
FLYGVAPENMUSEUM 


"åma &lIeva 

I. 

- De flyghistoriska, genuina föremålen ska be
varas. Man restaurerar inte en skadad Rem
brandt-målning genom att ersätta dess ruttna 
duk och måla om den medmoderna färger! ** 
Så drastiskt exemplifierar chefen för Flygvapen
museum, PER-INGE LINDQVIST, vad som är 
museets primära uppgift. "*"* Med anledning 
av museets invigning den 20 maj av den nya ut
ställningshallen (= etapp 2) vill FlygvapenNytt 
såväl informera om det nya som ge lite flygkultu
reiia bakgrunder. 
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Sedan museets första etapp invigdes av 
kungen våren 1984 har publikintresset, 
även internationellt, bara ökat. Nu är den 
andra utbyggnadsetappen klar och 45 
flygplan och helikoptrar får inneplats. 
Lägg därtill exempel på matchande tillbe
hör och kringutrustning - såsom motorer, 
beväpningar, signal- och spaningsutrust
ningar samt basmateriel. 

Utställningshallen har byggts ut i längd
riktningen till mer än den dubbla ytan 
nu 36 x 144 meter. I den hittillsvarande 
halldelen står flygplanen i fyra rader och 
på läktaren återfinns komponenter, mo
deller och fotoskärmar m m. 

I den nya delen exponeras materielen 
med en annorlunda, pedagogisk teknik. 
Fingerade flygbasmiljöer med flygplan 
som kompletterats med väggar målade i 
olika landskapstyper ger besökaren bl a 
en fantasieggande närvarokänsla av den 
dåtida övningsverkligheten vid FV. 

B3 :an under tak 

Efter 30 år (!) ute i gräset på Malmen har 
äntligen det enda i världen bevarade 
bombplanet Junkers Ju.86 - B3 - restau
rerats och fått en dominerande plats i den 
nya hallen. År 1936 flög legendariske 
provflygaren m m Nils Söderberg hem 
den första B 3 :an till Sverige. Senare li
censbyggdes B 3 :orna av nybildade SA
AB AB i Trollhättan . Dessa försågs med av 
Nohab Flygmotorfabriker AB licenstill
verkade Bristol Mercu ry-motorer. 

Andra värdefulla flygplan måste tyvärr 
alltjämt stå ute, eller vara nedmonterade i 
dåliga magasin. I allt gäller det ett 40-tal 
rariteter. 

Man skänker i dag tacksamma tan kar 
till de pioniärer på Malmen, som - trots 

Temat lör "Yd utställningshaflen är: FQrsvarets /lygvf'rk
sam/let frdn 19.19 fram till i dag. FV feprE"l en terM hdr oJ 
viiggmålning av Vi1!gen, Armen av Super Cub o(:h Mari
nen av HKP 7. Uppsyningsman Per langius (t v) .~tuderiJr 
pliJnskiss över p"paneringen, medan andra medarbetare 
jllhbdr mf>d arrangem.:mgen. 

dåtida FV-motstånd - gömde undan 
ovärderlig flyghistorisk materiel. Men 
många andra i och utom FV har också bi
dragit till dagens museala samlingar. In
sam/ande t måste dock ständigt fortgå! Så 
se upp alla ni i flyget, när ivern att kassera 
tar över och skrotfirman hänger på låset. 
Litet som stort föremål av uttjänt slag kan 
vara värt" guld" i framtidens FV-museum. 
Spar och donera! 

Tema 1939 fram till i dag 

I den nya halldelen möts åskådaren aven 
rad fina nyheter. Här kan tyvärr endast 
antydas något. De spännande överrask
ningarna måste förbehållas premiärpubli
ken och kommande besökare. 

-~ 
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Museichefen Per-Inge Lindqvist berät
tar: - I vår nya hall presenteras utveck
lingen av försvarets flygverksamhet från 
andra världskriget fram till i dag. 

