. B 18A, som 

drevs av den svagare motorn Twin Wasp STWC-3, byggdes under 1946-1947 om till spaningsflygplan.  

 

Beväpning 

B 18 kunde ta en last på 1 000 kg bomber i bombrummet. Dessutom kunde åtta bomber à 50 kg 

hängas under vingarna. Flygplanet användes främst för dykbombning. Sikte BT3, utvecklat på SAAB, 

var då ett viktigt hjälpmedel. B 18 var utrustat med en till tre 13 mm automatkanoner. Från slutet av 

1940-talet hängdes även attackraketer under vingar och nos. Bombrummet på T 18B var större och 

ursprungligen avsett för torpeder eller minor men användes istället för att montera en 57 mm 

automatkanon. Dessutom fanns en 13 mm och två 20 mm automatkanoner i nosen. I S 18 användes 

från 1949 radarutrustning från den amerikanska marinens överskottslager. Utrustningen var placerad 

i en kapsel under nosen. Även kameror och lysbomber användes.  

 

Detta flygplan 

Under en flygning från Halmstad till Luleå i februari 1946 nödlandade B 18B ”Röd D” med nummer 

18172 på isen utanför Härnösands hamn. Landningen lyckades och besättningen klarade sig oskadd. 

Efter några dagar brast isen och flygplanet sjönk. Flygplanet hade godkänts i december 1945 och den 

totala flygtiden vid haveriet var endast 21 timmar. I september 1979 bärgades flygplanet. 

Medlemmar i Östergötlands Flyghistoriska Sällskap har ägnat många timmar åt att återställa 

flygplanet som är det enda bevarade SAAB18. 

 

Data B 18B 18 

Ursprungsland: Sverige 

Tillverkare: Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) 

I tjänst: 1944 – 1959 

Motor: SFA STWC-3, 2x1065 hk; Daimler Bentz DB 605, 2x1475 hk; SFA DB 605, 2x1475 hk 



Spännvidd: 17,0 m  

Längd: 13,2 m  

Max startvikt: 8 200 – 9 770 kg  

Toppfart: 460 – 600 km/h  

Besättning: 2 – 3 

 

 

  



J 1 Phönix D.III 222 

 

Jaktflygplan  

I juni 1919 genomförde två österrikiska piloter en imponerande flyguppvisning på Gärdet i 

Stockholm. Flygplanen som visades var spaningsplanet Phönix C.I och jaktplanet Phönix D.II. Båda 

köptes in till det svenska arméflyget för fortsatt utvärdering på Malmen i Linköping. Arméflyget 

beställde senare ytterligare 30 Phönixjagare varav 10 var licenstillverkade i Sverige. När flygvapnet 

bildades 1926 blev flygplanet med beteckningen J 1 dess första jaktflygplan.  

 

Uppdrag 

Phönix D.II var ett jaktflygplan som även användes som övningsflygplan. Jaktflygets uppgift var att 

tvinga ner eller avvisa fiendens flygplan. För detta krävdes snabba flygplan. När flygvapnet grundades 

1926 var Phönixjagaren redan omodern men i väntan på nya jaktflygplan övertogs tolv exemplar från 

arméns flygkompani. Sju av dessa användes i den avancerade flygträningen på flygskolan på F 5 i 

Ljungbyhed.  

 

Beväpning 

Flygplanet hade två fast monterade 8 mm kulsprutor som piloten med en synkroniseringsanordning 

sköt med genom propellerfältet.  

 

Detta flygplan 

Phönixjagaren 947 är ett av de första exemplaren som köptes från Österrike till arméns flygkompani i 

augusti 1920. Flygplanet överfördes 1926 till det nybildade flygvapnet och fick tillsammans med elva 

andra beteckningen J 1. I februari 1928 avfördes flygplanet eftersom det ansågs ha gjort sitt och 

placerades i de flyghistoriska samlingarna på Malmen. 

 

Data J 1 D.III 222 

Ursprungsland: Österrike 

Tillverkare: Phönix Flugzeugwerke, Flygkompaniets verkstäder på Malmen (FVM) 

I tjänst: 1920 – 1933 

Motor: Hiero, 230 hk; Hiero, 200 hk; BMW IIIa, 185 hk 

Spännvidd: 9,8 m 

Längd: 6,6 m 

Max startvikt: 1 030 – 1110 kg 

Toppfart: 160 - 180 km/h 



Besättning: 1 

 

  



J 8 Gloster Gladiator 

 

Jaktflygplan  

J 8 var omodernt redan när det var nytt i flygvapnet. Det var dock det första flygplanet i flygvapnet 

som var försett med täckt förarkabin. En annan fördel var att det var lätt att manövrera och hade 

liten svängradie. För att vara jaktflygplan var det inte särskilt snabbt. J 8 användes av den svenska 

frivilliga flottiljen F 19 under finska vinterkriget 1939-1940.  

 

Uppdrag 

55 exemplar Gloster Gladiator beställdes från tillverkaren i England för placering på F 8 i Barkarby. F 8 

var flygvapnets första renodlade jaktflottilj och uppgiften var att försvara Stockholm mot fientligt 

flyg. Tolv exemplar J 8A användes av den frivilliga svenska flottiljen F 19 under finska vinterkriget som 

pågick 1939-1940. Istället för hjul kunde skidor monteras på landstället och J 8 kunde då starta och 

landa på is eller snö. Det var en förutsättning under vinterkriget. Från 1943 fördes J 8 gradvis över till 

att användas som övningsflygplan.  

 

Beväpning 

På J 8 var fyra 8 mm kulsprutor fast monterade. Flygplanet kunde även ta en last på fyra bomber à 12 

kg.  

 

Detta flygplan 

Den 9 juni 1938 kom flygplanet till F 8 i Barkarby med nummer 278. När frivilligförbandet F 19 sattes 

upp ingick det bland de jaktflygplan som deltog i finska vinterkriget. Flygplanet hade då den målning 

det har i dag. I mars 1940 flögs det åter till Sverige och placerades på F 10 i Bulltofta. Senare 

tjänstgjorde flygplanet på F 5 i Ljungbyhed och F 20 i Uppsala innan det avskrevs 1945. Slutligen 

fördes det över till de flyghistoriska samlingarna på Malmen i Linköping. Den totala flygtiden uppgick 

till 699 timmar. 

 

Data J 8 Gladiator 

Ursprungsland: England 

Tillverkare: Gloster Aircraft Company 

I tjänst: 1937 – 1947 

Motor: Nohab My S2, 645 hk / Bristol Mercury S2, 620 hk / Bristol Mercury S3, 730 hk 

Spännvidd: 9,8 m 

Längd: 8,4 m 

Max startvikt: 2 155 kg 



Toppfart: 375 - 390 km/h 

Besättning: 1 

  



J 9 Seversky Republic EP-1 Model 106 

 

Jaktflygplan  

Inför hotet om krig i Europa behövdes fler flygplan i flygvapnet. Från USA beställdes flygplanet 

Seversky Republic EP, Model 106. De första exemplaren kom till Sverige via Trondheim i Norge i 

början av 1940. När Tyskland ockuperade Norge i april samma år måste importen istället ske via 

ishavshamnen Petsamo som då hörde till Finland. Flygplanen kom i lådor, transporterades 700 km 

med lastbil till Haparanda och därifrån vidare till CVM (Centrala flygverkstäderna Malmen) i 

Linköping där de monterades ihop. I flygvapnet fick flygplanen beteckningen J 9. Av 120 beställda 

flygplan levererades endast hälften på grund av att USA ställde in exporten av krigsmateriel till vissa 

länder.  

