
• 	 "MUS 65" består av fötiande sak
kunn iga: Chefen för statens p lan
verk genera ldirektör Lennart Holm 
(ordförande), överan tikvari en vid 
riksant ikvarieämbetet Margareta 
B iörnstad, chefen för naturhisto
r iska museet i Göteborg musei
chefen Bengt Hubend ick, organi
sationsd i rektören vid statskonto
ret Elof Jerden ius, f d stadsantik
varien Bo Lagercrantz, chefen för 
livrustkammaren överintendent Ake 
Meyerson, t illi ka huvUdsekreterare, 
landsantikvarien I Oste rgötlands 
län Sven Eri k Noreen, konstnären 
Kurt Ull berger och direktören för 
statens försöksver ksamhet med 
riksutställni ngar Gunnar Westin. -
Maior Axel Carleson, Kungl Ost
göta flygflot tilj har som expert 
deltag it i utred ningsarbetet . 

Delbetänkande 
från 

MUSEI- och 
UTSTÄLLNINGSSAKKUNNIGA 

til! 

chefen tör 


utbildnings

departementet-

~M US 65' har haft att utreda 
/ frågor om kulturminnes

vården, museiväsendet 
och verksamheten med 
riksutställningar, Efter en 

särskild framställning av chefen för 
flygvapnet fick de sakkunniga 1971 
uppdraget att ta ställning till frågan 
om flygmilitärt museum. 

Det finns på skilda håll i landet flyg
historiska samlingar av skiftande for
mat och betydelse. De utan gensägelse 
värdefullaste är flygvapnets egna som 
hävdar sig även vid internationella jäm
förelser. 'MUS 65' anser att det svenska 
militärflygets utveckling är av så stort 



Intresse att det är angeläget att skapa 
ett museum som kan ge dessa sam
lingar vederbörlig vård och hålla dem 
tillgängliga för allmänheten . Utredning
en ser vid denna bedömning icke blott 
till de snävt militära aspekterna utan 
också till det vidare försvarspolitiska 
perspektivet liksom även till den sociala 
och eko nomiska betydelse som flyget 
och flygutvecklingen har i vårt land. 

'MUS 65' har funnit det naturligt att 
föreslå att flygvapenmuseet förläggs till 
grannskapet av Malmslätt utanför lin
köping, där en väsentlig del av det 
svenska flygets utveckling ägt rum och 
där museet också blir tämligen lätt åt

komligt från stora delar av mellansve
rige. Självfallet har utrednirgens be
dömning också påverkats av att ett 
stort antal människor som Har sin bärg
ning inom flygvapnet och flygindustrin 
bor just i Linköpings-området. 

•• 'MUS 65' redovisar ett par alter
nativa lägen för det planerade museet 
i grannskapet av Malmslätt. Utredning
en har emellertid inte funnit tiden mo
gen att ta slutgiltig ställning i denna 
fråga som berörs av diverse aktuella 
planproblem. 

För museets drift har 'MUS 65' beräk
nat en organisation av tämligen måttlig 

omfattning , varv id speciell hänsyn ta
gits till behovet aven aktiv utåtr iktad 
verksamhet. De årliga kostnaderna har 
i nuvarande penningvärde beräknats till 
ca 1,9 milj kr. 

De sakkunniga anser att flygvapen
museet bör vara helstatllgl och ledas 
aven styrelse med krigshistorisk och 
museiteknisk sakkunskap samt med 
representation för lokala kulturpolitiska 
intressen, för de närmast berörda skol
distrikten samt för organisationer vi/
kas verksamheter berörs av museets 
arbetsfält. 

På sid 20-25 följer några axplock ur 
'MUS 65':s delbetänkande. 



Ur TM:s fp/-samlingar : 

1950 donerade FV till TM/Sthlm en komplett 
A 21:a (21286). Den 4/5 företogs sista färden från 
F8. Begeistrade skolpojkar drog 'likvagnen' över 
Ladugardsgärde. Pil TM fick fpl bara plats utom
hus, fick pinas dryga 20 år I regn ä rusk. Skanda
löst sa msnga. Sent -74 togs 21 :an bort .. . det 
, stod Ju parkering förbjuden på Inhängnaden. 

F,yghistor,sk musel
verksamhet. - I det följande lämnas en re
dovisning för det museimaterial som tillvara
tagits för att belysa flygets utveckling i landet. 
Beskrivningen omfaltar såväl samlingar av ci
vi l i l som mil itärt ursprung. dock med tyngd
punkt på det militära materialet. Frågor rö
rande samlingar av urkunder ligger utanför 
utredni ngens arbetsområde. 

Tekniska museet I Stockholm. - Tekniska 
museet är central museum med uppgift att be
lysa utveckl ingen inom ingenj örsk onsten och 
dess grundvetenskaper samt inom industrin . I 
museet har man under många år sam lat flyg
plan jämte utrustning . arkivalier m m. Mu
seets strävan har varit att belysa några av 
milstolparna i flygteknikens utveckling sedan 
flygets första trevande steg. 

I Tekniska museets samlingar förekommer 

flera flygplan . som är de enda bevarade i 
världen . såsom exemplar av AB Enoch Thulins 
Aeroplanfabriks flygplantyper A. B, G och N. 
Likaså ingår i museets samlingar en av värl
dens två bevarade Junkers F.13. Den s k 
bryggarkärran av Blliriot-typ, SOm tillhört ma
rinens flygväsen och är det första initiativet 
till ett svenskt militärflyg, aterfinnes också i 
dessa samlingar. 

