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linköping får flygmuseuml 

De Gamla unika museiflygp lanen p;., F 3 utgör en 

bi de patetisk och miserabel syn, där de i darr 

st ~, I' "vino-klippta" och tillfi.illi gt uppal lade i 

den Ramla l ägerhyddan frän livgrenadjärtiden. 

Sedan planen togs fram ur gömmo rna under jubi

leumsdagar na i hÖstas och n~Gra av de m t o m 

l uf t ad9 [; tnr!U en gäng i sitt ri,tt a e lement har 

man inte velat l ,igga ned tid och kraft p,,! a.tt 

~teri gen ställa i ordning i den provisoriska 

museilokalen . Fö rklaringen är att man väntar p:!\. 

att a111seifrl.gan slut{;"il ti gt ska Hisas . 

r.luseet pä F 3 har pI\. senare å r all tmer betrak

tats som ett provisorium . Flyeplansamlingen 

har växt och museet har för Hi,nge sedan blivi t 

s~ tr~nF.bott att flera fl ygp lan måst förvar as 

utomhus. Lokalen - den gamla l ägerhyddan byggd 

1911 ~ har heller aldrig varit idealisk 

för sitt nuvarande ändam!'Ll. Bl a är den inte 

godtagbar ur brandsäkerhetssynpunkt. Att den 

li ggs r inom militärt område är ockss en olägen

het, som g jort och gör att det alltid måste bli 

en del problem med utomståe nde besökare . 

Fl ygvapnet självt har inte nÄgra mÖjligheter 

att l ösa museifrågan. Att bygga en speci ell 

l okal och att f .... fram folk som sköter de t hela 

kos tar stora penga r och sådana finns det knap

past ut ai t e r att f A ans l agsvägen. Andra fi nan

si e lla utvägar mås te s ökas och därför hälsades 

det med tillfreds s tä llelse inom flygvapnet när 

Linköpin{{s stadsfullmäktiGe 1961 tillsatte en 

kommit t e för att utreda möjlighete rna att skapa 

ett fly ..::nuseum i Linköping . I fall ett läIDp li~t 

museum kunde skapas 8ft stäl lde chefen för fl yg

vapn et välvilligt i utsikt att museet skulle 

få ta han d om de unika samlingarna pil. F 3 . 

Löfte t "fi ller dock med förbehållet att det nya 

museet måste skapas inom rimlig tid. I v~ntan 

pA ett defini t ivt beslut har därfÖr museimate

rielen p~ F 3 tills vidare magasinerats provi

s or sk t . De f lesta äldre flygp lanen s tår upp

stäl l da IDed vingarna avmont erade och den övriga 

mate r i e len är förv arad p~ ett s~ lite skrymman

de sätt som mÖ j l ' gt. 

11 tyck s det fi tm as goda förutsätt nir:gar f,ir 

att ett mu seum ska kunna skapas inom en nära 

f ramt id. KomrnittAn har nyli gen avslutat sin ut

redninf: ocll avgivit ett omfattande förslag till 

fullm iikt ige , som vltn t ae ta stlHlnin,,; till fr '

Bakom denna åldersti gna l ägerhydda s träväggar 
döljs ännu så länge en del av världen s mest 
unika museimateriel inom flyf'ornrå et. 

.,an i apri l-maj. Kommi ttAn har b l a föres l agi t 

att st adsfullmäkti ge utta l ar sig för att ett 

flyghistori ek t museum för l äggs till Vall aomr~

det i Linköping . Man har r liknat fram a t t de 

bYRrnader s om behöv s f ör att b l a rymma ca 20 

flYf:1l 1an (bl a en B 3 ~ ) kommer att kosta minst 

2 mil j one r kr att bYGga. KommittAn hemställe ~ 

därfel' att den får undersö'a mö j l i ghete n at t er

h1\ lla bidrag av staten, fö re tae ocll enskilda. 

Det s k Vallaomridet i linköping l i geer kommuni

kationsmässi gt väl t ill vid E 4:an. Dår finns 

redan den berömda a t t raktionen "Gamla inköpine" 

- ett kulturreservat, till vi lke t man samlat en 

mäned oersättli ga vi t tnesbörd om Linköpings his

toria och hebYBee l seutveckling. Där har man ook

sä erbjudande av SJ att uppföra ett smalsp&rs

mus sum oc h vidare ar man p l a ner p~ att skapa 

stt träde~ rdsmuseum. 

Ur fl Y:1"apnets synvinkel är de t. mycket som t a l a r 
Forts. på sidan 29. 

Så hÄr trånp.;bott var det i Malmen-musee t. I det 
f öres l agna Linköpings-mus eet ska flygp l anen s tå 
uppstäl l da s~ att man f~ r en go d över blick Över 
varje enskil t flygp l an . Ovan fr v: S 6 B ( Fok
kar) , Nieuport I V n och J 9 (Seversky Repub l ie) . 
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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 iativet togs av dAvarande chefen fö r F 3, 
överste Hugo Beckhammar, och det är tack vare 

hans för u tseende Bom vi i dag kan f ölja den 

flygmi li t ära utvecklinge n under de f örsta 50 

ären alltifrän 1912 års Nieuport via. ett f ler

tal olika t yper f rån olika ti dsperi oder fram 

till j etpl anen. Forts. på nästa s i da . 

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. 
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Beckhammar, som var chef för F 3 1942 - 1951 
sökte systematiskt i genom flottiljomrAdet p. 
jakt efter mueeala ting. Han fick god hjälp av 

äldre underofficerars , s om kunde berätta om att 

på den eller den vinden låg n~gon gammal pryl. 

