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90 JARIG JUBILEUM ZWEEDSE LUCHTMACHT 
 
Het Zweeds vliegend museum is uniek. Dit jaar bestaat de Zweedse luchtmacht 90 jaar. Daar werd de 
nodige aandacht aan besteed. Prominent daarin was ook de Swedish Air Force Historic Flight 
(SwAFHF). Deze bestaat voor een belangrijk deel uit Saab kisten, logisch want Saab is de geschiedenis 
van de Zweedse luchtmacht, maar toch niet alleen want er waren ook andere interessante vliegtuigen. 
Zweden probeert haar eigen roemrijke geschiedenis overeind  te houden met een historische 
verzameling en doet dat heel professioneel.  
 
 
VAN MILITAIR NAAR CIVIEL 
 
Er worden van zoveel mogelijk  typen een toestel vliegwaardig gehouden tot zolang dat mogelijk is en de  
SwAFHF historische vlucht wordt daarin bijgestaan door de Zweedse luchtmacht (Flygvapnet).  Ergens 
in 1998 werd de historische component opgericht en ondergebracht op de Zweedse luchtmacht basis  
Såtenäs  bij de F7 wing. De toestellen werden via het nationale Zweedse civiele administratie systeem 
voorzien van een civiele registratie en behielden hun luchtwaardigheidscertificaat. Door ze onder te 
brengen in het burgerluchtvaart bestel kunnen ze zonder veel problemen internationaal opereren hoewel 
deze kisten toch vooral alleen in Zweden te zien waren en slechts een enkele keer daarbuiten met 
bijvoorbeeld de Viggen. Niet alle toestellen werden initieel civiel geregistreerd.   
 
UITFASERING DRAKEN EN LANSEN ZORGEN VOOR OMMEZWAAI 
 
Het idee van een eigen historische vlucht ontstond toen in 1998 de Saab Draken en Saab Lansen uit 
dienst werden genomen waarbij van ieder twee stuks werden ondergebracht in een veteranensquadron 
bij F10 wing op Ängelholm. Door geringe financiële middelen kwam daar in 2002 nog de klad in en 
hoewel de kisten werden overgeschreven naar F7 had daar niemand ervaring met de Draken. Ex 
technici van F7 die waren overgeplaatst naar de technische school van defensie in Halmstad namen 
tijdelijk de kisten onder hun hoede en ex- technici van F17 deden hetzelfde met de Lansens in Linköping 
totdat er genoeg mensen technisch waren opgeleid om de historische vlucht bij F7 op Såtenäs voor te 
zetten.  Daarna werd de organisatie meer volwassen en werden sponsoren gevonden, lidmaatschappen 
opgezet en ledendonaties en bleef de Zweedse luchtmacht achter hun staan. In 2007 werd de Viggen 
uitgefaseerd uit de Flygvapnet en vond een exemplaar zijn weg naar de SwAFHF en vormt samen met 
de  Draken een hoogtepunt binnen de organisatie en zijn de eige twee vliegende exemplaren van hun 
soort. Niet alle kisten vlogen ooit in Zweedse militaire dienst en zo werden de Vampire en Hunter 
tweedehands gekocht in Zwitserland door Zweedse civiele piloten na uit dienst stelling bij de Zwitserse 
luchtmacht. 
 
SAMENWERKING MET MUSEUM 
 
In juni 2012 werd er op de vliegbasis Malmen, dichtbij het Saab bolwerk Linköping het 75 jarige bestaan 
van Saab gevierd en dat was een extra aanzet om het vliegpark van de organisatie zo groot mogelijk te 
maken. Meerdere kisten zijn eigendom van het Flygvapnet museum wat op Malmen gevestigd is.  Het 
lijkt er op dat het museum er ook in slaagt om steeds meer vliegtuigen en helikopters in samenwerking 
met het SwAFHF vliegwaardig te krijgen.  
 
Het vliegwaardig houden van de kisten is één, maar het vliegen zelf is twee. Wie denkt dat de op  de 
hedendaagse digitale techniek georiënteerde piloten makkelijk even in de Viggen stappen heeft het mis, 
en dat geldt ook voor de andere toestellen. De kisten zijn allemaal analoog en dat betekent hard werken, 
maar voor een piloot die houdt van zijn vak is dat een echte uitdaging. Veel van de vrijwilligers 
waaronder ex-piloten van de Flygvapnet hebben de operationele tijd nog meegemaakt en de ervaring zit 
hun in het bloed. Sommigen zijn nog actief in de Flygvapnet, anderen zijn echt veteranen en senioren.  
Grote namen en voorbeelden binnen de organisatie zijn Luitenant kolonel Olle Norén die als staf officier 
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bij het hoofdkwartier van  de Flygvapnet én als demovlieger bij de SwAFHF een grote rol speelde en een 
invloedrijk figuur is en daarnaast de meest ervaren piloot Major Stellan Anderson.  Andere bekende 
pilotennamen van het eerste uur die beslist genoemd moeten worden zijn Captain Lars Martinsson and 
Major Alf ingesson Thoor.  
 