Tekniska museet har också andra flyghislo
riska objekt av stort värde. Man har bl a ut
ställt S. A. And"ies ballongkorg, instrument 
m m till bal longen Svea, med vilken And"ie 
pa 1890-talet gjorde en rad uppstigningar. Se
kelskiftets svenska pionjärer på det aerody
namiska området är representerade med in
tressant material. Tekniska museet har därtill 
en ser ie flygplanmodel ler, som i stora drag 
skildrar flygtekn ikens utveckling, bl a Emanuel 
Swedenborgs utkast till ett flygplan och brö
derna Wrights flygmaskin 1903. - I museets 
samlingar av flygmotorer från 1910 fram till da
gens jetmotor, utgör motorerna från AB 
Enoch Thulins Aeroplanfabrik en särskilt vär
defull del. 

Tekniska museets föremålssamlingar kom 
pletteras på det flygtekniska området av det 
värdefulla och r ikhalt iga material, som ingår 
i museets arkiv. Delta rymmer bl a talrika 
sam lingar av konstrukt ionsritningar , foton och 
andra bilder samt bok- och tidskriftssamlingar. 
Till museets s k teknik- och industrihistoriska 
arkiv har överlämnats dåvarande Kungl 
Svenska Aeronautiska sällskapets ämbetsar
kiv från tiden 1902-20. 

I ndustrlmuseet I Göle
borg, - Industrimuseet i Göteborg innehal

ler samlingar av föremål, bilder och anteck
ningar om industri, teknik, kommunikationer 
och arbetsliv i Göteborg. Museet har från 
Göteborgs Sjöfartsmuseum övertagit vissa 
samlingar i samband med alt sjöfartsmuseet 
år 1959 upphörde med sin tidigare flyghisto
riska verksamhet. Bland de föremål som över
tagits därifrån märks en kolvmotor av märket 
STWC-3 samt vissa fransktillverkade flygplan
modeller . I Industrimuseet visas ett flygplan 
av typen Albatros, byggt på Södertälje verk
städer. I samlingarna finns även en roterande 
stjärn motor av Thulins tillverkning. I museets 
förråd återfinns ett ESG-segelplan, det enda 
bevarade i världen av 16 tillverkade . Därut
över har museet några icke fullt kompletta 
flygmotorer och andra flygplandetaljer. 

Tekniska museet I Malmö. Detta tekniska 
museum har till uppgift att till belys
n ing av den tekn ikhistoriska utvecklingen I 
Sydsverige tillvarata föremål och dokument ' 
samt att ge information om sydsvensk indu
siriteknik. Museet bevarar i sina samlingar 
vissa unika föremål av flyghistoriskt intresse. 
I brist på utställningsutrymrT)e måste museet 
förrådslörvara detta material på platser, som 
är oåtkomliga för besökare. Sålunda återfinns 
i magasin delar av det material med vilket 
Uppsalaprofessorn Johan Erik Cederblom un
der början av 1900-talet företog vetenskapliga 
försök rörande bl a flygplanvingars egenska
per . Doktor Enoch Thulins verksamhet finns 
representerad bl a med ett par roterande 
st järn motorer och med en de ltavinge varmed 
prov utlördes år 1915. Av kompletta lIygplan 
har museet en Klemm 35, en Fa iry Firelly och 
ett segelflygplan av typ Baby Falk. Bland 
samlingarna av flyghistoriskt material märks 
i övrigt tre lIygplankroppar, en DC-7-motor 
samt det enda bevarade exemplaret av den 
vid Flygmotorverkstäderna i Trollhättan till
verkade s k Abergsmotorn . 

• • Karlsborgs museum_ - Militär- och 
bygdemuseet i Karlsborg ger en bild av det 
gamla militärlivet, främst vid Karlsborg. I av
delningen " Flyget i Karlsborg " skildras den 
mil itära lIygverksamhet som bedrivits i Karls
borg sedan 1913. Museet innehar inga kom
pletta flygplan, men vissa lIygplandetaljer och 
i någon mån kringutrustning ingår i samling
arna. En del i utställningen upptar bl a fall
skärmar. Här linns Törnbladsfallskärmen, den 
första svensktillverkade fallskärmen . 

Landskrona museums Thulin-avdelning. 
Efter skilda ansatser i liten skala inleddes 
under åren 1910 och 1912 en flygplanfabri
kation vid olika verkstäder i landet. Av dessa 
var AB Enoch Thulins AeroplanfRbrik i Lands
krona (AETA) den viktigaste. Här bedrevs fram 
till år 1919, då fabriken efter Thulins död 
måste läggas ned, en utvecklad industriell 
verksamhet , som ansetts vara fullt jämförbar 
med de dåtida största utländska lIygindustrier
na. - Till belysning av Erioch Thulins verk
samhet som föregångsman inom militärflyget 
och inom lIygindustrin har Landskrona mu
seum tillvaratagit ett jämförelsevis stort ma
terial. Bland de utställda föremålen linns ett 
komplett Thulintillverkat jaktllygplan , typ NA, 
med en likaså Thulintillverkad roterande mo
tor typ G. Hela serier av vid Thulinverken 
ti IIverkade typer kan studeras på fotografier. 
Ett flertal av de flygplanmotorer som tillver
kats vid Thuli nverken linns utställda, likaså 
propellrar. lIottörer, ving stativ och andra flyg
plandetaljer. Museet rymmer även samlingar 
av flygplanritningar och personhistoriska min
nesföremål. 