Han lyckades ockeå få fram folk eom re8~aurera

de den gamla materie len så gott det gick . När 

t ex Nieuporten "upptäckt es" bes tod den i atort 

sett bara av det ureprungl i ga t räskelettat sta

gat med pianotråd, men den försAga med duk och 

ruetades upp. 

I dag, eedan flygfö rval tningen ti llfört ueeet 

en del materiel av senare å r smodel ler, omfattar 

F 3-eamlingarna 20 flygplan, 24 motor er, s i gnal

materiel (20 föremål), elekt risk materiel (l 

markradarstaticn, lekohöjdmätar e), navi gerings

materiel (Il föremål), säkerhet smater iel (8), 

fotomateriel (30), stationsma teriel (7) , väder

leksmateriel (4), vapenmateriel (81) och övrig 

materiel (35). PER SIEGBAHN 

FLYGVAPnET FLYGER HELIKOPTER 
Fort s. frAn sidan 13. 

om sitt läge. Normalt skal l en helikop t erförare 

alltid hålla en hand på etigepaken och en p~ 

etyrskapen . Det ta medför att n hta.n aU tid 

måste räkna med att använda tvA piloter vid 

varje uppdrag som planeras in i programme t på 

förhand. 

I många fall torde en färdmekaniker behöva med

följa. Framförallt är detta nödvändigt, vi d 

flygning med hängande l as t, då en härför ut

~ man behövs för att diri gera pi loten. 

S...a besättning e rfordras naturli gtvi s också 

f~r räddningsuppdrag. I den etörre Bkp 4 , torde 

4 mans besättning bli s tandard. 

HELIKOPTERFÖRARE KONTRA FLYGFÖRARE 

Man får ofta ett intryck at t det är svArt att 

placera in helikoptern i sitt rätta sammanhang. 

Skall helikoptern behandl as som e t t flygplan, 

hiss eller lyftkran? Ja, först aom sist aneer 

jag det lyckligt om vi snaraat accept erar heli

koptern som ett flygplan. Näetan al lt i heli

koptertj äneten lir jämförbart med "vanlig" flyg

tjänst. Naturligtvis finns det ånga, som med 

rätta varnar för ett sAdant t änkeeät t. Man me

nar att helikoptern är någo t alldelea speciellt, 

och att en lång e r f arenhet av flygning med 

"fixed wing" närmast är en nackdel . Själv aruser 

jag at t det viktigaste för en flygförare är 

a tt ha n lär si g skillnaderna mellan hel ikop t er 

ooh " f ixed ving". Vid undervi s ningen i heli

kopterflygning, mås ts man gAng på gäng repetera 

och t änka efter vad det ä r som ski l jer frän 

normal flygni ng, ty det kan vara farli gt e l ler 

åtminstone ol ämpligt mAnga gånger att reagera 

80m om man f l ög e tt flygp lan. 

En sak är emellertid helt säker, och det är a tt 

det är roli gt att ~lyga heli kop t er. Det är nA

got av den gamla flygarromantiken Bom kommit 

åter. Visserligen utför man inte avancer ad 

flygning med en he l i kopter, men ändA har man 

tillfälle att njuta av att utföra svåra preci

eion.flygningar med t ex hängande last. Man 

kommer ocke! naturen mycket nära. Att heliko 

tern sedan är ett användbart redskap, gör väl 

det hela inte mindre trevligt. Helikoptern är 

väl kommen i flygvapnst! SVEN ERIK EVERSTÅL 

Frdn läsekretsen 

VTOl- planen i Sverige 
Flygvapsnnytt innebär f ör mig sAeom r eservare 

e tt ·virdetull t kontaktorgan med FV. Spsciellt 
har en del epridda yttr anden b träffande VTOL
flygplanene framtid i Svsrige i ntresserat mig. 

hem el: 

Sedan ett bassyst em byggt s upp inom vissa ope
r a ti onsomr åden f i nns ioke nAgo t mo t i v att ge
nom en kos t nadskrävande utveckl ing av vertikal
s t a r t ande f lygplan lägga om vAra baseringsprin
ciper (PV-nytt 1/62) 

••• men många tvivlar på at t denna lösning ä r 
ekonomi e~ för~arlig eftersom VTOL-flygp l an 
än så l änge ställer sig mycke t dyra (FV-nytt 
YE) . 

Krige~lygpl an med anordningar fö r vertikal 
star t och landning ä r nu l Angt mera än kuri o
sitet er. Bri t terna ligger än sä länge f r ämst. 
(pv-nyt t 5/62) 

Under alla fö rhållanden kommer planet (fpl 37 
"Vi ggen" ) at t gära skäl f ör beteckningen STOL
plao. Ett f lygplan eom kan starta och l anda 
verti kal t (VTOL) ä r en alldeles för dyr tingeet 
och ger oss i Sverige obetydliga vinster. (Sv D 
7.12. 62) -

Endast för att ytterl i gare ~ka intresset för 
fr~-6an " VTOL- eller/OCh STOL-flygplan i Sveri
gs" vill j ag kommentera fö l jande: 

1. Utredning beträf fande baesystemets upp
byggnad och underhA11 (inkl schak tmaski npark ) 
kontra utveckli ng av a ttaok- och låghö jdsjakt
VTOL-~lygp lan (i nkl ev erforderl iga transport
medel) efte rfrAgae. Asfal tbanor kan ej byggae 
e ller l aga. roed asfal t i kontakt med väta 
(regnVäder). 

2. Britterna främst pA V~)L-område t ? Inräknas 
USA kan omdömst ifrågasättas. Bell Ai r Test 


