Sedan decennier tillbaka har ärorika, gamla Mal
men bara ha" tlyghistoria i skymundan. Den 8 mars
1984 blevemellertid tlygstaden Linköping en verklig
anraktion rikare. Då invigde HM Konungen den första
etappen av byggnaden kallad FL YGVAPENMUSEUM.
Sedan dess har närmare 120.000 människor besökt
den nya utställningshallen. En bra resetips redan
fram på vårkanten är till Linköping för all bese vår
erkänt sevärda samling av äldre militärtlygplan. In
för kommande turistsäsong - och tillika Flygvapnets
60-årsjubileum - vill vi museiansvariga lämna viss
information om öppethållningstider, vägval, organi
sation osv. - En del har ju hänt sedan FL YG,vapen
Nm senast (= 1/84) skrev om vår tlygkulturella
existens.

FLYGVAPNET fyller 60 år:

Nuvarande basutställning. - Den flyghi
storiska sa mlingen på Malmen har under
årens lo pp blivit alltmer omfångsrik - nu
med 80-talet fl ygpl an, varav nera är helt
unika. Lägg därtill en myckenhet av olika
sorts kringutru stning. Nuvarand e bygg
nad (Etapp 1) till åter dock bara begränsad
visning. En avvägning har mås t ske, så att

antalet föremål av kringutrustningstyp re
du cerats till förmån för flera flygplan.
Principen har varit en genomgående
str'jvan att få fram och visa upp de äldsta
fl ygp lan en, vilka är representativa för vi s
sa epoker och även fyller sin plats som ut
ställnin gsföremål inför en o fta initierad
oc h kräsen publik. Success ivt har ba sut·
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stä llningen kompletterats på olika sä tt - bl a
med temautsUillnin ga r. En stö rre fö ränd
rin g av basutst~illningen kommer dock
först till stånd om cirka tv å år, då Etapp 2
är en realitet - som vi hoppa s.
Tillbyggnad. - Etapp 2 av FLYGVA
PENMUSEUM , som omfattar en tillbygg
nad av Sil mmil storlek so m nuvarand e ut
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/ . M ' NlfllparllVG

12. G 101, SG-38 SMalg/eUer

23. JI/ , FlIICR.f2

2. Macch/ M 7
3. SK /, Albl/ror 120

13. SK /68. KI.mm KL 35

24. J 20, RlQgl'n. 2000 "Fa/cD"
25. A 21. SAAB 2/.4-3
26. J 2ZB,FFVS 22
27. J 29B, SAAB 29 "Tunnan "
2• . SAAB 210. "UII-Uraktn"
29. J 35D !/i,.,*.bln
30. S JI , Spill/re Mk XIX (d'/If llir fnlsur.
ring odI "rruppbyggnld)
31 . 8 188 , SAAB 788 (",'sumrad. tIeI., I~r
lI,rvppbyggn'd ey .n 8 18,)

4. 84A, Hawk.,Harl
5. S 58, Foner C \I-f
6 . S If, Fleu/er F I. 156 "S,arrn "
1. S 178, SAAB L ID •
8. S Ki, OH 6IJ T "Malh Tralner"
9. TP 91, SAAB III A " Sal/r"
10. SK 215 , 80d/" 80 1819 Beslmonn
/ 1. SE /02 . Gllln.u 8.by
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/4. SK 12, FW 44J "slfegllll"
IS. SK f l A, DH 82 " Tiger Moln"
16. SK lO, RK 26 "Tlg."chwalbe"

17. IJ I, "Tumm.//$'"

ra. p I . Sp"nnann SI·A
/9. " MIIII,.'nor" , MF/-9B
20. RUf, JIMlv/k MU
21. J / PMnlx 122 U3
22. Ja , Glor'er "Gled/Ilar"

nadskrävande. Förändring av den tidiga
re och uppsättning av den nya basutställ
ningen har även andra följdförändringar.
Nya utställningskataloger och ledtexter,
fotoförstoringar m m måste tas fram. När
Etapp 2 är inflyttningskl ar, är förhopp
ningsvis också restaureringenarna av B
18, Spitfire (S 31), SK 14 och B 1 färdiga.
ställningshall (16 x 72 m), är av ÖB inpla
nerad (hpg 4) till 1987188. ÖB h~1r upp
dragit åt FortF alt projektera denna till
byggnad inom ramen 6 milj kr (i prisläge
februari 1985).
Etapp 2 byggs till på nuvarande bygg
nads östra gavelsida. Det blir i princip en
enda stor utställningshall - alltså utan e n