. Per-Inge framhåller, att det dröjer länge 
innan civilflyget får ett museum i vårt 
land. - Därför måste vi ta på oss ett större 
ansvar för att visa lite av flygteknikens 
grunder. Vi vill väcka alla besökares in
tresse och ge även besökande familjer sti
mulerande och pedagogisk information, 
framhåller han. 

- Mamma, pappa och barn ska inte en
bart möta döda ting. De ska ges inblickar 
i det elementära och med autentiska upp
levelser av flygtjänsten, säger Per-Inge. 
Ur högtalare ska dialogen mellan flygfö
rare och trafikledare kunna avlyssnas. 
Och videofilmer ska rulla så att synin
trycken skall bli levandegjorda. 

En mindre föreläsningssal finns inrymd 
i den nya hallen. Där har museets stödfö
rening Östergötlands Flyghistoriska Säll
skap, Flygmusei Vänner/ÖFS delvis be
kostat en fullständig AV-utrustning. Med
len härför kommer från en frikostig dona
tion till ÖFS av Sven Ellström, f d tyghant
verkare vid FV. 

En planerad tredje utbyggnadsetapp av 
museet avses även kunna tillgodose fors
kares behov m m. 

förstE' intendent Ni/s 
Her/itz visar hur fä· 
relåsningssa/en ska 
inredas ior bl a (i 
första raden) recE'p· 
tionist Ann·Marie 
Noren (x:1I uppsy
ningsman Per Jang
ius. De inbyggda mo
del/montrarna visar 
äldre flygplan och 
bastiimstmiljÖf.'r, till
verkade al' fd trafik
ledaren O/of Peter
SOn. 

Gratisnöje ... 

Förhoppningen är att museet även i fort· 
sättningen ska vara avgiftsfritt, liksom bil
parkeringen. För arrangerade gruppbe
sök med guider måste museet dock ta be
talt. 

Den nya avdelningen blir särskilt lätt att 
förstå på egen hand. Men personalen 
hjälper gärna besökaren med informa
tion. Genom att köpa katalogen med be
skrivningar underlättas besöket. Över
skottet ger stödsällskapet ett litet bidrag 
till fromma för museet. Om besökarna 
blir så belåtna att han och hon spontant 
vill ge en uppskattande gåva, så står ÖFS 

genomsynliga bössa vid entren och talar 
sitt tysta vädjande språk. 

- Vi är samhällets minne, säger Per
Inge Lindqvist. Det är vår skyldighet att 
vårda, bevara och belysa vår svenska mi
litära flyghistoria. Det ställer allsidiga krav 
på personal och resurser. Vi har väldiga 
bekymmer för att ovärderlig flygmateriel 
måste förvaras ute eller i oacceptabelt då
liga magasin, t ex tält. 

När en storm i januari slet sönder duk
beklädnaden på TP 52 Canberras fena 
och kapellet på TP 47 Catalina - inte 
fanns där resurser i försvarsbudgeten för 
de reparationsbehoven! Man fick ta till 
FV:s gamla "sunda fixning" på bekostnad 
av andra angelägna uppgifter .. . 

Det historiskt genuina 

Det genuina och unika måste bevaras. I 
FV vet vi vad det vill säga att konservera 
t ex en flygmotor. Att konservera en 
1600-talsmålning tar flera år. Så är det 
även för våra dyrgripar. Man dukar inte 
om en Rembrandt, lika lite som ett flyg
plan från lO-talet. Man byter inte heller ut 
den holländske mästarens originalfärger 

Av museets tio förvdringsp/atser (varav 
två tält) p maJmenomrJdet har man 
ej., tele·, signal-, siktes-, fato- och me· 
teorologimateriel i del gamla vapfm
fOrrJdet frJn 1893. Avgående regist,.,· 
lom Paul Ky/bert har verkat vid F3 och 
museet sedan '941. Han pJpekar aN 
denna byggnad, 50m ar den hogst be-
lägna på området, under manga år va
rit IinhJlI för tornfalkar. I vinter h,nle 
f.'IJ hane natt/agpr under taknodIen och 
jagadp bl a bort andra fåglar från ba
norna " 0 till fromma för flygsäkerhe-
tenl 
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"Det historiskt genuina mJste bevaras", sager chefen föl ffygvapenmus('um, Per-Inxe 
Lindqvist (t h), och syftar närmast pa delill av 1913 års hydroplan "FlygflSken". - Förre 
flygverkmJsfanm vid F3, Marfin Bengtsson, medverkar numera pJ dellid i museet. 

