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Caravelle III ”Sven Viking” rör på sig. Nedmontering inför flytt till 

Finland påbörjas på Arlanda 

Efter att ha stått i 47 år har Sven Viking nu flyttats på egna hjul inom Arlanda för att nedmonteras 

inför transporten till Åbo. Finland. Isärtagningen av flygplanet påbörjas i början av juni och sjötrans-

porten till Finland sker i augusti. 

SAS´ tidigare passagerarflygplan Sud Aviation SE 210 Caravelle III SE-DAF ”Sven Viking” bytte ägare 

2021 då ett avtal mellan Statens maritima och transporthistoriska museer SMTM och Flyg-

museiföreningen i Finland undertecknades. På grund av koronaepidemin skedde en inspektion av 

flygplanet först 19.4.2022. Då kunde man glädjande nog konstatera att flygplanet var i flyttbart skick. 

Detta avgörande skedde i gott samförstånd med luftfarts-myndigheterna på Arlanda eftersom bogs-

eringen skulle ske på rullbanor för den normala trafiken på Arlanda. Nu står Sven Viking uppställd på 

ett område utanför den ordinarie flyg- verksamheten inte långt från en annan veteran Jumbo Jet 

B747 som fungerar som hotell.  

Nedmonteringen av SE-DAF påbörjas 7.6.2022. Arbetet sker med en grupp av 15 frivilliga finländare 

samt några svenska intresserade. Först lösgörs stabilisatorn, alltså höjd- och sidorodren. Sedan tas 

huvudvingarna och kroppen loss från varandra. Motorkåporna innehåller inte motorer. Det första ar-

betsskedet tar två veckor. Efter det återstår att se hur mycket arbete blir till augusti. Målsättningen 

är att flytta flygplanet till Finland i augusti. Den slutliga placeringen är invid flygterminalen i Åbo med 

stor synlighet.  

Flygmuseiföreningen i Finland har av Finnair Abp fått tillstånd att måla flygplanet i tidstypiska färger. 

Finnairs föregångare Aero Ab använde Caravelle III under åren 1960-1964. Senare hade Finnair även 

efterföljaren Super Caravelle i  användning. Finnairs tidigare Caravelle-plan finns inte mera tillgäng-

liga till rimliga priser att förvärva till Finland. 

Hela denna process att nedmontera och transportera och åter uppställa ett så här stort flygplan för 

visning för allmänheten är för Flygmuseiföreningen en stor ekonomisk utmaning. Därför har 

Föreningen satt igång en penninginsamling på Åland och i Finland med tillstånd av polismyn-

digheterna.  

Tilläggsuppgifter: 

Penninginsamling i Finland:  www.caravelle-projekti.fi/rahankerays 

Penninginsamling på Åland: www.caravelle-projekti.fi/penninginsamling 

Fotografier: www.caravelle-projekti/media 

Kontaktuppgifter: 

Projektledare: Janne Salonen, tel. 050 529 1134, janne.salonen@imy.fi 

Sponsorering: Marcus Borgström, tel. 0400 482911, marcus.borgstrom@kolumbus.fi 

Tekniska frågor: Raimo Korpi, tel. 0400 491719, raimo.korpi@cromax.fi 

Kommunikation: Reino Myllymäki, tel 044 306 3954, reino.myllymaki@tuottavaksi.fi 

Hemsidor: www.caravelle-projekti.fi 
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