Intervju med
museichefen

AXEL CARLESON
Av
Lars Christofferson

L.C: Du har nu en längre tid
varit che f för Flygvapenmu
seum Malmen och har en
lång tjänstgöringstid bak
om dig i Flygvapnet. Vill du
berätta något om detta?

A.C: Jag började på flygskolan vid
F5/Ljungbyhed våren 1944 som
officersaspirant. Jag var sedan
som flygofficer Flygvapnet trogen i
11 ,1r. Sedan 1973 är jag pe] heltid
museichef pil Malmen: Som flyg
förare iignade jag mi g mest elt spa
ning och hJr h aft rörmån en att fil

tresolplan och diverse andra utrymmen
liknande Etapp I.
F n projekteras i FLYGVAPENMLJSELJM
den nya basutställningen - vilka flygplan
och vilken kringutrustning som däri skall
ingå. Materielens rustningsläge är mycket
viktigt, då ju uppsnyggning av densamma
är personal-, utrymmes-, tids- och kost

flyga Illånga olika typer av strids
flygplan - t ex B J, J 9, S 17, S I n,
s 2B, (J 2a), s 31 , S 22, (J 22), S .12
(A 32) m fl. Därtil l för5t~ s ett antal
skol- oc h transportflygplan t ex SK
II, SK 12, SK 14, SK 15, SK 16
osv. Ett skolflygpla n jag tyckte
Illycket om var SK 12 Focke Wulf
Stieglitz. Flygplanet var alld eles
utm ~irkt fö r avancerad flygning.
Som du vet har vi de uppräknad e
flygplanen hiir i våra samlin gar.
Och dessutom en rad ellldra.

Att skapa ett museum av
den här storleksordningen
måste ha krävt mycket ar
bete och uppfinningsrike
dom?
Mi\nga människor har under en
följd av år gjort stora insatser för att
vi skulle få ett Flygvapenmuseum i
v,lrt land. I detta sammanhang bör
en perSOll nällln"s, överste I Jugo
Be ckhammar. Det var han som

• • Organisation. - Framtidsforskning
bygger i hög grad på teknikhistoria. Den
na har för flygets de l hittills varit starkt ef
tersatt. Det är därför glädjande att möjlig
heterna för visning av teknik och teknisk
utveckling i historiska sammanhang har
ökat betydligt genom tillkomsten av ~

under sin tid som flottiljchefför F 3
(1941-51) to g initi,l tivet till ett mer
organiserat sallllande av äldre
flygmaterie l. Mång" har lagt ned
ett hängivet arbete och vi har för
stås ocksJ haft stöd från Flygvap
net. Vi befinner oss i ett utveck
ling ssked e och r lygv,lpenllluse
um byggs i tre etapper. Etapp 1
som nu st ~l tt färdig i ett par Jr utgör
halva blivande ut ställningshallen.
Etapp 2 komme r att bli en liknan
de byggnad som nr l och ihop
byggd med denna med en mind re
mellanbyggnad mellan et dpp l
och 2. På så s:itt skapa s förut sätt 
ningar dtt på ett över skådligare
siitt kunna presentera flygplanen
inomhus.
Etapp 3 avses innehålla utställ
ningslokaler för krillgutrustningar
av skilda slag samt utrymlllen rör
administration. Utomhus, runt de
nämnda byggnaderna, visas idag
ett tiotal större flygp lan och suc

cessivt kommer vi att på det yttre
museiomr,1det ställa upp robotar,
rad " rstatioller, fyrar, fordon osv.

