En trotjänare har sagt sitt .. ·

J 29 ,,Flygande Tunnan" har gjort sitt sista pass i operativ
tjänst. Därmed har ett blad vänts i den svenska flyghisto·
rien. Och det blad som vänts är fullskrivet med idel ärofulla
minnen. Det är dem vi skall försöka att, i någon mån, skild·
ra i Flygvapen-Nytt. - "Ej med klagan skall Ditt minne
firas ..."

kan utan tvekan karakcäriscras som en fullgod exponent för sven~a kvalitetsprodukter,
enkannerligen S1\AB-produkrcr. Tunnan
var en gång det första serietillverkade,
pil vingade j~jaktplaner i Europa. Vi
skrev dfi å rcr 1949. En gång var Tunnan även ett av världens hästa, ej minst
i bemärkelsen fal~mässigaste, och S1\abba9te flygplan i förhandstjänst. Operarivt var den jämbördig med USA :s F-86
Sa bre ocl1 Sov jets Mig-15. På sin meritlista kan Tunnan vidare skriva två
världsrekord, båda i hastighet på sluten
bana.
Ej minst uppm~rksammad blev Tunoan genom sina avgörande FN-irrsarser
under i·nbördeskriger i Kongo. Dess foltmässighet uppmärksammades världsvida
och lovprisades av förare och markpersonal.
Och nu har Tunnan flugit sitt si~ta
pass i förba.nd. I Sverige - är väl bäst
atr tiJlQgga. Men är det ect flygplan
man glömt? · El Jer glömmer? Etc museiföreniå l blotc och bart?
Knappast. Fråga förarna. Fråga markperson:alen. För dem är Tunn·an ej en-
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bart ett blad i flygh1storien. För dem är
Tunnan ett leva1~de flygplan. Ert flygplan som aldrig kan glömmas. Ett blad
som visserligen skall vändas, men dit
man återvänder - ack så gärna.
H~r så en presen·tation och tillbakahlick, i ord och -bild.

FÖRSTA SKISSEN 1945
Det första uorkasm till J 29 :an fastställdes av fiygledn•ingen hösten 1945, dvs
samma ~r som an-dra världskriget slutade. Flygforvahningen gav då SAJ\B
i uppdrag att fra:mstälh eur jetdrivet
jaktflygplan med så väl lJtvecklade
egem'kaper att det kunde ·staJ1na i operativ tjänst "under a vscvä rd tid". (En
föru~~ä-rrn.ing som sa.nnerligcn må sägas ha fyllts 1)
SAJ\B oberäknade för sin del att flygplanet skulle prestera en fart "väl
översrigande 1.000 km/rim". Vilket var
mycket på den tiden! I fehruari 1946 var
flygplanet färdigproje'kterat i sina huvuddrag, ocl1 flygvapn-et anmodade
SAAB att "flygplan R 1001", som typhetcclrningcn d~ var, skulle sätras i pro- ~
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duk tion. 'Iio le dande teknologer med si n·a st::t ber av fac kk.unnigc folk 3,·ddades
till utvecklingsprogrammet. Detta gav
dem hä nd erna full a med af.bete i ccc
h:i.lvt år - tf de t gä ll de a,tt fi nna lös·
n•inge n på alla vi:isenotliga k onsrruktionsprobl cm och pre limi näre iastsrii lla flygp lanets data.

.....
Ovan. Företa skissen av J 29:an
jekt ka ll ades d en d å, 1945, för
Ntdan. Vid \llprovn Ingen av d en
lormen användes en SAAB 91 A
vingar I halv~kafa.