-V;SSB samlingar t en
skild ägo. - I Ugglarp ligger det privat ägda 
Svedinos bil- och flygmuseum . Det rymmer 
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förutom en samling om över ett hundratal bi 
lar även en ffygavdelning med ca 20 motor
och segelflygplan av saväl militära som civila 
typer , Försvarets materielverk har till Sved i
nos bil- och ffygmuseum under 1960 och 70
talen sålt ett antal moderna ur krig sorganisa
lianen utgångna flygplan , bl a J 35 Draken , 
A 32 Lansen , J 29 Tunnan och J 34 Hunter, 
De har försålts tilt skrotvärdespris , dock med 
förbehållet att de inte säljs vidare , Museet 
innehar även äldre flyg plan, t ex Heinkel He 
35 från 1925, de Haviiland OH 60 från 1928 OCh 
GV-38, ett av de exemplar som Götaverken 
byggt, Tipsy frå n 1935 och Klemm 35 fran 1937, 
Kringutrustning e ller fl ygplandetaljer förekom
mer emellertid inte i dessa samlingar , 

• I Hammarnäsets museums mil itärhistor iska 
samlingar med material från Jämtlandsregio
nen återfinnes även ett antal flygplan som till 
största delen ti lthört flygvapnet. (Segelflygpla
net PIK-5 samt SK 16, J 29, J 32, J 35 , 
Se FV-Nytt nr 4/72, sid 1_15,) 

• Ti l l minne av S, A, Andree har man in
ättat museerna i Gränna, De vill ge en bild 
av hans expeditioner till Nordpolen och Vitö, 
Dessa samlingar, vilka är att betrakta som 
slu tna och där sälunda någon fortsatt acces
sion ej pågär , består förutom av betydande 
dokumentsamlingar även aven stor de l av 
den utrustning, bl a ballonger, som användes 
vid Andrees expeditioner , 

Enstaka objekt av intresse för be lysningen 
av flygets historia kan antas förekomma i 
skilda privata samlingar. Någon total i nvente
ring härav har inte företagits . 

L ultfartsverkets museum. 
- Som ett fullföljande av de tankar som re
dan 1953 väcktes inom luftfartsverket om att 
skapa ett civilt flyg historiskt museum bildades 
1969 luftfartsverkets museikommitte, med upp
g i ft att ta hand om de flyghistoriska ob jekt, 
som verket erhållit som gåvor , Kommitt en 
skull e vidare svara för att de restaurerades 
för att exponeras i ett planerat museum , 

För närvarande omfattar luftfartsverkets 
samlingar ca 25 motor- och segelflygplan 
jämte andra objekt. Av sam li ngarnas äldre 
flygplan bör särskilt framhållas ett endäckat 
plan av typen Rieseler-Bendel från 1922, Moth 
Major frän 1935, Jun kers W 34 från 1935, 
BOcker Jungmann frän 1935, Av delar av flyg
plan återfin ns förarrummet till en Junkers Ju 
52 och en Convair CV 440, ett tjugotal kolv
och jetmotorer samt ett tiotal andra kompo
nenter. Till föremålssamlingarna hör också 
trafi kledningsmateriel. Härutöver har i mu
seet dessutom samlats skilda slag av minnes
föremål. Det arkivaliska mater ialet består av 
li lm- och fo tosam lingar samt rit ningar. Sam
lingar av o ri ginalurkunder och dokument före
kommer dock in te , 

Det har betraktats som naturligt att det ci 
vila flygmuseet förläggs vid Arlanda flyg
p lats norr om Stockholm, Platsen anses bidra 
till att skapa ett levande museum, där den 
påg ående fl ygak tivi teten bildar ram, Man räk
nar med att där också fä kontakt med en 
intresserad publik, 

Luftfartsverket och Sigtuna kommun har den 
17 juli 1974 träffat avta l om att gemensamt 
finansiera byggandet av ett museum vi d Ar
landa flygp lats, Enl detta avtal skall en bygg
nad uppföras till en total kostnad av 3 mi lj 
kr för att vara färdig före är 1980, Samman
lagt ska ll kommunens bidrag till denna kost
nad vara 750,000 kr, Enl en av luftfartsverkets 
museikommitte 1973 uppgjord kalkyl för mu
seets drift beräknas detta i fullt utbyggt skick 
erhålla ca 250,000 kr i årliga intäkter beståen
de aventreavgifter, reklam intäkter samt lokal
hyror, Verksamheten beräknas ko sta 65,000 krl 
år, medan kapi talkostnaden med en avskriv

ningstid på 40 ar och en kalkylränta på 7 
proc uppgår ti l l 170,000 krlär, I denna kalkyl 
har emeltertid inte medtagits kostnader för 
underhåll av samlingarna, 

Flygvapnets muselsam
lingar. - Landets största f lyghistoriska sam
ling till hör flygvapnet. Den förvaras till slörre 
delen pa Malmslätt i Linköp ing, Redan på 
1920-lalel började man sörja för att en del av 
den materiel, so m användes under militärfly
gets ti digare ar, magas inerades och bevara
des för framtiden , En äldre lägerhydda pa 
Malmen fick fram t i ll slutet på 1960-talel tjä
na som utställningslokal. Pga en vägomlägg 
ning tvingades man emellertid att riva den 
provisoriska museilokalen och ett 25-tal flyg
plan fly tt ades över t i lt den närbeläg na stads
delen Ryd i Linköping , där kommu nen upp
fört en förrädslokal. 