 

Uppdrag 

Under beredskapstiden satsade flygvapnet på jaktflyget. De 60 J 9:orna innebar en viktig förstärkning 

av flygvapnet och flygplanen användes för både jakt och spaning. Uppgiften var främst att avvisa eller 

tvinga ner fientligt flyg. För detta krävdes snabba flygplan som var lätta att manövrera och utrustade 

med kraftiga vapen. J 9 motsvarade detta krav väl. Andra fördelar var uppfällbart landställ, god sikt 

och ett extra utrymme bakom förarsätet där en mekaniker kunde sitta eller en kamera placeras. 

Istället för hjul kunde skidor monteras och flygplanet kunde då starta och landa på is eller snö.  

 

Beväpning 

J 9 var utrustat med två 13,2 mm automatkanoner och två 7,9 mm kulsprutor. Vid spaningsuppdrag 

användes en kamera som var placerad bakom förarplatsen. 

 

Detta flygplan 

Flygplan 2134 kom i juli 1940 till F 8 i Barkarby. Det fördes över till F 3 på Malmen i Linköping på 

våren 1948. Året därpå togs det ur tjänst men sparades i de flyghistoriska samlingarna på Malmen. 

Flygtiden uppgick till totalt 820 timmar. 

 

Data J 9 EP-1 Model 106 

Ursprungsland: USA 

Tillverkare: Republic Aviation Corporation 

I tjänst: 1940 - 1952 

Motor: Pratt Whitney R-1830-45 Twin Wasp, 1065 hk 

Spännvidd: 11,0 m 

Längd: 8,2 m 



Max startvikt: 3 000 kg 

Toppfart: 470 km/h 

Besättning: 1 

 

  



J 11 Fiat C.R.42 

 

Jaktflygplan  

Inför hotet om krig i Europa behövdes fler flygplan i flygvapnet. När andra världskriget bröt ut 1939 

blev det problem med leveranser från fabriker utomlands eftersom många länder införde 

exportförbud. Sverige kunde dock göra affärer med Italien. När finska vinterkriget bröt ut i november 

1939 gjordes flera insamlingar för att hjälpa grannarna i öst. Med pengar från en av insamlingarna 

köptes tolv stycken Fiat C.R.42 för att skänkas till Finland. Vinterkriget tog slut i mars 1940, innan 

flygplanen hade levererats. Finländarna hade då större behov av pengar och modernare flygplan. De 

tolv flygplanen kom därför att användas som spaningsflygplan i det svenska flygvapnet. Ytterligare 60 

exemplar beställdes och användes som jaktflygplan.  

 

Uppdrag 

Fiat C.R.42 hade beteckningen J 11 i flygvapnet och användes framför allt för jakt men till viss del 

även för spaning. Flygvapnet satsade på jaktflyget under beredskapstiden och uppgiften var att 

avvisa eller tvinga ner fiendens flyg. Fiat C.R.42 är ett biplan, det vill säga har dubbla vingar. 

Flygplanstypen var omodern redan när J 11 togs i bruk och det var det sista biplanet som köptes in 

som krigsflygplan till flygvapnet.  

 

Beväpning 

J 11 var utrustat med två 12,7 mm automatkanoner. Spaningsutrustningen bestod av en 

handkamera.  

 

Detta flygplan 

I maj 1941 kom flygplan nummer 2543 till F 9 i Säve. Det togs ur tjänst redan i mars 1945 som ett av 

de sista. Flygplanet placerades i de flyghistoriska samlingarna på Malmen i Linköping. 

Flygvapenmuseums J 11 är ett av två bevarade kompletta exemplar i världen av Fiat C.R.42. 

 

Data J 11 C.R.42 

Ursprungsland: Italien 

Tillverkare: Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT) 

I tjänst: 1940 - 1945 

Motor: FIAT A 74R 1C38, 840 hk; FIAT A 74M 1C 38, 840 hk 

Spännvidd: 9,7 m 

Längd: 8,3 m 

Max startvikt: 2 500 kg 



Toppfart: 400 km/h 

Besättning: 1 

 

  



J 20 Reggiane Re 2000 Falco 1 

 

Jaktflygplan  

Inför hotet om krig i Europa behövdes fler flygplan i flygvapnet. När andra världskriget bröt ut 1939 

blev det problem med leveranser från fabriker utomlands eftersom många länder införde 

exportförbud. Affärer kunde dock göras i Italien och kontrakt skrevs för 60 exemplar av Reggiane Re 

2000 Falco 1. Flygplanet gavs beteckningen J 20 i det svenska flygvapnet.  

 

Uppdrag 

Jaktflygets uppgift var att tvinga ner eller avvisa fiendens flygplan i luften. Jaktflygplanen måste vara 

snabba. J 20 beställdes för att stärka flygskyddet över södra Sverige och samtliga 60 exemplar 

placerades på F 10 som då låg på Bulltofta i Malmö. Under krigsåren sökte många utländska flygplan 

nödlandningsplatser i Sverige. Med J 20 lotsades många av dessa flygplan till lämpliga flygfält.  

 

Beväpning 

J 20 var utrustat med två 12,7 mm automatkanoner. 

 

Detta flygplan 

Detta flygplan med nummer 2340 levererades till F 10 i Bulltofta i augusti 1942. Efter endast tre år 

och i samband med krigsslutet togs det ur tjänst och placerades i de flyghistoriska samlingarna på 

Malmen i Linköping. Av två bevarade Re 2000 i världen är detta det enda kompletta exemplaret. 

 

Data J 20 Re 2000 Falco 1 

Ursprungsland: Italien  

Tillverkare: Officine Mecchaniche Italiane Reggiane 

I tjänst: 1941 - 1945 

Motor: Piaggio P. XI bis RC.40D, 1000 hk 

Spännvidd 11,0 m 

Längd: 8,0 m 

Max vikt: 3 050 kg 

Toppfart: 500 km/h 

Besättning: 1 

  



J 21A Saab 21 

 

Jaktflygplan  

Saab 21 är ett flygplan med karaktäristisk form och som var utrustat med många tekniska nyheter när 

det presenterades. Motorn och propellern är placerade bakom förarkabinen för att ge plats för 

vapen i nosen. Saab 21 var ett av de första serietillverkade flygplanen i världen utrustat med 

katapultstol. Det provflögs första gången 1943. Fyra stycken J 21A byggdes om till provflygplan och 

försågs med jetmotor. Jetversionen betecknades J 21R.  

 

Uppdrag  

J 21 tillverkades i två jaktversioner och en attackversion. Totalt användes 298 exemplar i flygvapnet. 

Uppgiften för jaktflygplanen var att bekämpa fientligt flyg i luften medan attackversionen utrustades 

för att angripa mål på marken. Piloterna ansåg att J 21 var lätt att flyga och det klarade svåra 

manövrar.  

 

Beväpning  

På jaktversionen användes fyra stycken 13,2 mm och en 20 mm automatkanon. Kanonerna var 

placerade i flygplanets nos. På attackversionen var det möjligt att ta bomber och attackraketer.  

 

Detta flygplan  

Flygvapenmuseums J 21 har använts både för jakt och attack. Nummer 21364 levererades till F 9 i 

Säve i augusti 1948 för att användas som jaktflygplan. Efter två år placerades det på F 6 i Karlsborg 

och användes som attackflygplan. När det togs ur tjänst i juli 1954 flyttades det till de flyghistoriska 

samlingarna på Malmen i Linköping. 