mot nutidens: så icke heller det Collodi
um och den Dope som ursprungligen 
finns på våra världsunika, dukklädda rari
teter. 

Så talar museimannen -t ex med tanke 
på "Flygfisken" Donnet-Leveque L II, det 
första svenska militära hydroplanet från 
1913. "Flygbaronen" Carl Cederström 
var då full av entusiasm. Han betecknade 
"hydroplanet med blott en flottör som 

Här riggar "Arlandagruppen" ur SFF 
biplanet Breguet, Bl, i Flygvapenmu
seums gamla hall. Rolf Westerberg 
(med SFF-kavaJ) pratar med motorex
perten Nils Jönsson innan han den 27 
februari på SFF vagnar kunde överläm
na planet till museet - och då inför en 
representativ shra intressenter och 
journalister. Övriga medlemmar ur 
gruppen, som Vdr med om aU slutgiltigt 
rigga sitt tioJriga hobbyarbete ptJ plats 
vid "sys/ermaskinen" MINeuporr (i 
bakgrunden) heter Götllf:' IO/Iansson, 
f je Nilsen, Benny KarIssOrl, Nils Pet. 
tersson, Gunnar Granberg, Martin lo
hansson, Biirie Holmberg, Dag Wide
beck, Torva/d Linden, Nils lonSMJn, Tor 
/on5$on ocll Hans Groby. 

Foto: Ola Holmgren 

-~ 

detta senaste tidens största underverk". 

Museets exemplar är det första som 
fabriken levererade! 

Blandade känslor 

- Det är med blandade känslor som jag 
börjar mitt jobb med att satsa så mycket 
på utställningsarbetet, framhåller Per-In
ge Lindqvist. Det är visserligen oerhört sti
mulerande att göra utställningen, men 
när resurserna inte räcker för att under
hålla och bevara våra föremål, känns det
ta förhållande frusterande. 

Insamling och bevakning av utveck
lingen är andra viktiga uppgifter. Spän
nande nyheter väntar så småningom på 
exponering. Vad sägs t ex om en sovje
tisk MiG-l S, vilken i framtiden kanske 
kan visas tillsammans med de samtida 
J 29 Tunnan och USA:s F-86 Sabre? 

•• Den nya utställningen öppnas för 
allmänheten lördagen den 20 maj. Samti
digt arrangeras en flygdag på Malmen. 
Då får vi bl a skåda två av armeflygets tre 
första flygplan sida vid sida: monoplanet 
M l (Nieuport IV G) och nyheten, bipla
net Bl (B reguet) frå n 1 912. Det senare 
dock som en kopia, men ändå! • 
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Nu flyger hOIl iSM .. 
TUMMEL/SA (O" 

Museinyheter 


Till Flygvapenmuseum i Malmslätt har under de 
senaste elva åren (1977-88) strömmat ini för
värvats ett ansenligt antal museala dyrgripar. 
Motor i denna verksamhet är SÖL VE FASTH. 
Han summerar här "affärsverksamheten" hittill
dags. 

Skolflygplan: SK 5, SK 9, SK 14 & 
MFI-9. 

Transportflygplan: TP 45, 46, 78, 
81 & 91. 

Jaktflygplan: j 30. 
Spaningsflygplan: S 31. 
Målflygplan: Fairey Firefly. 
Övriga: MiG-15 . 

När detta skrivs finns möjlighe
ter att även förvärva SK 3 (Avro 
504) och S 5 (Hein kel He.5e). 

låt oss då titta lite mer i detalj på 
hur dessa förvärv har genomförts. 