Hur stora är samlingarna
och kan ni visa alla flygpla
nen samtidigt?
inledningsskedet visas SJ långt
utrYlllmet tillåter en kavalkad av
flygplan och kringutrustning fr!\n
1912 och fram ti ll nu tid. Dl' ut
st,illda föremålen komIller eft er
hand att presenteras. Det måste
p:\pekas att den nu färdigställda
byggnaden endast rYlllmer en li
ten del av v[i ra samlingar. Av de
drygt BO flygplan som tillhör Flyg
vapenmuseum kan bara ett 2.5-tal
i dag pl,lCeras i byggnaden för vis
ning. De flyghistoriska samlingar
na har under årens lopp blivit gans
ka omfattande och utrYlllmeskrii
vand e. De större flygplanen har vi
i en utomhusutställning. Dess a ...
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Detta är tyvärr en personalstyrka som
är helt otillräcklig. Den motsvarar icke till
delade uppgifter. BI a medför personal
bristen:

FLYGVAPENMUSEUM. Varje försvars
gren har därmed fått ett eget museum och
sammanhållande myndighet för dessa är
Statens
försvarsh istoriska
museer
(SFHM). Dess styrelse och museidirektör
utses av regeringen.
FLYGVAPENMUSEUM har tilldelats
uppgiften att samla in och bevara före
mål, som kan belysa det svenska militär
flygets historia samt att bearbeta samling
arna. Museet skall vidare informera om
försvaret och främja stu'Jier och forskning
inom sitt ämnesområde, tillika lämna stöd
åt annan verksamhet inom området.
För att utföra dessa uppgifter har FLYG
VAPENMUSEUM tilldelats åtta tjänster
r'ned följande organisation (en lönebi
dragsanställd tillkommer).

~ Att frivillig hjälp måste utnyttjas för att i nå
gall mån få utställningsvaksamheten att flyta.
Stödförellingen FL YGV APENMUSEI V ÄN
NER/Östergötlands flyghistoriska sällskap gör
då ovärderliga insatser med vaktmästeri, försälj
ning, trycksaksproduktion, restaurering av flyg
plan och mycket annat.
~ Alt alla, som på något sätt önskar få hjälp eller
medverkan o dyl av museets personal, måste ha
övaseende med att icke kunna få sina önskemål
effektuerade omedelbart.

• • Museets öppethållning. - Tiderna
för FLYGVAPENMUSEUM motsvarar i

MUSEICHEF

I
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ALLMÄN AVDELNING
Chef: Intendent
Sven Scheiderbauer

FÖREMÅLSAVDELNING
Chef: Intendent

Uppgifter:

Uppgifter:

Harry Frohm

Administration
Utställningsverksamhet
Programverksamhet
Bibliotek
Foto
Mm

S:a personal
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~
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~

3')

Registrering
Konservering
Renovering
Vård
Materielsökning
Mm

S:a personal

1) Varav en är lönebidragsanslälld

kommer sannolikt att :ive n i tram
tiden fä stå uppställd,] utomhus.
Av kostnac!ssk;il kan icke ,töm' ut
ställningsbyggnader e rh,jllas i Sve
rrge för att rYlllma dessa - för när
varande i varje fall. Och det :ir
sllliirt sa lllt, ty viide r. vind och in
neh!\llsrik luft skJdar flygp lanen,
De har inget evigt liv i s;\dan Illiljö.
Vill du göra en korl pro
gramförklaring av vad Flyg
vapenmuseum
sysslar
med?

