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Flygplankort och flygplanigenkänningsböcker 

I nummer 6/2015 beskriver Ingemar Strandberg bakgrunden till att en finsk/rysk Tupolev SB-2 ett tag 
ställdes till svenskt förfogande i Boden. Som komplement till artikeln gör vår redaktör ett lovvärt 
försök att härleda bilden till svenska flygplankkort. Då området Flygplankort är - minst sagt - snårigt 
görs här en ansats att sammanställa några av de av staten utgivna publikationer som har funnits runt 
flygplanigenkänning (FIK) samt flygplanigenkänningsböcker (FIB). En jämförelse mellan fyrtiotalets 
ymniga flygplankortproduktion och de tre FIB som har framställts de senaste fyrtio åren minner 
dessutom om att såväl flygplansutvecklingen som tiderna har blivit annorlunda! 
 
Flygplankort vid övningar 
Flygplankort började först dyka upp i samband med de större fältövningarna under 1920-talet. 
Vanligen fanns det en inledande instruktion i vilken principerna för flygplansidentifiering angavs, för 
att sedan följas av lösa bilder på de egna respektive ”B-styrkans” flygplan. De första kort som åter-
finns i Flygvapenmuseum samlingar är daterade 1923 och innehåller små fotografier av bland annat 
J 23 och S 18. Därefter utgavs korten mer eller mindre sporadiskt i samband med större övningar, de 
senaste jag känner till kommer från 1948. 
 
Flygplankort – pärm (-1940) 
I samband med att de europeiska molnen mörknade under slutet av 1930-talet tog även FIK/FIB ett 
steg framåt genom att inte längre begränsa innehållet till svenska flygplan utan att även illustrera de 
utländska flygetyg som kunde tänkas närma sig svenska gränser. Grunden hade lagts i ”Förslag till 
instruktion för luftförsvaret” (1934). Häri stadgades att (för att öka kvaliteten i luftvärnets identifie-
ring och den optiska luftbevakningens rapporter) skulle flygplankort införas. Flygplankorten skulle 
gestalta ”svenska krigsmakten tillhörande flygplan ävensom, i den utsträckning så befinnes lämpligt, 
över sådana tillhörande andra länder samt förteckning över nationalitetsmärken för flygplan.” 
Flygplankort skulle dock inte överlämnas till luftbevakningsförbanden förrän luftförsvaret ”skulle 
träda i verksamhet”. 
 
Den första publikationen med den nya inriktningen blev en diskret pärm ca 14 x 16 cm med styva, 
olivgröna linneomslag, vilka hölls samman med två mässingsskruvar.  Pärmen med tillhörande flyg-
plankort saknar uppgift om utgivare. I pärmen återfinns en enkel handledning för flygplans-
identifiering och färgade flikar som avgränsar länderna. Flygplankorten finns i två versioner: en serie 
som är omärkt och en serie med årtalet 1940 angivet nedtill på korten, vilket skulle kunna tyda på att 
pärmen gavs ut under 1939. Märkningen av de svenska flygplanen är genomgående av 1937:års 
modell, dvs utan den yttre gula ringen som infördes i juni 1940. Den avbildade B 5:an har Northrops 
originalhuv. Till pärmen kom att produceras ett drygt hundratal kort och den som vill förvara alla 
korten måste ha två pärmar.  
 
Flygplankort – planscher/foldrar (1940-1944) 
Statens informationsstyrelse (SIS) var en svensk myndighet som under 1940-1945 sorterade under 
Utrikesdepartementet men som också samverkade med Försvarsstaben. Mest känd kanske SIS är 
genom kampanjen ”En svensk tiger” som skapades 1941. Myndighetens uppgift var att upplysa, 
granska, kartlägga samt styra den svenska opinionsbildningen, inte minst pressen, och i viss mån 
även folkopinionen under andra världskriget.  Med början 1940 gav SIS ut vikbara planscher i 
flerfärgstryck som benämndes Flygplankort. Planscherna innehåller information om luftförsvaret i 
allmänhet och luftbevakningen i synnerhet, där finns även information om nationalitetsbeteckningar 
samt, inte minst, ett antal flygplanbilder. Sammanlagt kom fem sådana planscher att utges i lite olika 
format.  
 
Rubrik Underrubrik Ungefärlig strl 

1940 Flygplankort Nationalitetsbeteckningar 46 x 64 cm 
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1941 Flygplankort Andra upplagan. Nationalitetsbeteckningar 46 x 64 cm 
1943 Flygplankort Nationalitetsbeteckningar 69 x 64 cm 
1943 Flygplankort Skolflygplan, Transportflygplan, Målflygplan m.fl. 23 x 38 cm 
1944 Flygplankort Nationalitetsbeteckningar 69 x 64 cm 
 
Planscherna är, som redaktören riktigt påpekar i 6/2015, inte särskilt fältmässiga utan var nog främst 
avsedda att sprida information till allmänheten och då inte minst att göra reklam för den frivilliga 
luftbevakningen. SIS utgav även en liten årtalslös folder ”Nationalitetsbeteckningar på flygplan”, även 
den med det svenska kronmärket i 1937:års modell. Foldern trycktes i imponerande 2 300 000 
exemplar. Denna följdes 1940 av ett liknande kort, denna gång hade kronmärket försetts med den 
gula ytterringen. 
 