 

Data J 21A 21 

Ursprungsland: Sverige 

Tillverkare: Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) 

I tjänst: 1945 - 1954 

Motor: Daimler-Benz DB605B, 1 475 hk / SFA DB605B, 1 475 hk  

Spännvidd: 11,6 m 

Längd: 10,4 m 

Max startvikt: 5 200 kg 

Toppfart:650 km/h 

Besättning:1



J 21R Saab 21R 

 

Jakt- och attackflygplan  

Inför projekteringen av den blivande J 29 Tunnan var det viktigt för Saab att skaffa erfarenhet av 

konstruktion och tillverkning av jetflygplan. Från England köptes ett antal jetmotorer och fyra stycken 

J 21A byggdes om och försågs med dessa. Den nya modellen fick beteckningen J 21R där R stod för 

reaktionsmotor, som jetmotorer kallades på den tiden. Den första provflygningen gjordes 1947. 

Liksom J 21A var även den jetdrivna versionen försedd med katapultstol.  

 

Uppdrag  

Förutom fyra prototyper köpte flygvapnet 60 stycken J 21R som levererades 1949-1951. Erfarenheter 

vid F 10 i Ängelholm visade snart att J 21R inte lämpade sig som jaktflygplan. Den ansågs vara tung 

att styra och inte tillräckligt manövrerbar. Dessutom fanns inte utrymme för så mycket bränsle vilket 

gjorde att flygtiden blev kort. J 21R placerades i stället som attackflygplan vid F 7 i Såtenäs och F 17 i 

Ronneby. Där beväpnades det med raketer och fick beteckningen A 21R.  

 

Beväpning  

J 21R var beväpnat med fem automatkanoner; fyra 13,2 mm och en 20 mm. Dessutom kunde en 

kapsel med åtta 7,9 mm kulsprutor hängas under flygplanskroppen. Under vingarna kunde raketer 

monteras.  

 

Detta flygplan  

Ingen J 21R sparades när flygplanet togs ur tjänst i slutet av 1950-talet. I Flygvapenmuseum fanns J 

21A nummer 21286 som dock saknade motor. Den valdes ut för att byggas om till en J 21R. I arbetet 

ingick bland annat reparation av omfattande rostskador som hade uppstått när flygplanet hade 

förvarats utomhus under många år. En helt ny bakkropp tillverkades och stjärtparti, landställ, vingar 

och frontruta byggdes om. Detta omfattande restaureringsarbete utfördes av en arbetsgrupp från 

Östergötlands Flyghistoriska Sällskap och med stöd av såväl sällskapet som Saab. Vid en ceremoni 

den 13 maj 1998 överlämnades flygplanet till museet. 

 

Data J 21R 21R 

Ursprungsland: Sverige 

Tillverkare: Saab  

I tjänst: 1949 – 1957 

Motor: de Havilland Goblin 2 (RM 1), 1 360 kp / Svenska Flygmotor AB (RM 1A), 1 500 kp 

Längd: 10,56 m 

Spännvidd: 11,37 m 



Max startvikt: 5 615 kg 

Toppfart: 800 km/h 

Topphöjd: 12 000 m 

Besättning: 1 

  



J 22B FFVS J 22 

 

Jaktflygplan  

När andra världskriget bröt ut 1939 blev det svårt att köpa flygplan från andra länder. Det var därför 

viktigt för Sverige att snabbt få i gång egen produktion. Under ett uppdrag i USA började 

kontrollingenjören och konstruktören Bo Lundberg skissa på ett jaktflygplan som skulle byggas i trä 

och stål. I en lägenhet vid Karlaplan inrättade Flygförvaltningens Verkstad i Stockholm ett ritkontor. 

Mer än 500 företag, bland annat möbeltillverkare, levererade delar till flygplanet som monterades på 

Bromma flygplats. Redan 1942 provflögs flygplanet. I de flesta J 22:or användes amerikanska motorer 

av typen TWC-3 från Pratt & Whitney. De hade beslagtagits av tyskarna i Frankrike och hamnade 

sedan i Sverige. Utan tillstånd kopierades den amerikanska motorn på Svenska Flygmotor AB i 

Trollhättan. Kopian gavs beteckningen STWC-3.  

 

Uppdrag 

J 22 innebar en viktig förstärkning av det svenska flygvapnet och det ansågs vara världens snabbaste 

flygplan i förhållande till motorstyrkan. Uppgiften för jaktflyget var att avvisa eller tvinga ner fientligt 

flyg. 198 exemplar av J 22 i två olika versioner användes i flygvapnet. Ett litet antal utrustades till en 

början för spaningsuppdrag men även de användes huvudsakligen som jaktflygplan. 

 

Beväpning 

I version J 22A fanns två 7,9 mm kulsprutor och två 13,2 mm automatkanoner, i J 22B användes fyra 

13,2 mm automatkanoner. 

 

Detta flygplan 

I maj 1945 kom flygplanet nummer 22280 till F 8 i Barkarby. Det flyttades efter fem år till F 18 i 

Tullinge, togs ur tjänst 1952 och fördes till de flyghistoriska samlingarna på Malmen i Linköping. 

 

Data J 22B J 22 

Ursprungsland: Sverige  

Tillverkare: Flygförvaltningens verkstäder i Stockholm (FFVS) 

I tjänst: 1943 - 1952 

Motor: Pratt & Whitney SC-3 Twin Wasp, 1 065 hk; SFA STWC-3, 1 065 hk 

Spännvidd: 10,0 m 

Längd: 7,8 m 

Max startvikt: 2 830 kg  

Toppfart: 560 km/h 



Besättning: 1 

 

  



J 26 North American P-51D 20-NA Mustang 

 

Jaktflygplan  

P-51 Mustang är ett av andra världskrigets mest legendariska flygplan. Det var mycket framgångsrikt 

och ansågs vara det bästa jaktflygplanet för långdistans. Mer än 15 500 exemplar tillverkades. Mot 

slutet av kriget fick Sverige möjlighet att köpa begagnade P-51 Mustang. Flygvapnet utrustades 

därmed med ett snabbt jaktflygplan med kraftfull beväpning. Mustang gavs beteckningen J 26 i det 

svenska flygvapnet.  

 

Uppdrag  

Med J 26 fick flygvapnet ett betydligt snabbare flygplan jämfört med de som redan användes. 

Sammanlagt var 161 exemplar i tjänst och uppgiften för jaktflyget var att tvinga ner eller avvisa 

utländska flygplan från svenskt luftrum. J 26:orna var baserade på F 16 och kadettskolan F 20 i 

Uppsala och F 4 på Frösön. Tolv exemplar byggdes om till spaningsflygplan, gavs beteckningen S 26 

och placerades på F 21 i Luleå. Under de två sista åren användes J 26 även på F 8 på Barkarby som 

rese- och övningsflygplan åt flygstabens och flygförvaltningens officerare.  

 

Beväpning  

J 26 hade sex 12,7 mm automatkanoner. I spaningsversionen S 26 användes en lodbildskamera som 

installerades i bakkroppen.  

 

Detta flygplan 

När J 26 togs ur tjänst såldes de kvarvarande exemplaren till Israel, Dominikanska republiken och 

Nicaragua. Inget flygplan sparades i Sverige. En grupp inom Svensk Flyghistorisk Förening engagerade 

sig för att tillföra en J 26 till ett blivande flygmuseum. Kontakter med Israel ledde till att flygplan 

26020 lämnades tillbaka till Sverige som gåva 1966. Flygplanet återfick märkningen från den första 

aktiva tiden i Sverige då det användes på F 16 i Uppsala. 

