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Malmen/Linköping

Den 8 mars 1984. Ett historiskt
datum för en historisk plats.
Mången påfrestande lång dags
färd har äntligelI kommit till ett
prydligt slut. Om dock bara till
en tredjedel. An så länge . Men
ett flygvapenmuseum ! Att vara
stolt över. "Nu kan den yngsta
av våra försvarsgrenar börja
vårda sin historia. Och det är
ingen tvekan om att detta mu
seum står på för flyget historisk
mark", sa kung Carl Gustaf när
han invigde Flygvapenmuseum
Malmen .
.Det var med stor glädje som de
till invigningen ca 200 inbjudna
promenerade in i den nu färdig
ställda museisalen - eller som
museiintendenten Axel Carleson
hellre föredrar att säga: utställ
ningsförrådet.
Hallen
mäter
36x37 m och är mycket ljus och
luftig . Just nu finns inomhus 28
flygplanrariteter, medan flertalet
av museets i dag totalt 86 får bi
da sin tid i konserverat skick
utomhus med allt vad det innebär
av tärande väderlekstyper . Etapp
2 känns synnerligen angelägen.
Stora historiska och kulturella
värden står på spel.
Flygplansarrangemangen i Del
har gjorts mycke.t smakfullt ,

överskådligt och pedagogiskt.
Förutom flygplanen i sig har man
kompletterat bilden med nåqra
dockor i tidstypisk klädsel och i
full aktion. På så sätt har man
lyckats åskådliggöra även en del
av kringutrustningen. Till det dig
ra pluskontot räknas också att
man låtit öppna en del apparat
och inspektionsluckor på några
flygplan. Sådant ökar nyfikenhe
ten och därmed intresset. Och
från
balkongen/entresolplanet
med dess mindre separatvis
ningar får man en magnifik över
siktsvy av "Flygvapnet anno da
zumal".
Sammanfattningsvis kan med
förtjusning konstateras. att vårt
FV-museum på Malmen (gamla
F3fTredje Flygkåren) med bra
vur kan mäta sig med betydligt
namnkunnigare museer världen
öv.er. Tag din familj med dig och
gor ett besök! Du blir i sanning
inte besviken . Och inträdet är
gratis! (Bara det är ju otroligt.)
Dagens FV-museum hade
dock inte blivit till om inte förre
F3-chefen
överste
HUGO
BECKHAMMAR under åren
1941-51 "i smyg" börjat samla
och förvara " gammalt skrot". El
va gamla flygplan stoppades un
dan i en lägerhydda. Drygt 15 år
senare hjälpte kommunen till att
uppföra en för ändamålet bättre
förrådsbyggnad i Ayd utanför
Linköping. Först ett stycke in på
70-talet började statsmakterna
intressera sig så smått för denna
"guldgruva". 1976 bildades Sta
tens Försvarshistoriska Museer.
Under viss byrå.kratisk möda

med ekonomin som värsta
hämsko värptes så till slut fram
en museibyggstart för drygt ett år
sedan. Del 2 & 3 går säkert lätta
re att sätta till världen efter
succen med Del 1.
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