Den flyghistor iska kollektionen bestar av 52 
motor- och segelflygplan, flera unika och näg
ra synnerligen sällsynta, som t ex : arm8flygets 
första flygplan Nieuport f V G (M 1, 'Monopla 
net ') från 1911, jaktflygbåten Macchi M 7 in
köpt 1919, spaningsp lane t S 6B, Fokker CV-E 
Iran 1928, ffygvapnets fösta jaktflygplan J 1, 
Phönix 122 fra n 1919 och medeltunga bomb
planet B 3B Junkers Ju 86 K-5, 

I samlingarna fin ns även en ansenlig mängd 
kr ingutrustning , Motorernas utveckling kan 
sluderas i en rad ' t i llvaratagna exemplar. En 
av samlingens stö rre til lgangar är fotomate
r ielen, där man aterf inner elt stort urval äldre 
och yngre apparater , Vapen, telemateriel, in
strument, säkerhetsmateriel , beklädnadsper
sedlar och andra tillbehör finns i stort antal 
och ger en askädl ig bild av utvecklingen, Ac

'ii 
't> 
r::.. 
ID 

Q; 
'ii..
.. 

iX 

cessionen har sedan några år vari t av stort 
omfång i samband med nedläggning och om
strukturering av vissa förband inom flygvap
net. 

En beskrivning och katalogisering av sam 
l ingarna in leddes i samband med tillkomsten 
av FV :s Ma lmensaml ingar den 1 juli 1973. För 
klassif ikationen har valts ett redan utarbetat 
system , vi lket används för flygvapnets biblio
teksverksamhet (Flygvapnets bokförteckning) , 
Häri genom har föremal och tillhörande in 
st ru ktioner kunnat ordnas efter ett gemensamt 
system, vilke t visat sig vara av stort vä rde, 

Det är inte för närvara nde möjligt att erhålla 
en exak t uppgift om det totala antal föremål, 
som ingar i rvtalmensamlingarna , eftersom en
dast en mindre del av dessa är registrerade, 
Enl rre l iminära uppskattningar torde antalet 
objekt för närvarande vara mellan 5,000 och 
10,000 , ~ 

Å I augusti -67 stod en förrådsbyggnad klar I 
det s k Ryd-området , elt 'stenkast' fran F3. Det 
22 x 80 m stora muse iembryot uppfördes av Linkö
pings stad lör ca 850.000 kr. Här på väg in J 1 
(Phönix 122 D III) + Macchi M7. - Förradet fylldes 
snart. T v nedan: SK 11 (OH Moth), O 1 'Tumme
liten', J 29 B (F22) + J 22 B. - T h bl a: Macchl 
M7, Saab 210 'Ull-Draken' + Saab J 21 A-3. ,, 

TM /Sthlm, som -74 fyllde 50 
ar, äger 9 fpl. Förutom 63-ilringen 
Bi<!riot-Nyrop (ovan) och auto
giron Cierva C 30 A, cl n 740 
(nedan) även 4 Thulin (A, B, G, N), 
l fl Donnet-leveque, Junkers 
F.13, Saab A 21 A-3. , 
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~ ~ 	 • Vid flera av flygvapnets förband har en
staka flygplan , sedan de tag its ur bruk, be
varats som m innesföremål. Vid Södertörns 
flygflottilj (F18) återfinns i dag en J 34 Hunter, 
en J 22 och en J 28 Vampire. Även vid Kal
mar flygflot ti lj (F12) förekommer äldre plan 
som tjänstgjort vid flottiljen. Här förvaras så
lunda en J 32 Lansen, en J 29 Tunnan, en 
Saab J 21 och en B 17. Krigsflygskolan i 
Ljungbyhed (FS), Jämtlands flygflottilj (F4) och 
Norrbottens flygflottilj (F21) bevarar vardera 
exemplar av J 29. (De tva sistnämnda i form 
av monumen!.) 

Chefen för flygvapnet 
verkar för att ett militärt flygmuseum skall 
komma till stånd i Linköping. I tjänstemedde
lande frän krigsmakten TKG 730185 av den 20 
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FV:s Malmensamlingar 

1) MOTORFLYGPLAN: 

Albatros 120 - SK 1 
BUcker BO 181 B - SK 25 (Bestman) 
CFM - ö 1 (Tummelisa) 
ConsolIdated - TP 47 (PBY-5 A Catalina) 
DeHavllland, OH 82 A - SK 11 (Tiger Moth) 
DeHavilland, OH 100/Mk 1 - J 28 A (Vamplre) 
DeHavllland, OH 100/Mk 50 - J 28 B (Vampire) 
DeHavllland, OH 112/Mk 51 - J 33 (Venom) 
DeHavilland, OH 115/Mk 55 - SK 28 C 