Fly gvape nllluse ulll h,n tilldelats
uppgift e n att Sdllll,l in och bev <)f,l
förelllål som ka n belysa det svens
ka Illilitärflygets historiJ och ut
vec kling samt att bearbeta sa m
lingarnJ. Jag kJnske skel nämna Jtt
v,lrt Flygvapen nu är 60 år gam
malt. rnen att vi red,ln 1912 hade
en militär flygJvdelning i Svc'rige,
Museet skall vidare inforrne rJ om
försvaret och fr~imja studie r och
forskning inom sitt ;illlnesormade.
Vi hill ler nu på Illed tVJ mycket in 
tressa nt,l restaureringsJrbet<!n.
I sallllingarna saknade s tidigare
SAAB:s lllede ltullga, tVJmotori ga
bomb- och spaningsflygplan B
IB. En 13 l il hittades och !Jjrg<lCles
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efter att ha legat :33 :ir på sjöbot
ten. De n är nu v,lrt största upp 
byggnadsprojekt. Dessutom res
taureras e n S ,l l Spitfire , som gt'
nom byte me d dubl ett exe mplar
av llluse iflygplJIl har er h,l llits från
Canada, Tyvärr hade vi inge n av
våra egna Spitfire kv ar. Bevaran
det av uttjänta flygplan och annan
FV-materiel fanns inte förr (i mot
salS till nu) reglerat i order.
Vi helr kontaktt'r med flygva 
penmuseer vii riden öve r. Jag vet
t ex att Ill,ln i Israel nu hälle r P,]
Illed dtt hyggil upp ett flygvap e n
lllu se UIll. Jag vill g~irn<l eta bl era
kontakt Ille d <i lll:'lIlga musee r
som t~illkas kan för ,ltt utbyta tan 
kar och e rfarenh('t('r, SO ill kan
kOlllllla de n flygv ape llL)mus('ala
ve rk sa mheten till godo. S,Jilltidigt
vill jag d å också fr,lmh:il la eltt vi i
sJllllingamJ har en fin P-51 D
Mustang . Flygplantype n anskaffa
des till Sven ska Flygvapnet 1944
45 opch siiide, sedan 1952-53 till
utland et och d,l bl a till israe liskd
fly gvapn e t. C e nOi1l v;inligt till
Illiitgesg;\e nde från israe liska sta 
te n ate rförd es (' n av des sa Mus
t,lnge rl966 till Svcrigt-! och ingår
diiriör rlUlll e ra i vard Illuse isa lll
lingar på M,JIi1ll'n.
•

•
•
•

Söndag-fredag, 12.00-15.00
Lördagar stängt!
Andra tider samt gruppbesök efter
överenskommelse
(telefon
013
283567 alt 013-298678).

Den disponibla personalen i fastställd
organisation skall utöver visning av sam
lingarna även sköta övriga sysslor - t ex
vård, administration, bilbiotek, förbere
delser för Etapp 2 osv. Vår livliga för
hoppning är att personalsituationen i
framtiden kan 'bli så att öppethållningsti
derna kan utökas .
•
• Beställning av visning. - FV
NYTT:s läsare uppmanas att vid plane
ring av besök på FLYGVAPENMUSEUM
och vad gäller andra förfrågningar i sam
band med planerade besök - Tag direkt
kontakt med FLYGVAPENMUSEUM:s
personal och inga andra! Detta underlät
tar handläggningen av såväl telefon- som
skriftliga beställningar av besök. Framför
allt kan dubbelbeställningar undvikas.
(Som nu ställs förfrågningar till C F13, C
F13M, C AF2 och icke minst privatperso
ner, som icke har med museet att göra.
Många tror sig kunna gå omvägar för att
låna nyckeln och själv gå och se museet.
Utlåning av musei'lokalens nyckel görs
icke!)

Axel Carleson

l

dag tyvärr icke vad publiken önskar. Tills
vidare hålls museet öppet:

Kontakta alltid FLYGVAPENMUSEUM:
~

Per telefon = 013-298678
alt 013-283567

~

Skriftligen

5

FLYGVAPENMUSEM
Box 13300
58013 LINKÖPING

Spännande flyghistoria. Vi kan försäk
ra Er att det är en upplevelse att vandra
bland alla våra gamla flygplan. Ett besök
på FLYGVAPENMUSEUM är av stort in
tresse icke enbart för fackmannen utan li
ka mycket för den icke sakkunnige, för så-

Breguet B 1 (det törsta av stalen anskaffade mifitiirllygplanet, 1912) prov
manIerad utanför en hangarp~ Barkaby (gamla F8) / augusti 1985. Molor, ky
lare och stjärtparti iir origlna/delar, ö~rlgt (Iy/lllverka'. Famanlt, oljetank och
främre sits ännu el monlerade. Fullska/erepflken byggs av medlemmar I
$ve(lsk Flyghistorisk Förening.