- som pro.,R 1001". •
nya pl lvfngsSatir - med

FÖREGÅNGARE
För an ge det nya fl ygpl·a nec bästa
tänkbara längdSt.."tbili<et vid 5tart och
Li,ndning uuusrades d ec (för~ta ·i vä rld en.?) med autom:n iska slets, d vs vingspa lt, en nymodi ghet för rixle n., på ving ens y ttersektioner. De~sa vingspalter
sku lle inbördes förbi nd as med flygpla nets vin gkla.fhr, d •·s flaps, cl a•ct spa lterna fälldes uc sa mtidigt med klaffarna
vid ·s ta rt och la·ndning. Vinig•s paltern:i.
lå stes så fort k laffarna fällts in, dvs
v.rd högfa rr flygrring.
Utprovningen a v decca nya arrangemang bjöd spec iella svå righeter - och
möjligheter. "Flygpla n 2C l " kom cill
världen för u tpro vni ng. D etta fl ygplan
flygp lan var en omä ndrad SAAB 91 A
Safir med vinogoar •i ha lvska la fr~n flygp lan R l COt. På hösten 1946 hade alla
väsei~tl·i ga problem i ·samband med den
n ya pr incipen löm och en fu llsti:indig
flygpla nspecifi·ka tion 1f ram tagits. Med
urgangsp1mk t fr3n de ·n u vu nna ·resu ltaten beslöt flygförvakninge n om 'komple-cternnde ordel' fö r till ve rklllin·g av tre
prorotyper, serienr 290Cl - 290CJ. I och
med derta beslut hade för.11ta ·sreget ta gits för att ge flygplanet dess rypbereckning, S AAD 29.

Treplanssklas av J l9 F. - Som synes llnns
del en del skllJaklllgheler Jä mfört med ~kis
sen överst p6 sidan.

c ..

,_

E n expcrimeM modell ("mock- up") av
hela nospa rr iet p! SAAB 29 konS'tr uerades för att utprov a olii<a ciicni ngsmaterial för de n nya tryc kka1bu1en . Efte r
ett anta l försök hade läckagefaktorn red ucera cs till ett minimum som an-&llgs
godta·gba rt.

1 SEPTEMBER 1948
In fö ra nd et av 9kevroder med servok ontroll innebar för SAAB en annan
fullständig nyhet. Unde r sommaren 1948
urprovad es hel a 5ke vrodersyst emec i en
spcci·c ll rigg. O c h s ~. äntligen, i slutet
av aug usti 1948 var den första prototy pen av flygplan 29, nr 29001, klar för
de fö rsta r ul I pr oven p å marken. Ett
min nesv ärt da.rurn blev den l september
1948, då chcfsp rovflygaren för p rojekcer, Squadron Leader Robert Moore, lät
29 :an lä tca för första gången.
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D e två första prototyperna, nr 29C01
och 29002, saknade helt beväpnin·g, men
var tungt lastad e med testappa ratur, medan de n tredje prototypen· bar fyra 20

mm kano ner. Den fjä rde och sista pro toty pen flö~ slutligen 3r 19SO.

VERSION A
Den första seriemäss igt byggda versionen av SAAB 29 var, som vi al \a vet,
J 29 A . De förse byg gda 16 exempl a ren ( 29101- 29116) utrusta<les med trim roder och d ykbro msar på vinguna.
Flygplanen med serien ummer 2911 729 132
uppvisa de även rrimroder och
dykbrom sar mon<erade på kroppssidorna
framför landStälJsluckorna. Inte mindre
ä n 224 exe mplar J 29 A byggdes tota le,
med levera ns till flygvapnet under periode n maj 1951 - jun\ 1954.
Det förband som först utru~tades med
var F13 i Norrköping, nämli gen år
1951. Fö ljande år ombeväp nades F.9 p~
Säve med J 29 A. A ndra -flottiljer som
tillför des J 29 A var F12 i Kalmar, som
fick den h 1952, F l6, i Uppsala samma
~ r, F20 i U ppsala lika!edes år 1952,
F3 på M almslätt, 3r 1953 och FS på
Barkarby, år 1954 . Noteras bör, at t en
J 29 A flög på FS ,~ sent som h
1965 ...
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VERSION B
"'runnan" i B- version ski lde sig ej väsentligt från. A-versi onen. Den huvudsa·kli•ga modiiieringen bestod i att ytte rligare tan·kar instal lerats i vingarna. Detta innebar a tc bränslevolymen ök ades
från 1.400 till 2.100 liter, yt tre fälltan kar ej medräknade.
J 29 j B- version f ick si n huvuduppgif t :som ·a rtackflygp !an. F ör d enna uppg}ft utrustades det med raketer och
napa lm- bomber. Al la som sett "'T unnan "
bita ifrån sig -som a tcackflygplan ka n
in·tyga att den hade va·ssa tä nder .. .
Födelsedatum för B-versionen •kan sägas var;i. den J l ma rs l 9 SJ, då den första proto typen flögs. Under år 19S4
sa ttes med B- versionen ä ven ett värld$rekord, vilket omn ämns på an:nan p lau.