(Vamplre) 
Douglas AD-4 - SE-EB 1 
English Electric - TP 52 (Canberra) 
FFVS - J 22 B 
Flat C.R, 42 - J 11 
Fleseler Fi 156 - S 14 B (Storch) 
Focke-Wulf FW-44 J - SK 12 
Fokker CVE - S 6 B 
Gloster - J 8 A (Gladiator) 
Gloster T 7 - SE-CAS (Meteor) 
Holmberg - "G H-Racer" 
Hughes 269 A - HKP 5 
Hawker - B 4 A (Hart) 
Hawker Mk 50 - J 34 (Hunter) 
Junkers JU 86 K-4 - B 3 C-2 
Clemm KL 35 B - SK 15 
Macchi M 7 
Mlgnet - "Flygande loppan" 
NIeuport IV-G - M I (Monoplanet) 
North American, Harvard II B - SK 16 A 
North American, P 51 D - J 26 

juni 1973 'Bevarande av flyghistorisk materiel' 
beordras chefen för Ostgöta flygflottilj (efter 
den 1 juli 1974 chefen för F13 M.) att orga
nisera flygvapnets Malmensamlingar. Denna 
organ isation skall verka in till dess det flyg
historiska materialet kan överlämnas till en 
särskild museiorganisation. Flygvapnets Mal
mensamlingars uppgift är att samla, lörråds
taga, katalogisera och sköta det flyghistoriska 
material, som redan finns eller kommer att 
tillföras organisationen. I dag tjänstgör i FV :s 
Malmensamlingar 5-6 personer , främst pen
sionerad flygvapenpersonal. Organisationens 
för närvarande mest omfattande arbetsuppgif 
ter är registrering och beskrivning av sam
lingarna jämte underhall och konservering. 

1961 tillsatte Linköpings stadsfullmäktige en 
kommitte med uppdrag att utreda fragan om 
mÖjligheterna att anordna ett flygmuseum i 
Linköping. 1962 framlade kommitlen förslag 
om att kommunen skulle låta uppföra en för
rådslokal för flygvapnets museisamlingar. 
Stadsfullmäktige beslöt 1966 uppföra en för
rads- och verkstadsbyggnad på Rydsområdet i 
Linköping . Byggnaden , som har en yta av 
22x80 m, togs i bruk av flygvapnet år 1967. 

F Iyghlstorlska organisa
tioner och sammanslutningar, - Svensk Flyg
historisk Förening (SFF). som stiftades 1961, 
har till huvudsakligaste uppgift att främja 
Ilyghistoriskt intresse, tillvarata flyg historiskt 
material och bedriva forskning. Med sina tre 
lokalavdelningar uppgår SFF :s medlemsantal 
till ca 7S0. Föreningen har tillsatt en aktions
grupp för bevarande av historiskt flyg material 
och en för bandinspelning av intervjuer. SFF 

fpl bokstavsordning: 

Phoenlx 122 D II - J 1 
Raab-Katzenstein Rk 26 - SK 10 

(Tigerschwalbe) 
Regglane RE-2000 - J 20 (Falco) 
SAAB - S 17 B 
SAAB - B 17 A 
SAAB - J 21 A-3 
SAAB - A 29 B 
SAAB - J 29 F 
SAAB - S 29 C 
SAAB - J 35 B 
SAAB 210 - "L1I1-Draken" 
Seversky Republic EP-l06 - S 9 (J 9) 
Siebel NC 701 - SE-KAE 
Sparmann SIA - P 1 
Vertol 44 - HKP 1 
Vickers Varslly Tl - TP 82 

45 

2) MALFLYGPLAN 
VIngmåi (bogserat) 
Jlndlvik Mk 2 

47 

3) SEGEL- OCH GLIDFLYGPLAN 
Grunau Baby II - SE-SAP 
Kranich 
Olympia - SE-SAE 
Welhe 
SG-38 

Totall: 52 

bedriver viss service i form av ritningstjänst, 
försäljning, arkiv och bibliotek med distribu
tion av publikationer, Vidare anordnar före
ningen större flyghistoriska sammankomster, 
- SFF utger tva publ·ikationer : "Flyghistorisk 
Revy " + " Flyghistoriskt månadsblad". 

• Ostergötlands Flyghistoriska SällSkap 
(OFS) bildades 1967 med huvudsaklig uppgift 
att verka för tillkomsten av ett flygmuseum i 
Linköping. OFS samlar även in material till 
museet och sprider kännedom om f lyg historia. 
SällSkapet har närmare 1.800 medlemmar. 
Genom frivilligt engagemang av medlemmarna 
i OFS hålls FV:s museiförråd på Ryd i Lin
köping öppet för allmänheten ca tio sönda
gar per är. Därutöver tar OFS hand om grup
per och sammanslutningar som önskar bese 
samlingarna. Besöksfrekvensen har sedan 
starten 1967 med 1.100 personer ständigt varit 
stigande och uppgick 1973 till 5.200 besökare. 
- Sällskapet har genom deltagande i utställ 
ningar och flygdagar bedrivit en för museet 
värdefull propaganda. - OFS utger skriften 
· ·OFS-Meddelande·'. 

Ansvarsfördelningen 
inom den flyghistoriskt inriktade museiverk
samheten. - Ovan har lämnats en översikt 
över de olika museer som är verksamma inom 
det flyghistoriska området. De större och vik
tigare bland dessa är Tekniska museet, Luft 
fartsverkets museum och Flygvapnets Mal
mensaml ingar. 'MUS 65' har i betänkandet 
"Museerna " understrukit Tekniska mus/!ets 
roll som centralmuseum och som konsekvens 
härav dess ansvar även för flygteknikens mu
seala bevaktning . Detta innebär att museet 
bör äga personella och övriga resurser för en 
rad funktioner på detta område. Inte minst 
viktigt är att museets personal omfattar teore
tisk kompetens för vetenskapliga uppgifter. 
Tekniska museet bör vidare vara i tillfälle att 
göra förvärv av föremål och övrigt material, 
som är av vikt för belysningen av den tek
niska och industriella utvecklingen inom 
flyget, och att i utställningar för allmänheten 
kunna visa ett urval föremål, bl a flygplan . 
Tekniska museets planer pä en utställnings
avdelning för kommunikationshistoria bör med 
en förstärkning av lokal resurserna genomföras 
i sådan omfattning att också luftfarten kan 
inrymmas häri. Tekniska museet spänner 
emellertid över ett så vidsträckt fält, att de 
insatser som kan göras till belysning av fly
gets historia naturligen får elt förhållandevis 
begränsat utrymme. En decentralisering till 
två mindre specialmuseer, som med ett större 
urval föremål kan tillmötesgå intresset för en 
bredare presentation, är därför ändamålsenlig. 