 

Data J 26 P-51D 20-NA Mustang 

Ursprungsland: USA 

Tillverkare: North American Aviation 

I tjänst: 1945 - 1954 

Motor: Packard Merlin V-1650-7, 1 490 hk 

Spännvidd: 11,3 m 

Längd: 10,4 m 

Max startvikt: 5 260 kg 



Toppfart: 700 km/h 

Besättning: 1 

  



L II Donnet-Lévêque 

 

Skol- och spaningsflygplan  

I mars 1912 provflög den franske ingenjören François Denhaut en flygbåt av egen konstruktion. Hans 

landsmän Jerôme Donnet och Henri Lévêque blev intresserade av konstruktionen och startade ett 

bolag för tillverkning och försäljning. På hösten 1912 ställdes flygplanet ut på flygsalongen i Paris i en 

utvecklad version. Det hade försetts med hjul som kunde vevas upp vid start och landning på vatten 

och blev ett amfibieflygplan, kanske det första i världen. I Sverige användes flygplanet även med 

skidor.  

 

Uppdrag  

Marinens flygväsende köpte 1913 ett exemplar av flygbåten Donnet-Lévêque, modell A. Den fick 

beteckningen L I. Eftersom flygplanet köptes utan motor fick det överta motorn som hade suttit i 

marinens första flygplan, Aeroplanet Nr I. Samma år köptes ytterligare en Donnet-Lévêque-flygbåt 

som fick beteckningen L II. De båda flygplanen utgjorde då halva styrkan av marinens flygväsende, 

och var avsedda som skolflygplan. När första världskriget bröt ut i augusti 1914 användes de även för 

spanings- och övervakningsuppgifter vid gränserna. Besättningen spanade på utländsk fartygstrafik.  

 

Beväpning 

Flygbåtarna saknade fast beväpning.  

 

Detta flygplan  

Donnet-Lévêque-flygbåten med beteckningen L II köptes till Sverige sommaren 1913 av 

Skandinaviska Aviatik AB som drevs av Carl Cederström. Flygbåten kallades Flygfisken och användes 

en kort tid på flygskolan på Malmen i Linköping. Marinen köpte flygplanet hösten 1913 och gav det 

nummer 10. Det stationerades först vid Märsgarn i Stockholms skärgård, senare i Göteborg och 

slutligen i Karlskrona. Efter sista flygningen 1918 hade flygplanet en flygtid på 131 timmar. Flygplanet 

överläts 1997 av Tekniska museet. 

 

Data L II 

Ursprungsland: Frankrike 

Tillverkare: Donnet-Lévêque 

I tjänst: 1914 - 1918 

Motor: Gnôme, 80 hk 

Spännvidd: 11.6 m 

Längd: 7.9 m 



Max startvikt: 560 kg 

Toppfart: 110 km/h 

Besättning: 1 – 2 

  



M 1 Nieuport IV-G 

 

Skolflygplan  

M 1 är det ena av svenska arméflygets två första flygplan. Svenska Aeronautiska Sällskapet donerade 

30 000 kronor för att köpa ett flygplan med villkoret att staten sköt till lika mycket för inköp av 

ytterligare ett. Avsikten med att köpa två flygplan var delvis att man skulle kunna göra jämförelser 

mellan ett biplan, alltså ett dubbelvingat flygplan, och ett monoplan inför framtida inköp. Efter lång 

och intensiv debatt anslog riksdagen pengar till inköp av ett andra flygplan, utbildning av flygförare 

och flygövningar.  

 

Uppdrag 

Löjtnanten Gösta von Porat fick sin flygutbildning vid Nieuportfabriken i Frankrike våren 1912 och var 

den som oftast flög monoplanet M 1. Det användes framför allt som skolflygplan men också för de 

första flygspaningsförsöken. De tekniska bristerna på flygplanet och framför allt motorn gjorde att 

den mesta tiden gick åt till reparationer.  

 

Beväpning  

M 1 saknade fast beväpning.  

 

Detta flygplan 

M 1 är tillverkat i Frankrike 1912 och flögs fram till 1919. På den stora flygutställningen i Göteborg 

1923 fanns M 1 utställd. Flygplanet hamnade så småningom i de flyghistoriska samlingarna på 

Malmen i Linköping. I samband med militärflygets 50-årsjubileum 1962 renoverades flygplanet av F 

3:s flygverkstad och flögs för sista gången. 

 

Data M 1 

Ursprungsland: Frankrike 

Tillverkare: Nieuport 

I tjänst: 1912 - 1919 

Motor: Gnôme, 50 – 80 hk 

Spännvidd: 10,9 m 

Längd: 7,8 m 

Max startvikt: 450 kg 

Toppfart: 90 – 100 km/h 

Besättning: 1 – 2 



Macchi M.7 

 

Jaktflygbåt  

Detta exemplar av Macchi - M.7 är det enda bevarade i världen. Typen utvecklades i Italien under 

första världskriget och användes i marinflyget. Efter kriget beställdes fyra begagnade exemplar till 

Sverige och de levererades 1921. Flygplanen placerades vid en tillfällig sjöflygstation i sjön Roxen 

nära Linköping och i Karlsborgsviken i Vättern. De förvarades i tälthangarer vilket ledde till att 

träskrovet aldrig blev riktigt torrt. Rötskador uppstod och redan 1923 kasserades två av de fyra 

flygplanen. Några år senare avfördes även de sista två.  

 

Uppdrag  

Flygplanen användes för utbildning och träning av piloter och teknisk personal. Typen anses haft bra 

vändbarhet i luften och en toppfart på 200 km/h imponerade. Ett flygplan flögs 1925 till Finland och 

Estland vilket var en anmärkningsvärt lång sträcka på den tiden.  

 

Beväpning  

Ursprungligen utgjordes beväpningen av två Vickerskulsprutor. Men nospartiet byggdes om för att 

förses med två Colt/Browningkulsprutor, vilka licenstillverkades i Sverige under beteckningen 

kulspruta m/22F.  

 

Detta flygplan  

När Flygvapenmuseum öppnade 1984 ställdes flygplanet ut. Det var då svartmålat och märkt 945. 

Motorn var en träattrapp. Mellan 2012-2016 renoverades flygplanet av en grupp inom Svensk 

Flyghistorisk Förening. En originalmotor monterades och senare färglager skrapades bort. Det visade 

sig att detta flygplan inte var nummer 945 utan 951. Nästan 100 år gammalt klotter upptäcktes - Pace 

e non più guerra (Fred och aldrig mera krig). Över detta har någon skrivit på tyska Wer hat dieses 

geschrieben? (Vem har skrivit detta?). De italienska orden har möjligen skrivits av en hantverkare när 

skrovet tillverkades. De tyska kan ha skrivits av en anställd på Centrala Verkstäderna på Malmen, där 

österrikisk personal arbetade på 1920-talet. 

 

Data M.7 

Ursprungsland: Italien 

Tillverkare: Nieuport - Macchi 

I tjänst: 1921 - 1926 

Motor: Isotta-Fraschini V.6, 250 hk 

Spännvidd: 9.9 m 

Längd: 8.1 m 



Max startvikt: 1 100 kg 

Toppfart: 200 km/h 

Besättning: 1 

  



S 6B Fokker C.V-E 

 

Jakt- och spaningsflygplan  

När flygvapnet bildades 1926 övertogs slitna och gamla flygplan från armén och marinen. Nya jakt- 

och spaningsflygplan behövdes. För provverksamhet köpte flygvapnet två stycken Fokker C.V-E för 

spaning och två stycken C.V-D för jakt. Flygplanen fick beteckningen S 6 och J 3. Samtidigt tecknades 

avtal om licenstillverkning på Centrala Verkstäderna Malmen i Linköping. Totalt köptes 14 flygplan 

från Holland och 35 tillverkades på licens på Malmen.  

 

Uppdrag 

Det visade sig att Fokker C.V-D, alltså J 3, inte fungerade tillfredsställande som jaktflygplan. De åtta J 

3:orna bytte därför beteckning till S 6 och användes för spaning. Från S 6 utfördes observationer och 

fotografering. Det användes också som skolflygplan och för eldledning och sambandsflygningar. 