J 29 B ti!llver.ka d es i änn u fler exem p la r än A-versionen, näml igen inalles 332
fl ygplan, mes tadcJ.s med a ttackbeteck ningen A 29 B. Leveranserna spreds över
perioden .maj 19S3- deeember 1955. Senare 1b le v inte mindre än 289 exemp lar
a v J 29 B modifierad e tilol F-versionen.
För förbandens del innbar "Tunnan"
i B-version en •·ilkommet .til15koct. Under 1~53 ombeväpnadcs s~lund a F6 vid
K arlsbor g till A 29 B. FS vid Barka r.by
ti.llfördes J 29 B under 1953 och F7 vid
Såtenäs fick A 29 B j ar~na len år 1954.
Vid årssk iftet 1963/ 64 sad e den sista
J 29 B farviil till flygvapnet.
VERSION C
Den 3 juni 1953 blev ett nyc1 minnesvärt d a tum fö r J 29 :an. Då flögs näm li-

gen den första prototypen av den ny~
focosp:rningsversionen. 2??01 blev serienumret pl detta flygplan. flygvapnets
typbeteckning blev S 29 C, där S alltså
sc!r för sp~ni ng. Totalt tillverkades 76
exemplar av S 29 C, och leveranserna
skedde unde r perioden maj I ?54-maj
1956. I väsentliga drag fann.s likhecer
mellan föregångaren J 2? n och $-versionen; den mest p~tagbara yttre skill naden lag i nospaniet. Dena hade änd rats s~ att ej mi ndre än sju kameror
kunde installeras, och lätt bytas.
Även S 29 skrev sin Mmn i rekordtabellerna, över en slucen cusen.kilomecersbana. Mer därom p:\ annan plats.
för spaningsförbanden innebar "Tunnan" givetvis även en betydande förstär kning. FJJ
Nyköping utrustades
med S 29 C år 195.3 och F21 j Lule~
fick S 29 C år 1954. Numera har 29:an
i spaningsversion helt ersatts av spanande D rakar ...
Ursprungligen hade S 29 C samma
vingl1tformning som J 29 A och 13. Senare gjordes modifikationer ti ll E/F normer, dvs med bruten vingfrnmbnt, sk
hun·d ta nd .

VERSION D
Svenska Flygmot0r AB (SFA) i Trolllf.ittan, som hela tiden förs~g SAAB med
den de Havilland-motor. av t)'pen Ghost
- vifäen utgjort 4'rah-kä!la i ''Tunnan",
l&g även väl "på bettet" när det gällde
vidareutveckling. SFA utvecklade sålunda en ef.terb rännk ammare, vilken för
utprovning inmon·terades i en J 29 B i
st.indar.dutföran<l e. E fter vissa flygprov
och tester, under vtlken be-ceckn·inge n
SAAB 29 D gavs, änd rades •flygplanet
slllCligen till j 29 F-srnndard och levererades till flygvapnet. ·
SAAB 29 D byggdes allcs3 aldrig i serie; numret var 29325.

Den 1 september 1948 b11glck
den första prototyp11n (29001)
sin Jung frufl ygning. Vid spakarna satt Squadron Leader
ROBERT MOO RE.
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" Tunnan" blev snart omtyckt
här hemma. Och utomlands
rönte den beundran och respekt lör sina vllrldarekord,
VM-segrar och inre minst lör
sin slora strldsduglighet.