• • Flygvapnets utveckling åskådliggör vä
sentliga drag i dat svenska 1900-talets histo
ria. De föremålssamlin'gar som bildats inom 
flygvapnet är omlslliga för belysningen av 
denna utveckling och utgör genom sin stor
lek och representativitet an synnerligen värde
full del av det svenska museiväsendets kul
turhistoriska material. 

Flygvapnets nuvarande museiorganisation 
har med de lokalresurser, som ställts till för
fogande av Linköpings kommun, skapat möj
lighet till en kontinuerlig ehuru till sin om
fattning alltför begränsad verksamhet. Man 
har framför allt kunnat sörja för en ända
målsenlig vård och tillsyn av museimaterialet. 
Dessutom har emellertid delar av samlingarna 
gjorts tillgängliga genom att allmänheten i 
viss utsträckning kunnat beredas tillträde till 
magasinen. De nuvarande resurserna svarar 
emellertid inte mot de uppgifter som nu före
står. Material'et bör genom en bred utåtriktad 
verksamhet bestående av utställningar, under
visningsservice och publikationsutgivning 
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presenteras för en större publik. 'MUS 65' har 
som framgar av det föregaende redan i be
tänkandet " Museerna " föreslagit. att ett mi
litärt flyghistoriskt museum bör organiseras 
och förläggas till Linköping. 

Flygvapenmuseet i Linköping föreslas bli ett 
museum med en mer fullständigt utvecklad 
aktivitet inom olika verksamhetsomräden än 
det av luftlartsverket planerade museet för 
den civila lufttrafiken. Det direkta beroendet 
av Tekniska museet kommer därför att bli vä
sentligt mindre. Linköpingsmuseets funktion 
som militärhistorisk institution kan väntas 
medföra ett samarbete utom med Tekniska 
museet ocksa med de viktigare militärhisto
riska museerna. främst armemuseet. I synner
het under uppbyggnadsskedet torde museet 
komma att behöva samarbeta med och till 
godog öra sig den kulturhistoriska och musei
tekniska erfarenhet som är företrädd vid arme
museet. 

Tjänstemeddelanden för krigsmakten 1973.06.29 
Bevarande av flyghistorisk materiel . 

Chefen för lIygvapnet verkar för att ett militärt flyghislor iskt museum 

skall [<.omma till stand. 

1. Den lIyghistoriskt värdefulla materie l. som finns eller kommer att 
finnas vid flygvapnet skall därför sam las , förrådstagas. katalogiseras 
och skötas ä Malmslätt intill dess den kan överlämns till en kommnde 
museiorganisation. 
2. Härför urganiseras vid F3. efter 1974. 07.01 F13M. en organisation 
kallad "FV Malmensamlingar" med ansvar enl . p 1 ovan. 
3. Förband, som har flygmateriel. i första hand flygplan med utrustning 
men även kringutrustn ing sasom marktelemateriel . basulrustning m m 
som kan belysa utvecklingen av flygvapnet . dess taktik och materiel 
eller som kan vara av utbildande intresse. skall som regel översända 
ett exemplar av denna materiel till FV Malmensamlingar. - Detsamma 
gäller litteratur. dokument, fotografier. ritningar, broschyrer. flygdagspro
gram, tidningsurklipp mm. - Även föremal som bevarats säsom mo
deller, prydnadsföremal kan innefattas. - Vid tveksamhet om materie
lens värde kontaktas "FV Malmensamlingar ". 
4. Da materiel går ur FV:s organisation tar FMV-F ställning till vad 
som bör tillföras Malmensamlingarna samt beordrar förband kassera och 
översända denna jämte tillhörande litteratur m m enl p 3 ovan . - Som 
princip bör ett exemplar av varje materielslag bevaras. 
5. Materiel som översändes skall före avsändning rengöras. överses 
och i man av behov kompletteras så att den till det yttre är represen
tativ. Försändning skall ske med tillbörlig aktsamhet. - Materielen skall 
om möjligt förses med uppgift på användningsomrade (t ex: i vilken 
flygplantyp eller i vilken utrustningssats materielen ingalt) samt i övrigt 
alla uppgifter som kan underlätta och förtydliga kommande dokumen
tation . 
6. 	 Adress: " FV Malmensamlingar" 

F13 M 
Fack 
58013 Linköping 
Tfn 013i99270 " FV Malmensamlingar" 

Utatriktad verksamhet. 
- 'MUS 65' redovisar nedan några synpunk
ter rörande malen för det militära flyghisto
riska museets ski lda verksamhetsgrenar. Det 
bör dock inledningsvis framhållas att museet i 
likhet med övriga militärhistoriska museer i 
vart land skall syfta till att ge en i huvudsak 
kulturhistoriskt inriktad information. som ba
seras på en vetenskapfigt kritisk granskning 
och värdering av materialet. Den utatriktade 
verksamheten bör vara anpassad till behov 
och intressen hos skilda grupper i samhället. 
Särskilt bör det beaktas att utställningar. pub
likationer och övrig information ges en fram
ställning, som kan anknytas och bli ett an
vändbart komplement till skolans undervis
ning. 