Utöver hjul kunde skidor och flottörer användas. S 6 kunde alltså starta och landa på såväl barmark 

som snö, is eller vatten.  

 

Beväpning 

Spaningsutrustningen bestod av en enkel handkamera. En 8 mm rörlig kulspruta var placerad i den 

bakre sitsen. Vissa flygplan hade dessutom två fast monterade kulsprutor. Flygplanet kunde även 

lastas med bomber på 2 x 50 kg eller 6 x 12 kg som hängdes under vingarna.  

 

Detta flygplan 

Flygplanet är ett av ytterst få bevarade Fokker C.V-E. Det tillverkades på Centrala Verkstäderna 

Malmen 1934 och levererades till F 3 på Malmen. I november 1945 kasserades det efter en flygtid på 

1 689 timmar. När flyget i Sverige firade 50 år 1962 renoverades flygplanet och deltog i 

flyguppvisningen. Sista flygningen gjordes i samband med ett jubileum arrangerat av det holländska 

flygvapnet 1963. Flygplanet flög till och från Holland för egen maskin. 

 

Data S 6B C.V-E 

Ursprungsland: Holland  

Tillverkare: Fokker, Centrala flygverkstäderna på Malmen 

I tjänst: 1927 - 1946  

Motor: Bristol Jupiter VI, 445 hk / Nohab My VI, 600 hk 

Spännvidd: 12,5 – 15,3 m 

Längd: 9,4 m 

Max startvikt: 2 400 kg 



Toppfart: 190 - 230 km/h 

Besättning: 2 

  



S 14 Fieseler Fi 156C Storch 

 

Spanings- och sambandsflygplan  

 

Flygplanet kallades ”storken” på grund av egenskapen att kunna flyga med låg hastighet och för de 

långa fjädrande landställsbenen. Några exemplar beslagtogs från det tyska flygvapnet Luftwaffe. 

Flygplanen hade landat med flyktingar i Sverige under våren 1945. Flygplanstypen användes i drygt 

20 år och hade beteckningen S 14 i flygvapnet. Under den sista krigsvintern användes S 14 på 

uppdrag i Lappland för att rädda flyktingar från det ockuperade Norge.  

 

Uppdrag  

Flygvapnet hade totalt 26 exemplar i tre versioner av S 14. Flygplanet användes för spaningsuppdrag, 

eldledning av artilleri och sambands- och ambulanstransporter. Det kunde flyga mycket långsamt, 

under 50 km/h, och hade extremt kort start- och landningssträcka. På landstället kunde skidor 

monteras och flygplanet kunde då starta och landa på is och snö. S 14-flygplan från F 3 på Malmen i 

Linköping, baserade i Kiruna, användes under vintern1944-45 för att rädda flyktingar från Norge över 

gränsen till Sverige. Flygplanen kom då att kallas Fjällstorkarna.  

 

Beväpning  

På S 14A kunde en 8 mm kulspruta monteras. 

 

Detta flygplan 

När S 14 togs ur tjänst 1961 såldes alla exemplar till Österrike och Tyskland. Med hjälp av bidrag från 

Östgötabanken, Östgöta Correspondenten och Östergötlands Flyghistoriska Sällskap kunde ett 

exemplar köpas tillbaka från Österrike1967. Flygplanet restaurerades vid de flyghistoriska 

samlingarna på Malmen i Linköping av avdelning VI vid F 3. Det är hopbyggt av delar från minst två 

flygplan och är försett med nummer 3812. Östergötlands Flyghistoriska Sällskap köpte motorn från 

Tyskland. 

Data S 14 Fi 156C Storch 

Ursprungsland: Tyskland 

Tillverkare: Fieseler Flugzeugbau 

I tjänst: 1938 - 1961 

Motor: Argus As 10E, 270 hk 

Spännvidd: 14,2 m 

Längd: 9,7 m 

Max startvikt: 1 500 kg 



Toppfart: 180 km/h 

Besättning: 1-2 

  



S 16 Caproni Ca 313 

 

Bomb- och spaningsflygplan  

När andra världskriget bröt ut var det svenska flygvapnet dåligt rustat. Hotet i omvärlden ledde till att 

nya flottiljer byggdes upp. Fler flygplan behövdes till flottiljerna och avtal tecknades för beställning 

från andra länder. Leveranserna avbröts i flera fall på grund av kriget. Sverige kunde dock köpa 

flygplan från Italien. Från Caproni-fabriken levererades 84 stycken Ca 313 i början av 1940-talet.  

 

Uppdrag 

Flygplanen fick beteckningen B16/S 16 i det svenska flygvapnet och var tänkta att användas för jakt, 

bombning, störtbombning och spaning. Det visade sig att flygplanets konstruktion inte fungerade för 

alla uppdrag. Många haverier inträffade och flygförbud infördes. Ombyggnader och modifieringar 

genomfördes varefter flygplanen användes framför allt för spaning och då även fjärrspaning. 

Besättningen bestod av flygförare, reservförare/signalist, spanare/bombfällare och mekaniker/skytt. 

Vid ett spaningsuppdrag över Östersjön i maj 1944 sköts en S 16 ner av tyskt jaktflyg. En av de fyra 

ombord omkom medan de övriga togs till fånga på ett tyskt lastfartyg. Efter starka protester från 

Sverige släpptes de. Ytterligare två S 16 försvann under spaningsuppdrag samma månad.  

 

Beväpning 

Flygplanen var utrustade med två fast monterade och två rörliga 8 mm kulsprutor. B 16 hade två 

invändiga bombställ för 400 kg bomber. Därtill kunde 50-kilosbomber hängas utvändigt. 

Spaningsversionen var utrustad med kameror.  

 

Detta flygplan 

Inget av flygvapnets Caproniflygplan har bevarats. Det här är en kopia i skala 1:1 som tillverkades för 

TV-serien Tre kärlekar 1988. Handlingen utspelar sig under beredskapstiden och en av 

huvudgestalterna utbildar sig till pilot i flygvapnet. För att tillverka kopian användes originalritningar 

och en del tillvaratagna originaldelar. Östergötlands Flyghistoriska Sällskaps restaureringsgrupp har 

under senare tid lagat skador på vingarna och tillverkat nya motorkåpor och spinners. 

 

Data S 16 Ca 313 

Ursprungsland: Italien 

Tillverkare: Caproni Aeronautica Bergamasca 

I tjänst: 1940 - 1945 

Motor: Isotta Fraschini Delta RC. 35, 2x720 hk  

Spännvidd: 16,6 m 

Längd: 11,8 m 



Max startvikt: 5900 kg 

Toppfart: 420 km/h 

Besättning: 4 

  



S 17BL Saab 17 

 

Bomb- och spaningsflygplan  

Saab 17 var det första flygplan som byggdes efter egen konstruktion på företaget. Arbetet började på 

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning (ASJA) 1938 innan företaget helt 

slogs ihop med SAAB i Trollhättan. Knappt ett 50-tal amerikanska ingenjörer anställdes för att hjälpa 

till med bland annat konstruktionen av det som skulle bli Saab 17 och Saab 18. När andra världskriget 

bröt ut 1939 reste amerikanerna hem men arbetet fortsatte. Saab 17 blev ett för sin tid modernt 

flygplan med aerodynamisk utformning, helt byggt i metall och med uppfällbart landställ som 

skyddades av kåpor.  