S 29 C - spaning1verslonen.
Mest pbtagliga y11re skillnaden var det låga no1partlet,
där sju kameror lanns lnstal..... lerade.

VERSION E
Under den period d~ u·tprovnin•gen av
29 D skedde, fonsatre även arbetet p3
a·tt U fram en modif ierad vingutformning. Sy feer var att öka det kritiska
Mach-ca lec för J 29. Sna•bbare, snabbare, var som vanligt tidens lösen. Ileteckningen J 29 E gavs det första flygplan
som utrustade~ med den nya modif1erade
vin1:cn. Den lyfte första g1ngen den J
december 1953. Vingframkanten utgjorde
den främsta synbara förä n~ringen pli
den nya skapelsen; den skilde sig markant genom sin nya "hundtandsmönste r"
från de n ursp rungliga kon figurationen.
Inalles producerade SAAB 29 exemplar
av J 29 E, vilka levererades under perioden mars-december 1955. AJla dessa
flygplan tillfördes F4 på Frösön och !lög ~
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d:ir i ecc ~r, d~ de 19 k var \' ar:rnc.le exemplaren ur c.len 11rspn1nglii;a upps'.iccningen modifierades ti ll J 29 F.

VERSION F
si n sista och _,lutgilriga version fick
"Tunn w " beteckningen J 29 F. "Filip"
kom att skilja sig i flera hfo.seenden fr~ n
s:na föregångare. Den mest iögonenf allande mod if1l'ringen, dvs förbärrringen,
'"ar införandet av mocor med efcerbrännkammare. framr;igni llgcn skedde ; n·ä ra
;;1111arbecc mellan flygiörva lrningell och
SFA med i!ygutprovning som nämnts i
en J 29 D. Efrcrbränn•kamma ren illnebar ett avst:värt öka t krafttiJlskott iör
Chost-motorn, och illiressanc är an SFA
var först med en lyckosam l<0 n.scrukt ion
av dtcrbränn•kammare för en brittisk
jetmotor. ( !)
'Ti11:p" som protocyp flögs föma gangcn den 20 mars 1954, oc h försågs med
den modiii ~rad e vin g~ som utformacs på
J 29 E. Vcrsi-on " Fil ip" blev stand ard p3
ej mindre än 210 J 29 B oc h E, som
::illa modifierades av SAAB och leve re ra des me llan febr uari 1955 oc h maj 1958.
Yttcr ~igare 98 flygplan ;i v äldre versioner mod ifierades cill F-vers.ion vid CCV
i Väm rås tiden maj 1957-december
1958.
Första flottilj som fic k äran flyga
1·ersion "Filip" blev F3 p5 Ma!mslätc.
D:ir ;;jorde J 29 tj:in-st till 1965/66,
da Drnken i version D .~ ucce~s i vi. ersatte.
r ~ pl Frösön ·beväpna des med ] 29 r
5r 1956, och i mer än en decen.oium
har "Tunnan" gjort trogen cjänst p5 flottiljen, tills den. vid en högcidlig ceremoni fredagen den 12 maj i h pe n.~ionera
cks - till eonerna av " Svensk flygarm.1t~ch" ...
Under :956 t·illfördes F9 p~ S;ivc och
FIO vid i\ngelholm J 29 F. Aret därpa
onibeväpnades Fl3 rill J 29 F och år
1958 Ft6/F20. Fr o m slum· av !961
fick "Tunnan" nyrc ope rative "sting"
genom den USA-konS"tn1 erade roboten
Sidcwinder (RB 24} med infraröd må lsökare. En robot under vardera vingen
urg jorde beväpnin-gen.
Produ ktionen av "Tunnor" vid SAAB
var ince fy skam: un<ler perioden ma i
1951-maj 1956 levererades -inalles 66 1
J 29:or i oHka versioner, och av dessa
mod ifierades 303 till J 29 F.