Den utatriktade verksamhetens mest omfat
tande och arbetskrävande uppgift väntas bli 
att göra ett urval av det tillvaratagna mate
rialet tillgängligt för studium . Föremålen kan 
antas vara av stort intresse för en talrik pub
lik. En okomplicerad ulställning som huvud
sakligen lämnar en kronOlogisk presentation 
av flygplan. vapen och övrig utrustning kan 
därför i och för s;9 synas tilllyllest. En ut
ställning av sådan art riskerar emellertid att 
ge lekmannen en vag och otillräcklig bild. 
Det är i själva verket nödvändigt att i anslut
ning lill de utställda föremålen presentera 
fakta och ge förklaringar till dessa. En musei
utställning måste emellertid utlormas med ett 
minimum av text. varför man ej kan ställa an
språk på fullständighet. 

Det syns väsentligt att i museets basut
stäilning som bakgrund antyda vilka teorier 
och föreställningar. som under olika tider rått 
beträflande arten av det krig. i vilket flyg
vapnet varit avsett att fungera. En framställ 
ning av detta slag kommer att främst redovisa 
utvecklingen av flygvapnet som del i den to
tala försvarsorganisationen. En alternativ möj
lighet är att fägga tyngdpunkten vid den tek
niska utvecklingen . varvid intresset framför 
allt riktas mot de viktigaste av de olika upp
täckter och innovationer. som bidragit till fly
gets utveckling. I valet meltan dessa båda al
ternativ vill de sakkunniga för sin del rekom
mendera. att tyngdpunkten läggs på framställ 
ningen av lIygvapnets utveCkling som militär 
organisation. En sådan information bör syfta 
till att sätta in den tekniska utvecklingen inte 
endast i sitt omedelbara militära sammanhang 
utan också redovisa de sociala . politiska och 
ekonomiska förutsättningarna. Den bör däri 
genom bli särskilt ägnad att stimulera åskå
darna till kritisk reflexion och att bidra tilf 
ökat intresse för samhälls- och försvarsfragor
na. En sådan inriktning bör inte hindra att de 
militärtekniska framstegens betydelse för civil 
flygets utveckling också ges visst utrymme; 
" spin-olf-effekten" . 

FlygstridSkrafternas utveCkling samman
hänger intimt med en nations allmänna ve
tenskap!iga och teknologiska nivå. Det 
svenska flygvapnets utveck l ing har i en grad. 
som är ovanlig utanför stormakterna. grundats 
pa samverkan med Inhemsk Industri och dess 
forskning. En dokumentation och presentation 
av svensk flyg- och vapenindustri är mot den
na bakgrund en viktig uppgift. Denna uppgift 
bör emellertid som museifunktion primärt 
åvila Tekniska museet. som har huvudansva
ret för den museala dokumentationen och be
lysningen av teknologins grundvetenskaper. 
ingenjörskonsten och industrin, 

•• Som viktigaste museum inom silt fält 
kommer det militära flygmuseet alt betjäna 
publiken i hela landet. Museet kommer därför 
att behöva fungera till stor del som turistmål. 
Detta ger basutställningen särskitd betydelse. 
Turister som gör enstaka besök eller uppre
par sina besök endast med langa mellanrum 
har framfÖr allt intresse av att basutställning
arna är så rika och så väl genomarbetade 
som möjligt. Inriktningen på turismen bör 
emellertid inte innebära. att behovet av ser
vice till ortens egen publik fär förbeses. 
I Linköpings-området finns en stor grupp 
människor. som har sin bärgning inom flyg
vapnet eller flygindustrin. en kunnig och in
tresserad kategori som bör betraktas som mu
seets viktigaste publik. Till denna bör mu
seet vända sig med tillfälliga utställningar och 
evenemang. som berör försvarsfrågor och 
lIygteknik. Vid sidan om basutställningarna 
bör därför finnas utrymme för en regelbunden 
verksamhet med tillfälliga utställningar. Dessa 
behöver inte med nÖdvändighet tigga enbart 

BLIV MEDLEM I 

SVENSK FLYGHISTORISK 

FÖRENING 

- en kulturgärning! 

inom militärflygets område . utan också ut
ställningar inom angränsande områden kan 
komma att visa sig lämp liga. 

Museets utställningar bör vara så ordnade 
att besökarna själva finner den information de 
önskar. Utöver kompletterande upplysningar 
till det utställda materialet (som kan lämnas I 
korta texter) kan viss upplysning ges med 
hjälp av film och ljudbandsutrustning. Erfa
renheten visar emellertid alt det största ut
bytet har besökare. som far delta i visningar 
av sakkunniga guider. Det råder också stor 
efterfragan vid museerna på service med vis
ning för grupper. Det är därför viktigt att 
museet regelbundet kan erbjuda gruppvIsning
ar, som leds av kunniga ciceroner. Man kan 
inte räkna med alt överordnade museitjänste
män deltar i delta arbete mer än i begränsad ~ 
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~ 	 omfattning. Det framstar därför som lämpligt 
att ocksa övriga medarbetare ges erforderlig 
orientering och träning för all demonstrera 
samlingarna för besökande grupper. Vid hög 
publikfrekvens bör personalen kunna förstär
kas med timavlönade eller andra för korl t id 
anställda medarbetare. 

