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Ln:XVPI NG FÄR F1YGMUSEUM? 
Fort s. frAn sidan 11 . 

för att den l ä.mpl i gaste förläggningsorten av 

ett flygmuseum är just Li nköping, som all tifr

mili tärflygets barndom vari t en flygningens hög

bo r g och centrum i v itrt land. Innan flygskolan 

i Ljungbyhed kom till utbildades de flesta av 

vära rni l i tärflygare på det gamla Malmen utanför 

sta en. I dag är Li nköping mer än n~ gonsin ett 

fly~centrum genom Saabls fabriker och genom 

f l ygförva ltningens fö r sökscen tral som tillsam

mans med en jakt flottilj och en flygverkstad 

samsas om det gamla Ma l menomr1l.det. r-len llndä 

fi nns det ei ve t vis ! tskilliga föresprllkare för 

at t ett flYRmll s eum förl äggs till StockhOlm, där 

samlingarna pli. Tekniska museet kunde bli ett 

go t t komplement och dit den stora turiststr öm

men s öker s ig. 

Ett ut slag av det ta tänkande var en motion i 

Stockholms stadsfullmäktige samma år som 1in

köpingskommit t~n tillsattes. Motionären menade 

att man borde utreda möjli gheten att skapa ett 

kommunikationsmuseum, som också bl a skulle rym

ma Malms l ät t -samlingarna. Men motionen li gger 

fo rtfarande på rem1SS hos museinämnden, som bl a 

t il l sammans med Tekniska museet och en de] stat

l iga institutioner skulle närmare undersöka sa

ke n. Så det ser allts~ ut som om Linköping har 

chansen a tt komma före Kungl huvudstaden! 

I de t hä r sammanhange t har det ocks~ talats om 

att skapa ett flYb~useum på Arlanda. Detta är 

avsett att visa utvecklingen inom civilflyget. 

På Arl anda f "nns en barack om 540 kvm i vilken 

l uftfart ss t yre l sen tänkt inrymma mu s eet . Pers

pek t i vritningar över inredningen finne r edan 

ooh kan ba r a. den ekonomi ska si dan löeas sit tor

de museet kunna s t ar t inom en inte allt fö r av-

l ägeen framti d. 

De unika saml ingarna på F 3, vilka betrakt as 

som bland de värdefullast e i världen, började 

sammanstäl las de första åren av 40- tal et . Ini 

t   
 

 

 

 

    

Sid Il, samma bildtext längre ned stf.r : " ••• •• 
Max hastighet för S 5 A 140-150 km/tim . "~k~ll 
s t ål " ••••• ,'ars ohhas t i ghe t fö r S 5 A 140- 150 
i::""1Il7ti m. " 

tilj- ooh 8vningsbassr till både antal och be

skaffenhet - i många fall ookså försedda med 

hårdgjorda startbanor, 

o) om- ooh nybyggnad av anslutande f l ygetablis

sement, barackläger o d, det hela anpassat til l 

flygvapnets e~terhand utoKade eskader- och 

flottiljantal m m, samt 

d) anordnande av ett system av nya ! l ma.!!.b.!

!ä~t~llS!!_(i vissa fall även berghangarer och 

bergverk.tlder)." ~~S_~~!RQ 

Skydd i berghangarer mAs te l änge oc mAngenstä
des undvaras. På krigsflygfäl t en maskerades då 
flygp l anen i sina j ordvärn B~ go t t det gi ck me 
konstgjorda tr~d och annan maskeringemat eri el . 
Bi l den ger ett ex mpe l på hur en upps t ä l l ni ngs
plats för l ätta bombplan tedde sig på 40-tal et. 

Snöröjn1ng av flygfäl t ens banor är vintertid i 
värt klimat flerstädes nödvändigt. ny, Bvensk
konstruerad materiel ooh out tröttligt a rbe t e 
d,y-gnet runt "klarads bi~feo" under beredskaps
ären. 

Rättelse: En minnesgod läsare har påtalat fö l 
jande rel i "beredskapsartiksln" i nr 6-19621 

Sid 10. bildtexten längst ned t v st'erl " ..... 
Ljungdahl, 1 954-61 chef rör flygvapn;t:-" §.k!.ll 
~t!1 " ••.•• 1954-60 chef för flygvapnet ." 

Sid] l , bildtexten llingst ned t h ~t!r.:.. " •• ••• 
Nohab Mercury-motorer av Bri s t ol - t yp." ~k!!:.ll 
.!t!: " ••••• origi nal Bristol Jup i ter-mot orer." 

Mercury-mo torer förekom enl i gt dlvarande Flyg
styr elsens Tskni ska byräs "Typbeteckn i ng för 
flygplan den 1. 3,1 932" i spaningsflygpl anet 
~ 2.! och enli gt samma källa "den 4 . 7 . 1933" i 
spaningsflygp l ane t ~ 2. Q, vi l ka ocksä nämnas i 
bildtexten. 