SK 5 (Heinkel HD-35). - Kunde 
förvärvas från Svedinos Bil- och 
Flygmuseum genom byte med en 
junkers ju.52 . Detta senare flyg
plan erhölls från Military Aircraft 
Restoration Corporation och dess 
ägare David C Tallichet jr och in
gick i en byteskedja som utöver 
junkern även gav oss en flygvärdig 
TP 45. junkern genomgår för när
varande restaurering på F 14 i 
Halmstad. SK 5 :an är museets en
da bevarade Heinkel-flygplan och 

får härigenom representera hela 
Heinkel-epoken i FV. 

SK 9 (De Havilland Moth Trai
ner). - Förvärvades från Nils-Erik 
Sundblad, grundaren av Silver 
Hill. Flygplanet byttes tillsammans 
med en Gipsy Moth mot en flyg
värdig Tiger Moth, som med hjälp 
av Stiftelsen för flygvapen museet 
kunde inköpas i England för 
t8.000 . 

SK 14 (North American NA-16).
Flygplanet befinner sig när detta 
skrivs fortfarande under uppbygg
nad på Barkarby. Projektet har 
möjliggjorts genom finansiellt stöd 
från Stiftelsen för flygvapenmuse
et. Härigenom har inbyte kunnat 
ske aven Wirraway från Austra
lien och en Yale från Kanada. Wir
raway byttes mot en SK 16 och 
Yale mot en Tiger Moth, som er
hölls från Belgien. Delar från inby
tesflygplanen tillsammans med ett 
fåtaloriginaldelar sammanbyggs 
till en SK 14-replika. 

MFI-9 (Militrainer). - Har inköpts 
för 40.000:- från Chalmers Flyg
klubb i Göteborg med hjälp av 
Stiftelsen för flygvapenmuseet. 
Flygplanet är ett av de tio inhyrda 
flygplan som tjänstgjorde som 
skolflygplan på ljungbyhed i mit
ten på 60-talet. Museetsexemplar 
har återfått sin originalmärkning 
sedan skoltiden på F5. Flygplanet 
var i flygvärdigt skick vid leveran
sen till museet. 

TP 45 (Beech 18). -Ingick i bytet 
med David C Tallichet jr tillsam
mans med junkern som tidigare 
omnämnts. Flygplanet hade un
der lång tid stått uppställt i Malaga 
och iordningsställdes där av Olle 
Vossman och Gunnar Oveström, 
som senare också flög flygplanet 
till Malmen. För att genomföra 
denna bytestransaktion fick vi 
lämna två j 35 Draken, av vilka det 
ena (35415) är levererat. 

TP 46 (De Havilland Dove). - För
värvad genom byte med flygplan 
lansen 32028. 1971 var denna 
Dove den enda som flögs i brittisk 
reguljärtrafik. A 32 :an flögs till 
England och Doven leverades per 
bil och båt till Malmen. 

TP 78 (Noorduyn Norseman). 
Inköptes med medel som Stiftel
sen för flygvapenmuseet ställt till 
förfogande. Flygplanet inköptes 
från Turistflyg i Arjeplog AB för 
65.000:- och är f d 78001. I pri
set ingick inte motor och propel

ler. Dessa delar fan ns dock på 
museet. 

TP 81 (Grumman Goose). - Byt
tes mot två Skyraider som under 
lång tid stått uppställda på F 10 i 
Ängelholm. Goose inköptes 
Västindien av det brittiska företa
get Aces High Ltd och flögs till 
Bur/ington i USA, varefter det de
monterades för vidare transport 
med TP 84 Hercules till Malmen. 

TP 91 (Saab Safir 91 A). - Förvär
vad med hjälp av medel från Stif
telsen för flygvapenmuseet. Flyg
planet köptes från Olle Bulow för 
18.000:- . Har ett civilt förflutet. 

J 30 (De Havilland Mosquito). 
Flygplanet befinner sig när detta 
skrivs under uppbyggnad i los 
Angeles. Förvärv har kunnat möj
liggöras genom byte med två Dra
ken, av vilka det ena (35543) är le
vererat. 