FÖR FN TILL KONGO
.~ in kulmen ~r 1961 mottog 1ven.~ ka rege ringen en hemställan fr~ n Fö renta Nationerna om vim flygsröd för operationerna. Fr:imsr gä llde det stöd och skydd
för m.irkstyrkorna, och det 1bes!örs att
fem J 29 B skirl·ie sänd as - med beteck ningen F22. lni ti:i:lerna UN kunde för
iörsca gången mll la., i svart p5 kropps-

Då krisen i Kongo gick mot
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sidorna, och den 13ng.t flygningen till
Afrika gick i förband utan mankeman g.
Beväpning och utrusrning i övrigt pl
ilygplanen 'krävde speciell upp märk s:imhet. Va let stannade vid &cta 14 cmrai< eter, fyra und er var dera vinien, och
tv l rållbar;i ta nkar. Aktionsradien m~~
te ä'kas till dec yrcersta . Dec sven~ka FNiörbandet var vädd.'°rganisationens enda
flyg-styrka "id c·i!lfället för ;1n:kom.<ten,
eftersom Indien dragit bort sina Canberr;i och Etiopien sin-a Sa-bre. I oktober
1962 fick emellerrid de fem "Tunnorna"
värdefull förstärkning : tv~ S 29:o r
(spaningsflygplan alld) anslöt sig t ill
föcbandec.

F22 =~ korta men ärofulla historia kan
sägas ha börjat den 24 ~eprember t 961,
d3 svenska regeringen ställde förb andet
till FN :s iöriogande. Red:in den 4 okr.ober befann sig flygpla<J, och personal
på plats i Leopoldvillc. Temporä rt baserades förbandet först i Lul11abourg, men
iörilytrades snart cil! Kamina, som blev
operaciv ba., ·intill ~ter-färden til l, Sverige. Försdrkning anlände ince bara i
for m av S 29; mot shnet av 1962 flöt;s
ytter l>igarc fyra J 29 B till Kongo.
I KRIG FÖR FRED
F22 kom att spela en framträdande och
i det flygoperariva skeendet i Kongo avgö ra nde roll. I de .' !rider, "srressen", som
vid årsskiftet 62163 ledde ·cill en sl nt li-g
militär framg3ng för F22, gjorde.~ den
väsentl iga imarsrn vid Kolwez.i. Katan·
gas visserligen inte stora ·men dock ej
föraktliga flygvapen förintades helt,
överraskande och blixtsnabbt - p~ marken.
Under de första sex dagarna av den
s "k stressen flögs "Tunnorna" hela 150
cim, vilkcc fick utländsk ilgex:pertis att
häpna. Av de cio fl)•gplan som bokstavligen gick i elden fick samman-lagt å tta
mer eller mindre omfattande sbdor.
0

I TJÄNST BLAND ALPER
"Tunnan" hade vi d det här laget, trocs
sin relo tiva å lder, väckt smickrande
uppmäd<sam het ut omlands. N är österrikarna stod i nför valet av ett jaktflygplan, enligt fred sa vral som gäller för
detta !and, stannad e man för J 29 :an.
Ö verväganden-a skedde främsc under
I 960, och den 21 januar i 1961 fattades
avgörande i svenska regeringen Om au.
säl ja 15 "Tunnor" till Osterri•ke. Köpeskillingen belöpte sig till dryga åtta milj.
kr, och att ös1erri•karna an.sett sig göra
en gocc val bevisa..:les främ·st av ac·c ma n
1962 beslöt sig för att 'köpa ytt erligare
15 J 29 F. Li·ksom vid första tillfället
fick Ilygförvaltningen det formella ci!l ståndet till försäljning, och flygp l<111en
genomgicks noga före leveransea cil!
Jagdbomber-Scaffel, som .förbandet be-

nämnes. Vid den första leveransen svarade SAAB för översyn~rna, medan
Svenska Flygverkstäderna i Malmö stod
för översynen~;i vid dt'n senare leveransen. Denna gå11g bet~lade österrikarna
7.700.000 kr för de J5 flygp(;inen.