Flygplanigenkänningsböcker (1943-1957) 
Med början 1943 kom den första flygplanigenkänningsboken (FIB), och då med HKV Försvarsstaben 
som utgivare. Bakom projektet stod tecknaren Nic Kowarsky och Rolf Westerberg. Böckerna var 
tänkta att användas i fält, och olika flygplanstyper kunde återfinnas med hjälp av flikar som delade in 
flygplanen med avseende på motorernas och vingarnas placering (dvs. hur flygplanet visuellt 
identifierades). Flygplanen visades sedan med hjälp av bilder och silhuetter. Silhuetterna framställdes 
efter specialtillverkade modeller som projicerades i de aktuella vinklarna: anflygande, passerande 
och frånflygande. Från och med det andra tillägget 1947 kan även Björn Karlströms karakteristiska 
teckningar skönjas. Genom åren ritade Björn totalt några tusen teckningar för FIB.  
Böckerna i mjuk, beige kartong utgavs inledningsvis såväl med limmad rygg som med lösa pärmar och 
hålslagna blad. Efter det tredje tillägget 1948 gavs dock tanken med en fast inbunden upplaga upp till 
förmån för lösbladssystemet. Från och med 1949:års upplaga fick korten, för att underlätta inlärning, 
en baksida med bara bilder och silhuetter. I förordet anges målbilden för inlärningen till ”man bör 
med andra ord eftersträva att känna igen flygplan lika snabbt och spontant som sina närmaste 
vänner”. Pärmarna erhöll 1953 en mer hållbar utformning i hård, mörk kartong. Från och med 
1957:års upplaga ändrades indelningsgrunden av korten till att bygga på nationalitet istället för 
utseende, och då fick alltså användaren vackert sortera om hela sin pärm med ca 190 flygplankort!  
 
Utgåva Tillägg    

1943 1945 1947 1948 1948 
1949 1949 1950 1951 1952 
1953 1955    
1957     
 
Flygplankort – folder (1949-1974) 
Med början 1949 kom så de välkända foldrar med flygplankort som viktes ihop till ”dragspel”. Korten 
levererades på stora rullar så det var upptill luftbevakarna själva att klippa ut och vika ihop sina kort. 
Som utgivare stod Försvarsstaben, Flyg- och luftförsvarsavdelningen. Korten var uppdelade på i 
första hand nationalitet. Inledningsvis kom det fyra foldrar per utgivningstillfälle, men från och med 
1958 blev det fem foldrar. Under 50-talet kom det nya foldrar varje år, därefter blev ambitionen 
något lägre. Varför det utgavs två parallella system (1949-1957) är mig obekant, men foldrarnas 
enkla utförande möjliggjorde naturligtvis stora upplagor. 
 
Utgivningsår för flygplankort enligt ”foldersystemet” 
1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1963, 1966, 1968, 1971, 1974 

 
Flygplanigenkänning M 59 - brevskola 
Under 1958 gav Försvarets Brevskola ut två häften (Brev 1 och 2) med anvisningar om hur ett 
flygplan skulle identifieras och en luftbevakningsrapport utföras. Breven ger detaljerade anvisningar 
om olika flygplans, helikoptrars och robotars utseende och hur de bäst ska kunna identifieras. 
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Flygplanigenkänningsböcker (1978-) 
Med början 1978 övergavs återigen lösbladssystemet till förmån för häftade böcker. Vid införande av 
Flygplankort 1978 upphävdes de sista ”foldrarna” från 1974. Flygstabens underrättelse- och 
säkerhetsavdelning (FS/Undsäk) står som utgivare till den lilla boken som mäter 15 x 10,5 cm. Nio år 
senare var det dags för en uppdatering då Flygplankort 1987 kom ut från tryckeriet. Återigen är det 
FS/Undsäk som står som utgivare. Formatet hade nu ökat och sidantalet från 217 till 234 sidor. Den 
senaste, men förhoppningsvis inte sista, boken med titeln Flygplankort kom ut 1999 och har 392 
sidor. Nu står Flygvapnet tillsammans med Försvarets Materielverk som utgivare.  
 
Tupolev SB-2 
Går vi slutligen tillbaka till Tupolev SB-2 så återfinns den på två kort i pärmen från 1939/1940, ett att 
sorteras in under den ryska avdelningen och ett kort märkt 1940 att sorteras in under den finska. Jag 
förmodar, utan att veta, att det är dessa kort som avses i Ingemar Strandbergs artikel. Men flygplanet 
återfinns även på planscherna som beskrivits ovan. Dels i 1940:års Flygplankort och dels i 1941:års 
kort, i det senare fallet tillsammans med vidareutvecklingen SB-3. Det är den senare bilden som är 
återgiven i SFT 6/2015. Efter detta är dock flygplanstypen försvunnen från svensk FIK/FIB.  
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