 

Uppdrag  

Flygvapnet beställde Saab 17 för att använda det som bomb- och spaningsflygplan. Bombflygplanet 

gavs beteckningen B 17 och spaningsflygplanet S 17. Sammanlagt fanns 322 exemplar i olika 

versioner beroende på motor. B 17 kunde även användas för störtbombning. Flygplanet dök då brant 

mot målet och landstället, försett med kåpor, kunde användas som dykbroms. Med hjälp av det 

avancerade bombsiktet Saab BT2 kunde bombning ske med flackare vinkel med senare versioner av 

flygplanet. Istället för hjul kunde skidor monteras på landstället och det var då möjligt att starta och 

landa på is och snö. En version av S 17 hade fast monterade flottörer för att kunna starta och landa 

på vatten. Efter andra världskriget började flygvapnet ersätta S 17 och B 17 med modernare flygplan. 

Flera exemplar användes därefter som civilregistrerade målbogserare och för sambandsflygning.  

 

Beväpning  

B 17 kunde bära en bomblast på omkring 900 kg. Dessutom fanns två stycken fast monterade 8 mm 

kulsprutor i vingarna. En rörlig 8 mm kulspruta var placerad i spanarsitsen bakom förarsätet. S 17 var 

utrustad med spaningskameror, tre kulsprutor och kunde bära 450 kg bomber.  

 

Detta flygplan  

Flygplan 17005 levererades till F 7 i Såtenäs hösten 1942. År 1945 byggdes det om till 

spaningsflygplan och flyttades till F 3 på Malmen i Linköping. När flygplanet kasserades den 2 mars 

1948 fördes det över till de flyghistoriska samlingarna på Malmen i Linköping. Detta är det enda 

bevarade exemplaret av en B/S 17B med svensktillverkad Mercury XXIV motor. 

 

Data S 17BL 17 

Ursprungsland: Sverige 

Tillverkare: Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) 

I tjänst: 1941 – 1955 

Motor: SFA STWC-3, 1 065 hk; SFA My XXIV, 980 hk; Piaggio P.XI bis RC. 40D, 1000 hk  



Spännvidd: 13,7 m 

Längd: 9,8 – 10,5 m  

Max startvikt: 3800 – 4200 kg 

Toppfart: 340 – 440 km/h 

Besättning: 2 

  



SE 104 DFS Weihe A-3 

 

Segelflygplan  

Efter första världskriget införde segermakterna begränsningar för utveckling av flygteknik i Tyskland. 

Det enda tillåtna området var segelflygplan. Därför kom många av de främsta segelflygplanen under 

mellankrigstiden från Tyskland. AB Flygplan i Norrköping köpte rättigheterna till försäljning, 

montering och tillverkning av segelflygplan från det tyska företaget Jacobs-Schweyer Flugzeugbau. 

Man överlät snart samtliga rättigheter till AB Flygindustri i Halmstad. Där tillverkades drygt 20 

stycken Weihe. De flesta av dessa levererades till flygvapnet under åren 1943 – 1945. Den militära 

beteckningen blev SE 104. Svenska segelförare blev framgångsrika även internationellt. År 1947 satte 

Per-Axel Persson världsrekord i höjdflygning på 8 700 m i en Weihe.  

 

Uppdrag  

För att uppmuntra flygintresset för framförallt markpersonalen inom flygvapnet bestämdes att 

segelflygplan skulle finnas på alla flottiljer. En del levererades som byggsatser och monterades av 

personalen på fritiden. Weihe var ett mycket bra segelflygplan för grundläggande flygutbildning och 

allmän flygträning.  

 

Detta flygplan  

Denna SE 104 är tillverkad vid AB Flygindustri i Halmstad med tillverkningsnummer 235. Det 

levererades 1943 till F 13 i Norrköping med militärt serienummer 8316. Följande år placerades 

segelflygplanet vid F 17 i Ronneby. Flygplanet överfördes till de flyghistoriska samlingarna på Malmen 

i Linköping 1967. Efter en renovering som gjordes av Eskilstuna Flygklubb i början av 1980-talet har 

det fått en plats på Flygvapenmuseum. 

 

Data SE 104 DFS Weihe A-3 

Ursprungsland: Tyskland 

Tillverkare: Jacobs-Schweyer Flugzeugbau (licensgivare), AB Flygindustri 

I tjänst: 1943 - 1958 

Spännvidd: 18,0 m 

Längd: 8,3 m 

Max startvikt: 335 kg 

Glidtal: 1:29 

Toppfart: 215 km/h 

Besättning: 1 

  



SK 1 Albatros B.II 

 

Skolflygplan  

Albatros B.II är ett tvåsitsigt biplan, det vill säga dubbelvingat flygplan, som i Tyskland användes som 

skolflygplan och spaningsflygplan. Vid en mellanlandning i Stockholm 1914 råkade en tysk pilot på 

väg till Sankt Petersburg skada bland annat propellern på sin Albatros. Innan flygplanet hade hunnit 

repareras bröt första världskriget ut. Flygplanet togs i beslag av svenska myndigheter, köptes för 25 

000 kronor och blev arméns flygplan nummer sex.  

 

Uppdrag  

I armén användes flygplanet till en början som spaningsflygplan men utrustades efter hand med 

dubbelkommando för skolflygning. Det bedömdes ha en mycket bra konstruktion och från 1915 blev 

Albatros standardflygplan för vidare beställning av nya modeller. 40 stycken Albatros-kopior 

tillverkades vid flera verkstäder i Sverige. Marinen köpte 1919 fem Albatros från Tyskland.  

 

Beväpning  

SK 1 saknade fast beväpning.  

 

Detta flygplan  

Denna Albatros tillverkades på Flygkompaniets Tygverkstäder på Malmen i Linköping 1925. 

Flygplanet fick nummer 464 i arméflyget. När flygvapnet bildades 1926 övergick det dit med 

beteckningen SK 1 och nummer 04. Det placerades vid flygskolan på F 5 i Ljungbyhed där det flögs till 

1929. Då togs det ur tjänst och kom att bevaras vid de flyghistoriska samlingarna på Malmen. 

Flygplanet har en total flygtid på 682 timmar. 

 

Data SK 1 B.II 

Ursprungsland: Tyskland  

Tillverkare: Albatros Flugzeugwerke, Svenska Aeroplanfabriken, Södertelge Werkstäder, Nordiska 

Aviatikbolaget, Flygkompaniets verkstäder på Malmen (FVM) 

I tjänst: 1914 – 1929  

Motor: Bentz, 100 hk / Mercedes D.I, 100 hk / Mercedes D.II, 120 hk / Vabis, 100 hk 

Spännvidd: 13,0 - 13,1 m 

Längd: 7,8 m 

Max startvikt: 1 100 kg  

Toppfart: 110-120 km/h  



Besättning: 1-2 

  



SK 5 Heinkel HD35 

 

Skolflygplan  

En Heinkel HD 35 köptes 1925 in för utprovning. Den var tänkt som en ersättare till Albatros som var 

arméflygets grundskolflygplan. Flygplanet hade dock för svag motor för den tänkta uppgiften. En 

planerad licenstillverkning i Sverige förverkligades inte heller.  

 

Uppdrag  

Flygplanet fick arméflygnummer 66 och därefter beteckningen SK 5. Efter utprovning kom det till 

flygskolan på F 5 i Ljungbyhed men det användes inte som skolflygplan. Det såldes istället år 1930 till 

en privatperson. SK 5 ersattes av Heinkel HD 36 som drevs av en starkare motor. Detta flygplan hade 

beteckningen SK 6 och användes som skolflygplan under åren 1927-1940.  

 

Beväpning  

SK 5 saknade fast beväpning.  

 

Detta flygplan  

Det civilregistrerade flygplanet bytte ägare ett flertal gånger och avregistrerades slutligen 1940. Efter 

många år hittades det 1964 i Småland där det stod undangömt i en lada. År 1987 kom flygplanet i 

Flygvapenmuseums ägo. Två år senare började en grupp ur Svensk Flyghistorisk Förening 

renoveringen av flygvapnets enda SK 5. 