P3 österri kis kr uppdrag utrnsrndes de
15 sista
flygplanen, vilka tillfördes
Jagdbomber-St<l.ffe( 2, med tre kameror
i>~ höger sida av nosen i en speciell kapse I. Kamerorna kunde, om så önskades,
n1ed andra ord ersätta de tv~ kanonerna i nosen. K<l.meroro·a var p~ österrikisk önskan stiilJbara under flygning
genom förarens försorg, i olika riktningar, och kunde på en halvtimme ersät·
tas med de tv~ kanonerna.
I VÄRLDSREKORDTABELLEN

Vid flygantallet mot
Tshomlies
största
Kolwezi·
den 25
1962 Ut•

genom
ena

.Å. Operationen mot Kolwezi lyckades bra. Den
uttagna flygtiden imponerade. Under de törsta
sex dagarna av stressen flögs 150 lim, vilket
fick utländsk llygexpertis att häpna detta
speciellt då åtta plan av summa tio erhöll
skottskador. • Med vid törsta flygraiden, då
Katangas stridsllyg snabbt och övem~skande
f!lrintades på marken, var (fr v): dåvarande
kaptenen 0 Lindström, 1:e föltllygaren B Nord·
ström, löjtnanten A Christiansson, 1:e fält·
flygaren G Casselsjö, 1:e fältflygaren C Jöns·
son samt 1:e fältflygaren A Barthelsson.

Sista versionen, J 29 F, var törsedd med EKB
och den kom att i två omgångar exporteras
till Osterrike. 1961 i 15 exemplar och påtöl·
jande är lika många. Sammanlagt belöpte sig
...- köpeskillingen på ca 16 mllj kr.

den ärofulla sida i svensk flrghi~toria
som pr~intats av "Tunnan" bör stå ristat
med eldskrift de tv3 världsrekord som
sattes med fiygplanet. Den visade på så
sätt inre bara sin för tiden enastående
5nab-bhet \Iran iiven flygoµerativa standard.
Det första världsrekordet daterade sig
till den 6 maj 1954, och sattes p~ 500
km sluten hana med en hastighet av 977
krn/tin1 - ett rekord som i vedcrhörlig
ordning regi-strerades och omsider godkändes av fAT, dvs den internationella
federation som erkänner rekord av det
här slaget. Förare i den rekorderliba
"Tunnan" var JR varande kaptenen, numera överstelöjtnanten, Anders Westerlund. Rekordet stod sig till på hösten
s<l.mma ~r, d~ USA-majoren John L
Armstrong med en F-86 H Sahre putsade dec över tusenstrecket, till noga
räknat 1.045,2 •kmltim.
Andra gången "Tunnoan" härjade i
världsrekordtabel lcrna var den 23 maj
1955, då p~ 1.000 km sluten 'bana, med
en hastighet av 900,4 kmltim. Rekordet
sattes vid roteflygning - från fl I och
norrnt till en brytpunkt i norra Ånger·
manlan<l med en rore spaninbsJlygplan, <l.Jlts~. förare
var d~varande
kaprenen, n\lmera översten Hans Neij,
och fältflygaren Birger Eriksson.
Denna rekordnotering stod sig längre
i tahelkrna än den första, nämligen till
den 25 septernber J957. D~ slogs <ler
nämligen av en sovjetrysk Tupolev och
noteringen löd på 973 kmltim.

FL YGFEMKAMPARE
Till sist bör i rekordsammanhang näm·
nas att "Tunnan" deltog i flygmili'liir
femkamp, ily·gmomentet, med anmärkningsvärd framgång under 50-ralet, Vid
samtliga tillfällen, i Italien 3r 1954, Tur·
kiet 1955 och i Sverige 1956, hemiördc
n~mligen den svenska tävlingsgruppen
segern i h~rd kamp med fransmännens Mysrhe JV.
•
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