väl gammal som ung och kvinna som
man. En 10-årskavalkad av militärflygtek
nisk utveckling vätar Dig på FLYGVA
PENMUSEUM p å Gamla MALMEN . En
unik sevärdh et i Norden '

/

• • Vägbeskrivning. - M en hur hitta
rätt till oss på Malme n? M ånga utan lokal
kännedom har tyvärr haft svårighet att fin
na rätt väg. Ett rekommenderat vägval (se
kartskissen) för den so m komm er via E
4:an till Linköping är:
~ Tag av från motorvägen vid Linköping

V.

I I KOPING

•

Kör förbi avtagsvägen till Malm slätt.

•

Tag av mot Ryd i Rydsrond e ll en och
till vänster under motorvägsinfarten .
Kör upp på den igen, m en d å i motsatt
riktning du kom ifrån .

\~L
FÄRDBESKRIVNING

~ Efte r ca

1 km ses skyltning: FFV, FMV,
F13M och FLYGVAPENMU SEUM .

D et kan förefalla krångligt att hitta fram
till FLYGVAPENMUSEUM p å Malm en.

Men det är värt besväret!
~ Ligg i högerfil och kör mot Malm slätt.

~ Efter ca 500 m syns museibyggnaden.

'.
Axel Carleson

••

Tag och
Det finns,ell flertal områden inom vårt flygvapens
historia där FLYGVAPENMUSEUM önskar få ämnen
belysta mera ingående. Östergötlands Flyghis
toriska Stiftelse har därför beslutat alt utlysa en
TÄVLING för all stimulera intresset alt skriva ner
erfarenheterna.

Särskilt intresserad är man av att
få nedan angivna ämnen be
handlade. Efter hemställan till
Stiftelsen kan tävlingsskriften
eventuellt även få avhandla and
ra ämnen inom Flygvapnets
verksam hetsområden .
1) FV:s musikkårers historia
fram till regionmusiken .
2) FMV:PROV:s (Fe) utveck
ling fram till i dag.
3) FV:s medicinska historik för
flygande personal + övriga.

4) Utvecklingen av FV:s flyg
transportorganisation .
5) Målflygets historik och ut
veckling inom FV.
6) Utvecklingen av FV:s väder
lekstjänst.
7) Utvecklingen av FV:s trafik
ledningstjänst.
8) Flygbeklädnadens utveck
ling i FV .
9) Uniformens och gradbe
teckningens utveckling i FV.
10) FV:s bomb- och skjutskola
(FBS).

som man finner därav förtjänt
PRISER:
1) 5 000 kr
2) 3 000 kr
3) 2 000 kr
Prissumman, som kvarstår när
verifierade utlagda kostnader
täckts, kan bli skattepliktig.
Tävlingsskrift som inte anses
vara värd belöning, men som
dock anses vara förtjänt av att
Östergötlands Flyghistoriska
publiceras, kan antas och infö
Stiftelse
ras (eventuellt i sammandragen
Box 2058
form) i "ÖFS-meddelande" och
58002 LINKÖPING
ev FV-Nytt med förfaltarhonorar
(för att täcka del av utlagda kost
På tävlingsskriftens första sida
nader).
Stiftelsen avser skänka pris
anges ett motto. Skriften ska
dessutom åtföljas aven namn
belönade skrifter till FLYGVA
PENMUSEUM, som därmed får
sedel (med författarens/nas
namn och adress) i slutet kuvert,
upphovsrätten till avhandlingen.
på vilket endast moltot får an
Inte belönade eller publicera
ges.
de skrifter returneras till författar
Stiftelsens Styrelse Uury) till 
na.
•
delar författare av tävlingsskrift
A .C.
Tävlingsskriften får vara utar
betad aven eller flera författare
och bör omfatta 20-30 trycksidor
i A4-format förutom bildmaterial.
Skriften upptages inte till be
dömning om författare i densam
ma röjer sin anonymitet.
Tävlingsskriften ska senast 1
oktober 1986vara inkommen till :
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