
Nu har en riktig flygplansklassiker landat för gott - i 
alla fall i flygvapnets färger. TP 85 Caravelle har ta
gits ur tjänst och ersatts av S 1028 Korpen (Gulf
stream IV). 

et har ännu en gång skrivits flyg
historia på Malmens anrika flyg~fält utanför Li nköpi ng. För vi I ken 

gång i ordningen är okänt, men den se
naste händelsen innebar det sista upp
draget för TP 85 Caravelle i flygvapen
tjänst. Detta inträffade den 30 septem
ber och betydde slutet på en mångårig 
epok både för flygvapnet och FRA, För
svarets Radioanstalt. 

Det välkända trafikflygplanet Cara
velle har sedan 1971 flugits av flygvap
net i två exemplar. Det har huvudsakli
gen använts till signalspaningsuppgif
ter. De båda planen byggdes i slutet av 
1950~talet och flögs under många år av 
SAS. Flygvapnet anskaffade dem för att 
förstärka kapaciteten för det vi ktiga sig
nalspaningsflyget. De ersatte då de brit
tiska typerna TP 52 Canberra och TP 82 
Varsity. Inledningsvis baserades TP 85 
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vid F 8 i Barkarby, men de överfördes 
1973 till dåvarande F 3 Malmen. 

Flygvapnets Caravelle var bland de 
sista luftvärdiga exemplaren i världen. 
Som trafi kflygp lan har typen varit borta 
från världens storflygplatser sedan länge. 
Det finns möjligen något enstaka ex
emplar i Sydamerika som fortfarande 
flyger. I vi I ket fall som helst var TP 85 
de sista Caravellerna som flögs med ori
ginaimotorerna Rolls Royce Avon. 

Flygs civilt? 

En TP 85, med anropsignalen "Swed
force 851", togs ur tjänst den 30 janu
ari och tillhör nu Flygvapenmuseum på 
Malmen. Vad som kommer att hända 
med den kvarvarande maskinen, "Swed

force 852", är oklart i skrivande stund. 
En I igt gällande planeri ng skall flygpla
net flygas över till F 14 i Halmstad. Tan
ken är att skrovet där skall användas 
som övningsobjekt för räddningsinsat
ser. 

Men det finns också ett annat alter
nativ. En grupp flygentusiaster arbetar 
nämligen med att försöka få överta an
svaret för Caravellen för att i framtiden 
hålla det luftvärdigt. En förutsättning för 
att gruppen skall kunna överta planet är 
att man i stället till handahåller F 14 med 
ett likvärdigt flygplansskrov. 

I rollen som signalspaningsflygplan 
harTP 85 utgjort en betydelsefull del av 
det svenska försvaret. Signalspan i ngs
uppgifterna, som flygs på uppdrag av 
FRA, löses numera med den avsevärt 
modernare S 1 02B Korpen. • 

37 