S 31 (Supermarine Spitfire). - För 
att från Kanada kunna införskaffa 
detta mycket attraktiva flygplan 
krävdes ett byte som omfattade in
te mindre än sex flygplan, nämli
gen tre lansen, en Skyraider, en 
Douglas DC-3 och en Hawker 
Hunter. När detta skrivs befinner 
sig Spitfire fortfarande under re
staurering till utställningsskick. Fi
nansiellt stöd har erhållits från Stif
telsen för flygvapenmuseet. 

Fairey Firefly. - Under den punkt 
som behandlar SK 9 omnämns att 
vid byte med en Tiger Moth er
hölls SK 9:an samt en Gipsy Moth. 
Detta senare flygplan användes 
för att byta till oss Firefly från Mal
mö Tekniska Museum. 

MiG-15. - Inbyttes via Aces High 
ltd i England mot en Draken 
(35350), som levererades till USA 
och företaget Warplanes Inc i Bur
lington. MiG-15 är en polsktiIIver
kad lim-2 och är intressant dels 
för alt det är samtida med J 29, 
men också därför att ett liknande 
flygplan nödlandade i Sverige på 
50-talet och undersöktes under 
lång tid vid dåvarande Försöks
centralen i Malmslätt. • 

Sölve Faslh 

Fotnot 
Sölve Fasth har här endast be
handlat de objekt som han själv 
varit engagerad i. Han önskar att 
det för fullständighetens skull 
erinras om andra pågående pro
jekt vis il vis Flygvapenmuseum, 
dvs SAAB 18. Breguet B 1 och 
SAAB 21 R. 

Red. 

TV 1., j. II I 1'/0/' 'L 
:JI.lt1 den 10 ma; DN' hl 



Hon blev spaningsflygplan och 
betecknades S 31 . Utgick dock 
ur FV-tjänst redan 1954. Fram
syntheten var då inte alltför be
svärande utan alla 50 flygplanen 
skrotades. 

Även om spanings-Spitfire in
te hann göra så lång och bety
delsefull insats i det svenska för
svaret, är S 31 :an dock en mil
stolpe inom flygteknologin som 
väl motiverar sin plats i museet. 

Då vi efter stora efterforsk
ningar utomlands 1981 lycka
des få hit resterna aven Spitfire, 
vågade man knappast tro att 
detta återigen skulle bli ett flyg
plan. 

Flygvapnets officers- och re Historisk all-kurs 
servofficerskurser 7939 fi

Chef för F 5 var då överste Age omfattande förbandsflygning,rade den 27 april 7989 50
Lundström och kadettskolechef instrumentflygning och avanceårsjubileum på F 5 Ljungby
major Birger Schyberg. rad flygning. hed. Officerskursen utexa Under dagen följde kronprin 1939 års kurs var Flygvapnets 

mineradesden 74/4 7939av sen teorilektioner, uppvisning i första helt "egna" officerskurs. 
dåvarande kronprins Gus exercis och en Ett resultat av 1936 års försvarsflyguppvisning 

Framre rdden sit/ctnde fr.In vans/er: Lt Henrik Nords/röm, /edp/en 
Go ta Se/h, ledde/lsko/dM cheF major Birger Schyberg, I/ Sune 
Liungman. 

MeJlers/ct rilden från Vdnster: Bctltzar W/natt, Uno von Segeba
den, SigvctrrJ Beck-Friis, Sverker Nys/r{jm, Sven Alms/rom, Curt 
Albert, Fredrik 8issmarck, Ake Berg, Ake MdJJgJrrJ, fan lacob/, 
Lars Rudberg, e/deS Lindbom~ Folke Werner, Bo Ruben. 

Bakre raden från viinster: Gunnar R/ssle" Arne lung, OlofKnuts· 
.ron, Eskil Wesldahl, Arne Linderolh, Per-Iohdn Sdlw~n, Sven-Erik 
L.mge. 