 

Data SK 5 HD35 

Ursprungsland: Tyskland 

Tillverkare: Ernst Heinkel Flugzeugwerke 

I tjänst: 1925 – 1929 

Motor: Mercedes D.II, 120 hk 

Spännvidd: 11,0 m 

Längd: 7,5 m 

Max startvikt: 1 060 kg 

Toppfart: 140 km/h 

Besättning: 1-3 

  



SK 9 de Havilland 60T Moth Trainer 

 

Skolflygplan  

I början av 1930-talet saknades lämpliga skolflygplan i flygvapnet. Flygplanet Moth Trainer hade fått 

mycket goda omdömen och tillverkaren i England kunde snabbt leverera tio exemplar. Med en Moth 

Trainer slog engelskan Amy Johnson hastighetsrekord 1930 då hon flög från England till Australien på 

drygt 19 dagar. Rekordet slogs med fem dagar av Jean Batten 1934 som också flög en Moth.  

 

Uppdrag  

Moth Trainer användes som skolflygplan i den grundläggande flygutbildningen från 1931 till 1938. 

Flygplanet användes också för persontransporter. Det hade beteckningen SK 9, var mycket omtyckt 

och ansågs vara både uthålligt, snabbt och lättfluget. Versionen SK 9H var försedd med flottörer och 

kunde starta och landa på vatten.  

 

Beväpning  

Fast beväpning saknades.  

 

Detta flygplan  

Flygplanet kom till flygskolan på F 5 i Ljungbyhed sommaren 1931. Från 1938 var det placerat på F 3 

på Malmen i Linköping och användes för allmän flygträning. År 1947 såldes det och fick den civila 

registreringen SE-BFI. 1978 hamnade flygplanet återigen i Linköping och en restaurering påbörjades. 

Vid invigningen av Flygvapenmuseum 1984 skänktes flygplanet till museet av Stiftelsen för 

Flygvapenmuseum. 

 

Data SK 9 60T Moth Trainer 

Ursprungsland: England 

Tillverkare: De Havilland Aircraft 

I tjänst: 1931 - 1947 

Motor: DH Gipsy II, 105 hk 

Spännvidd: 9,2 m 

Längd: 7,3 m 

Max startvikt: 830 kg 

Toppfart: 170 km/h 

Besättning: 1 – 2 

  



SK 10 Raab-Katzenstein RK-26 Tigerschwalbe 

 

Skolflygplan  

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning (ASJA) beställde ett exemplar av 

sportflygplanet Raab-Katzenstein RK-26 från tillverkaren i Tyskland 1931. Flygplanet skulle användas 

som mall inför licenstillverkning i ASJA:s fabrik i Linköping. I början av 1932 beställde flygvapnet 25 

exemplar från ASJA för användning i flygutbildningen. Vissa förändringar gjordes i konstruktionen av 

de licenstillverkade exemplaren vilket ledde till sämre flygegenskaper. Av de 25 levererade flygplanen 

förstördes 18 i haverier.  

 

Uppdrag  

SK 10 användes som skolflygplan för avancerad flygträning från 1932 till 1945.  

 

Beväpning  

Fast beväpning saknades.  

 

Detta flygplan  

Detta flygplan med registreringsnummer 536 levererades till F 5 i Ljungbyhed i december 1934. År 

1942 flyttades det till F 1 i Västerås. I december 1944 avslutades flygplanets aktiva period och det 

kom till de flyghistoriska samlingarna på Malmen i Linköping. Det är det enda bevarade exemplaret 

av SK 10. 

 

Data SK 10 RK-26 Tigerschwalbe 

Ursprungsland: Tyskland 

Tillverkare: Raab-Katzenstein, AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning (ASJA) 

I tjänst: 1932 - 1945 

Motor: Walter Castor 1A, 240 hk 

Spännvidd: 8,4 m 

Längd: 6,6 m  

Max startvikt: 1 100 kg 

Toppfart: 200 km/h  

Besättning: 1-2 

  



SK 12 Focke Wulf Fw 44J Stieglitz 

 

Skolflygplan  

Fw 44J är ett enmotorigt tvåsitsigt biplan som konstruerades för avancerad flygning. Det flögs första 

gången 1932. Tre år senare demonstrerades flygplantypen vid F 5 på Ljungbyhed och flygvapnet 

beställde två exemplar för fortsatt utprovning. Fram till 1943 köptes och licenstillverkades 

sammanlagt 85 exemplar. I flygvapnet fick flygplanet beteckningen SK 12 och användes i den 

grundläggande flygutbildningen.  

 

Uppdrag 

SK 12 användes flitigt för utbildning i samband med det ökade behovet av piloter under andra 

världskriget. Flygplanet har dubbelkommando där bakre sits är ordinarie förarplats och läraren sitter 

i främre. Det var i tjänst vid de flesta flottiljer för allmän flygträning fram till början av 1950-talet. Tre 

stycken fanns kvar i flygvapnet så länge som till 1960-talet, bland annat som bogserflygplan för 

segelflyg.  

 

Beväpning 

Flygplanet saknade fast beväpning.  

 

Detta flygplan 

SK 12 med nummer 670 är tillverkat 1941 och blev den sista SK 12 som fanns kvar i flygvapnet. Det 

flögs vid flera flottiljer men mest vid F 5 i Ljungbyhed. Det användes som bogserflygplan vid 

Ljungbyheds segelflygklubb 1963-1967 med civil registrering SE-EGB innan det avregistrerades och 

kom till de flyghistoriska samlingarna på Malmen i Linköping. Den sista flygningen med flygplanet 

gjordes vid flygvapnets 50-årsjubileum 1976. 

 

Data SK 12 Fw 44J Stieglitz 

Ursprungsland: Tyskland 

Tillverkare: Focke Wulf Flugzeugbau, AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning (ASJA), 

Centrala flygverkstäderna i Västerås (CVV) 

I tjänst: 1936 - 1967 

Motor: Siemens Halske Sh 14A, 150 hk 

Spännvidd: 9,0 m 

Längd: 7,3 m 

Max startvikt: 920 kg 

Toppfart: 170 km/h 



Besättning: 1 – 2 

  



SK 25 Bücker Bü 181B-1 Bestmann 

 

Skolflygplan  

Bücker Bü 181B-1 Bestmann är ett tvåsitsigt skolflygplan där lärare och elev satt bredvid varandra. 

Det ritades i slutet av 1930-talet av den svenske ingenjören Anders Johan Andersson som var chef för 

konstruktions-kontoret vid Bücker Flugzeugbau i Tyskland. Flygplanet serietillverkades för det tyska 

flygvapnet 1940-1945. I juni 1942 beställde det svenska flygvapnet ett exemplar för utprovning och 

tecknade samtidigt avtal om licenstillverkning. Alla flygplan kontrollflögs före leverans. Att 

kontrollflygaren Anders Gernandt gjorde sitt jobb ordentligt bevisade han vid ett tillfälle genom att 

göra 205 loopingar i följd. Det blev noterat som världsrekord!  

 

Uppdrag  

I början av 1940-talet utbildades stora elevkullar för att täcka behovet av piloter till flygvapnet. Det 

behövdes ett modernt skolflygplan som kunde ersätta SK 11 och SK 12 i den grundläggande 

flygutbildningen. Det nya flygplanet fick beteckningen SK 25. Under åren 1944-1946 levererades 116 

stycken SK 25 till flygskolan på F 5 i Ljungbyhed. SK 25 användes även för persontransporter.  

 

Beväpning  

Flygplanet saknade fast beväpning.  

