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APROPÅ: Flygvapenmuseum/Malmen

Ä.ntligen: Första spadtaget
Exakt klockan 13.25 den kulna
31 ianuari sprack flygmuseiin
tendenten Axel Carlesans an
sikte upp i ett soligt leende. Då
satte flygvapenchelen Sven
Olof Olson spaden i den Irusna
marken för det nya flygvapen
museet på Malmen i Malmslätt
på gamla F3:s område.
- Antiigen vågar jag andas ut. Efter
nästan 20 års utredande får vi första
etappen av flygmuseet, sade musei
intendenten.
- Jag skulle vilja beteckna den här
första byggnaden som ell något bäll
re och publikvänligare utställningsför
råd än det vi haft i Ryd, tillade förre
F3-majoren Axel Carleson .
I lyriska ordalag beskrev Carle son
sedan den första byggetappen, som
ritats av Kurt Måhlen på Fortifika
tionsförvaltningen. Etapp l , som har
mållen 36x72 meter, kommer all rym
rna 25-30 flygplan. Totalt har museet
i dag ell 80-tal flygplan i samlingarna

men spiilIrade på flera ställen. Utan
för museibyggnaden kommer all fin
nas plats för uppställning av ett 20-tal
flygplan samt annan utrustning, t ex
radaranläggningar, luftbevaknings
torn och snöröjningsfordon.
- Det besvärligaste blir all fly1ta
över det vi har i Ryd. Vingarna måste
vi t ex montera av på de flesta flygpla
nen, sade Axel Carleson .
Någon gång u nder första kvartalet
1984 räknar man med att kunna slå
upp portarna för publiken. Och då
kommer det all bli öppet varje dag .
Linköpingsregionen blir därmed en
stor turistalIraktion rikare.
Det var många flygprominenta på
plats inför det första spadtaget. Inte
bara nuvarande CFV, utan även vår
förre, Dick Stenberg. Han arbetade
hårt för den FV-fond för vilken bl a
inköpts en Spitfire till museet.
- Vi fick l 976 nästan l 1/2 milj och
har förvaltat dem så väl att den sum
man fortfarande fi nns kvar, sade Dick
Stenberg .
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Under $/0" Jubel nde CFVlg,MII S·O O/SOI/ paden I musei/orden. Men del var tliIle
ta 811 spadsplIIsen ~oll pli all fil! av. MOll en symbolisk lorva blev del. vilken
museifnlendenlen ~11!1 Csrleson fIlall pilkade ul. " /fnll/genl El/et lilnllll 20 in
väntan ", undSlapp sig Cllrleson, "/:1SI del filll hart ål även i dag ... "
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