VIGGEN DE KROON OP HET WERK 
 
Enkele J-32 Lansens worden wel beheerd door het SwAFHF maar zijn eigendom van de Zweedse 
luchtmacht . De Saab J-29 Tunnan, Saab Sk-35C Draken , Saab AJ-37 Viggen, Saab SK 60, Hawker 
Hunter en Vampire T.55 vormen de civiele tak en mogen dus naar het buitenland met dit jaar ook een 
presentatie op Zeltweg tijdens de Oostenrijkse open dag. Toen op 27-03-2012 Stellan Anderson de AJ-
37 Viggen voorheen geregistreerd als 37098 voor het eerst als SE-DXN de lucht in trok was er een 
lange weg van vijf jaar afgelegd die niet gemakkelijk was. Er moest erg veel onderhoud en vernieuwing 
van onderdelen en de daarbij behorende test fases worden verricht. Toen het uiteindelijk toch lukte was 
dat zoals Olle Norén beschrijft een kroon op het eindeloze werk van de vrijwilligers en dat verdienden ze 
ook. Je kunt rustig zeggen dat de Zweden niet over één nacht ijs gingen, maar nu hebben ze ook écht 
iets heel bijzonders.  De Viggen is immers een symbool van het Zweedse antwoord op het bewaren 
neutraliteit tijdens de koude oorlog en vormde vele jaren lang de ruggengraat van het Flygvapnet.  
 
NIET ALLEEN JETS 
 
Maar niet alleen heeft men stil gezeten om de jets vliegwaardig te krijgen, ook van kleinere vliegtuigen 
zoals de Saab 91 Safir vliegen er inmiddels meerdere rond. Omdat de Zweedse  luchtmacht dit jaar 90 
jaar bestaat werd er groot uitgepakt op Malmen met de hele Saab familie, maar ook met enkele 
helikopters die eigendom zijn van het Flygfapnetmuseum en vroeger in het Flygfapnet vlogen zoals de 
Hughes 259 (Hkp-5) en Bell kiowa (Hkp-6).De totale inspanning van en het SwAFHF , het Flygvapnet 
museum in Malmen en de Flygvapnet zelf heeft geleid tot een unieke verzameling die een bijna 
complete weerspiegeling geeft van de recente Zweedse luchtvaarthistorie en dank zij toegewijde 
personen heeft deze vliegende collectie een waarborging in de nabije toekomst. 
 
 
  Kees Otten & Wim Das 
 
 
De aanwezig  kisten van het SwAFHF en Flygvapnetmuseum tijdens het vliegfeest om Malmen 27/28 
september 2016 , civiel registratie en ex-flygvapnet nummer  
 
 
SE-IGL  50053  Sk 50  Safir (Saab 91) 
SE-KYA  50080  Sk 50  Safir (Saab 91)  
SE-MFF  50083  Sk 50  Safir (Saab 91)  
SE-KVU    Sk 50  Safir (Saab 91) 
SE-MAK  61070  Scottish aviation Sk 61 Bulldog 
SE-LLM    Scottish aviation Sk 61 Bulldog 
SE-FUB  16028  Sk-16A (Noorduyn) Harvard 
SE-FVU  16073  Sk-16A (Noorduyn) Harvard 
SE-DXB  29670  Saab J-29F Tunnan 
SE-DXG  60140  Saab Sk-60E  (Saab 105) 
SE-DXN  37098  Saab AJ-37 Viggen 
SE-DXP  38510  Saab Sk-35C Draken 
SE-DXM    Hawker Hunter J34 
SE-JIS   05246  Hughes 269 (Hkp-5)   Eigendom Flygvapnetmuseum 
SE-JIR     Hughes 269 (Hkp-5)   Eigendom Flygvapnetmuseum 
SE-JVB    Bell Kiowa (Hkp-6)     Eigendom Flygvapnetmuseum 
SE-HGX  06254  Bell Kiowa (Hkp-6)     Eigendom Flygvapnetmuseum  
SE-BYH  17239  Saab B17A            Eigendom Flygvapnetmuseum 
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