 

Detta flygplan  

1942 köpte flygvapnet detta originalflygplan med registrering EX+WB från Tyskland för 56 000 

kronor. Det leveransflögs till Bulltofta den 29 juni och vidare till F 5 i Ljungbyhed. Flygplanet märktes 

om och försågs med nummer 25000. Efter att ha tjänstgjort på F 8 i Barkarby och på 

Försökscentralen FC överlämnades slutligen flygplanet till de flyghistoriska samlingarna på Malmen i 

mars 1954. 

 

Data SK 25 Bü 181B-1 Bestmann 

Ursprungsland: Tyskland 

Tillverkare: Bücker Flugzeugbau, Hägglund & Söner 

I tjänst: 1942 – 1954 

Motor: Hirth HM 500A-1, 105 hk  

Spännvidd: 10,6 m 

Längd: 7,8 m 

Max startvikt: 850 kg 

Toppfart: 210 km/h 



Besättning: 1 - 2 

  



SK 14 North American NA 16-4M 

 

Skolflygplan  

Flygvapnet köpte två flygplan av typen North American 16 i slutet av 1930-talet. Snart fick AB 

Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning (ASJA) i Linköping en beställning för 

licenstillverkning av 35 exemplar. De levererades till flygskolan på F 5 i Ljungbyhed och fick 

beteckningen SK 14. Fler exemplar beställdes senare men då var det Saab som stod för tillverkningen. 

Saab bildades 1937 genom sammanslagning av flera företag, bland annat ASJA.  

 

Uppdrag 

SK 14 användes i den avancerade flygutbildningen på F 5 i Ljungbyhed från 1938 till 1947. Det ansågs 

vara ett stabilt och lättfluget skolflygplan men en egenhet var att det kunde studsa vid landning. 

Under beredskapsåren användes SK 14 även för spaning och sambandsflygningar. SK 14 har också 

använts för persontransporter.  

 

Beväpning 

På skolflygplanen fanns ingen fast beväpning. Under spaningsuppdrag användes handkamera.  

 

Detta flygplan 

Inget exemplar av SK 14 har bevarats. Flygvapenmuseums SK 14 är en rekonstruktion som har 

tillverkats av en grupp entusiaster från Svensk Flyghistorisk Förening. Propeller, landställsben och 

däck är originaldelar från olika flygplan. Bakkroppen och vingspetsarna kommer från en australiensisk 

Wirraway och de flesta andra delar har återanvänts från en kanadensisk Yale. Övrigt tillverkades efter 

originalritningar. Flygplanet överlämnades 2003 till Flygvapenmuseum under högtidliga former när 

motorflyget firade 100 år. 

 

Data SK 14 NA 16-4M 

Ursprungsland: USA 

Tillverkare: North American Aviation, AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning (ASJA) 

I tjänst: 1937 - 1953 

Motor: Wright Whirlwind R-975-E3, 455 hk / Piaggio P. VIIRC.16, 525 hk 

Spännvidd: 12,8 m 

Längd: 8,3 m 

Max startvikt: 2 040 kg 

Toppfart: 260 km/h 



Besättning: 1-2 

  



Thulin G 

 

Spaningsflygplan  

Marinen behövde ersätta sina omoderna Farman-flygplan och begärde in anbud på fem nya flygplan 

1915. Beställningen gick till AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik i Landskrona. Resultatet blev flygplanet 

Thulin G som presenterades i januari 1916. Pengar för tillverkningen hade samlats in av Allmänna 

Försvarsföreningen. Thulin-maskinerna kom dock inte i luften förrän 1917 eftersom de tyska 

motorerna inte kunde levereras på grund av det pågående kriget. Flygplanets flygegenskaper 

ändrades och förbättrades flera gånger. Trots detta inträffade ofta olyckor. Två av de fem flygplanen 

totalhavererade 1918 respektive 1920.Ytterligare ett flygplan förstördes vid en stor brand på ett varv 

i Stockholm 1921. De två kvarvarande flygplanen, nummer 13 och 15, avfördes i januari 1922.  

 

Uppdrag 

Thulin G-flygplanen användes i neutralitetsvakten längs Sveriges kust. I omvärlden rasade 

världskriget och från flygplanen kunde besättningen spana efter fartyg, ubåtar, zeppelinare och 

flygplan från främmande makt.  

 

Beväpning 

Flygplanet saknade fast beväpning. Försök gjordes med rörlig kulspruta i baksits.  

 

Detta flygplan 

Thulin G nr 15 var i tjänst i marinens flygväsende från 1917 till 1922. Det överlämnades till Tekniska 

museet i Stockholm 1934. Från 1982 förvarades flygplanet i Flygvapenmuseums samlingar. År 1997 

överlämnades flygplanet som gåva från Tekniska museet till Flygvapenmuseum. Från 1930-talet var 

flygplanet isärplockat. I samband med återinvigningen av Flygvapenmuseum 2010 monterades 

flygplanet ihop efter en renovering utförd av medlemmar i Svensk Flyghistorisk Förening. 

 

Data Thulin G 

Ursprungsland: Sverige 

Tillverkare: AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik 

I tjänst: 1917 - 1922 

Motor: Benz III, 150 hk 

Spännvidd: 17,2 m 

Längd: 9,4 m 

Max startvikt: 1 540 kg 

Toppfart: 120 km/h 



Besättning: 2 

  



Ö 1 FVM/CVM Tummeliten 

 

Övningsflygplan  

När flygpionjären Gösta von Porat vistades i Paris 1919 funderade han på hur ett antal Thulinmotorer 

som arméflyget hade köpt skulle kunna komma till användning. Han började skissa på ett litet 

ensitsigt dubbeldäckat övningsflygplan. Vid hemkomsten till Malmen i Linköping lämnade han 

skisserna till flygingenjören Henry Kjellson som slutförde konstruktionen. I juni 1920 provflög von 

Porat flygplanet för första gången och han tyckte att det hade mycket bra flygegenskaper. Det nya 

flygplanet fick beteckningen Ö 1 där Ö står för övningsflygplan.  

 

Uppdrag 

När Tummelisa kom innebar det en revolution för flygskolan på Malmen. Istället för den tunga tröga 

Albatrosen fick man nu ett lättare och smidigare flygplan som gav mycket flygglädje. Ö 1 var dock 

inte helt lätt att flyga. Det ansågs därför passa bra för utbildning av blivande jaktpiloter som redan 

hade viss erfarenhet av flygning. När Tummelisa togs ur tjänst 1935 hade typen använts i femton år 

och var därmed en av det tidiga militärflygets verkliga trotjänare. Det är sedan 1989 återigen möjligt 

att se en Ö 1 i luften. Aviatören Mikael Carlson flyger sin egen Tummelisa som han har byggt efter 

gamla ritningar och försett med originalmotor.  

 

Beväpning 

Ö 1 saknade fast beväpning men två flygplan utrustades 1920 med kulsprutekamera som användes i 

utbildningen av jaktflygare.  

 

Detta flygplan 

Exemplaret med registreringsnummer 3656 är det enda sparade originalflygplanet. Det är tillverkat 

1928 och flögs vid F 5 i Ljungbyhed och F 3 på Malmen. När det kasserades 1935 till följd av 

förslitning hade det en flygtid på 194 timmar. Vid 50-årsfirandet av tillkomsten av det svenska 

militärflyget 1962 flögs flygplanet en sista gång på Malmen. 

 

Data Ö 1 Tummeliten 

Ursprungsland: Sverige 

Tillverkare: Flygkompaniets verkstäder på Malmen (FVM), Centrala Flygverkstaden Malmen (CFM) 

I tjänst: 1920 – 1935 

Motor: Thulin A, 90 hk 

Spännvidd: 7,8 m 

Längd: 5,5 m 



Max startvikt: 570 kg 

Toppfart: 150 km/h 

Besättning: 1 

  