, ariteternas raritet 

Ett av flyghistoriens mest 
kända flygplan har äntligen 
(på nytt och slutgiltigt) "lan
dat" på Malmen och Flygva
penmuseum. Det handlar 
om SPITFIRE. 7936 flög 
den första pr~totypen till 
det flygplan, som 7940 ge
nom heroiska förarinsatser 
skulle komma att vinna sla
get om Storbritannien. 

Spitfire var ett flygplan med pre
standa som låg strax intill grän
sen för det fysikaliskt möjliga. En 
flygteknologi som för dåtiden 
var den mest avancerade, ett av 
världshistoriens absolut vack
raste flygplan som hade en mo
torprestanda vars like är svår att 
finna än i dag. Bland de propel
lerdrivna, alltså. 

Till Sverige och FLygvapnet 
kom Spitfire efterkrigsåret 1 948 . 

B18 - svensk sevärdhet 

tav Adolf, sedermera konug 
Gustav VI Adolf. Han flögs 
från Bromma till Ljungby
hed i FV:s då nya bombflyg
plan B 3, vilket numera är en 
museiattacktion. 

I kursens 50-årsjubileum i april 
1989 deltog chefen för Flygsta
ben, generalmajor Bert Sten
feldt, och chefen för F 5, överste 
Sven Sjöling. - Under dagen 
orienterade C F 5 om nuvarande 
utbildning på Ljungbyhed, 
rundvandring företogs till nya 
anläggningar, filmer visades 
över dagens moderna flygvapen 
m m. - Dagen avslutades med 
en jubileumsmiddag på officers
mässen. 

Vid examen 1939 närvoro 
även bl a försvarsminister P.E . 
Sköld, kronprinsens stabshcef 
generalmajor Cederschiöld, 
chefen för försvarsstaben gene
rallöjtnant O. Thörnell, chefen 
för flygvapnet T. Friis och flyg
stabschefen överste B.G. Nor
denskiöld. 

Nu efter åtta års intensivt ar
bete kan vi i Sverige närstudera 
denna världshistoriska flygma
skin på Flygvapenmuseum i Lin
köping. Tack vare idogt slit av 
frivilliga krafter har Flygvapen
museums samlingar utökats 
med en klenod som endast ett 
fåtal museer världen över förfo
garöver. 

En onsdag medio mars i år 
skedde den högtidliga invig
ningen. Dir Tore Gullstrand från 
Östergötlands Flyghist6riska 
Sällskap överlämnade dyrgripen 
till Flygvapenmuseum och dess 
styrelseordförande fd statsrådet 
Eric Holmqvist. • 

ordning. Tidigare hade rekryte
ring i stor utsträckning skett av 
officerare från armen och mari
nen. 

1936 påbörjades utbildning
en på flygskolan på Ljungbyhed 
av 94 aspiranter . Av dessa ut
examinerades 1939 36 fänrikar, 
varav 21 stat- och 15 reservoffi
cerare. 

Vid examensavslutningen i 
FlygarhalIen sade kronprinsen i 
sitt tal till de blivande fänrikarna 
bl a: "Denna officersexamen är 
en märkessten i Flygvapnets hi
storia, därför att det är första 
gången som Flygvapnets egna 
kadetter avslutat sin utbildning 
på Flygvapnets stat. Jag anser 
mig kunna uttala den åsikten att 
det nya systemet för utbildning 
av officersaspiranter vid Flyg
vapnet visat sig lämpligt. Jag har 
fått ett mycket gott intryck av ka
detternas ku nskaper och förmå
ga i samtliga de övningsgrenar, 
vilka framvisats i dag. Detta gäl
ler inte minst den övningsgren, 
vilken måste vara den centrala 
vid detta vapen, nämligen flyg
tjänsten . Jag lyckönskar Flyg
vapnet till sina nya officerare 
och jag lyckönskar eder, blivan
de fänrikar, till den standard 
som Ni fått under Eder utbild
ning." • 
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