UlställningShall lör flyg
plan. - De flygh istoriska samlingarna är om
fattande och utrymmeSkrävande. Alla objekt 
kan därför inte visas samtidigt. Utställnings
hallarna bör dimensioneras därefter, sa att en 
representat iv del av materialet (2(}-25 flyg
plan) beroende på planens storlek, kan visas. 
Utställningsprincipen bör också vara att an-

Tanken på ett FV-museum har 

m = 3.600 m'. 

ordna en allmän utställning. som är mer eller 
mind re permanent. en basutställning. Därtill 
bör komma rege lbundet ordnade tillfälliga ut
ställningar. 

Behovet av golvyta för att hysa 2(}-25 icke 
alltför stora flygplan har vid modellförsök vi
sat sig uppga till minst 3.600 m'. Plats skulle 
därv id finnas för visst annat material, dock 
med restr iktivi tet. Utställningshallen bör ha 
sa stor takhöjd, som mht dess övriga dimen
s ioner erfordras för alt erhålla en god rums
verkan. Takhöjden bör ocksa vara sadan , att 
vissa föremal skulle kunna exponeras fritt 
hängande utan att verka alltför skrymmande. 
Den fria takhöjden bör sannolikt inte under
stiga 10 m. 

Flygplanhallen bör förses med fönster eller 
ljusintag , som lämnar tillräckligt gott allmän

länge sysselsatt många kultur
historiska aviatikhjärnor, 1966 sag detta 4 milj-förslag dagens 
ljus. Glasväggarna skulle bl a ge en attraktiv kontakt utifran och 
skänka rymd inuti. - Ritningarna rymdes dock senare i 
papperskorgen. Och aren gick .. , 

ljus. Ljusinfallet skall inte heller blända åskå
daren fran utställningsgolvet eller utställ 
ningshalens andra vaning. För in- och ut
transport av flygplan i utställningshallen skall 
finnas hangarportar. För utrymning vid brand 
eller annan katastrof fordras reservutgångar. 

Flygplanhallen bör hallas förhållandevis 
varm och ha jämn temperatur. Reduceringen 
av värmen under icke visningstid fär inte 
vara för stor, sa att variationerna i tempera
tur och därmed även i luftens relativa fuktig
het inverkar ogynnsamt pa materialet i de 
äldre av trä och duk konstruerade flygplanen. 
Vid valet av uppvärmnirigsanordningar måste 
hänsyn också tas till att en jämn fördelning 
~v värmen erhälls i höjdled. Värmebehovet 
bör om möjligt tillgodoses genom inblilsning 
av varmluft, sa att luften i flygplan hallen 
:wlls i röre!se och inte spaltas i skikt med 
varierande temperaturer. 

UtställningSSalar lör 
kringutrustning. - Flygplanen i flygplan hallen 
bör ges en ren och tydlig exponering. Enstaka 
lösa föremål bör därför inte förekomma annat 
än i begränsad omfattning. För kringutrust
ningen (motorer , instrument, vapen, säkerhets
materiei m m) fordras särskilda utrymmen. 

Utställningssa larna för kringutrustning före
slås bli placerade i tvä våningar utmed ena 
långsidan av flygplanhallen. Från den övre 
vaningen bör besökarna ges tillfälle till över
blick över de flygplan som visas i flygplan
hailen. Denna vanings langvägg mot flyg
planhallen bör därför konstrueras av glas. 

Kringutrustningen är av ansenlig mängd och 
i manga fall tämligen utrymmeskrävande. Om 
de viktigaste områdena skall kunna exponeras 
fordras 2.000-3.000 m' golvyta. 

E ntn!utrymmen. - En
treutrymmena bör bestå aven entrehall om 
me ll an 20(}-1 000 m'. Denna bör innehålla 
kapprum, toaletter samt viloplatser och uppe
hallsutrymmen för besökare. 

Företäsningssal. Föreläsnings- och filmsal 
bör om möjligt ligga i anslutning till entre
hallen . Salen bör rymma 150-300 personer, 
varför ytan in kl podium bör vara 125-300 m'. 

Ovrlga utrymmen lör publiken. - Besökan
de skolklasser samt andra grupper av stude
rande behöver ut rymmen för bearbetning av 
uppgifter samt för dis kussioner m m. Klubbar 
och föreningar som förlägger möten och sam
mankoster till museet har likaledes behov av 
särskilda utrymmen . Ett st ll dierum om 30 m' 
fordras för dessa ändamål. - Det är önskvärt 
att nagon form av restaurangservice kan er
bjudas besökarna. Möjlighelerna härtill måste 
emellertid utredas särski lt i samband med den 
närmare byggnadsplaneringen, varför de sak
kunniga på denna punkt inte framlägger na
got förslag. 

Administrationsutrymmen. - Rum för musei
personalen , bibliotek och mindre läsrum, kon
ferensrum samt mindre fotolaboratorium, 
lunchrum, förrad , kapprum och toaletter er
fordras ti ll en yta av minst 600 m'. 

LOkalisering, - I frå
gan om museets lokalisering har ' MUS 65' 
redan på tidigt stadium konstaterat Linköpings 
fördelar och lämpl ighet. Avgörande har här
vidlag varit inte minst de framsynta initiativ, 
som tagits av LinkÖpings kommun och som 
även resulterat i elt värdefullt stöd till FV:s 
museiverksamhet. Linköping erbjuder därtill 
gynnsamma förutsättningar tack vare områdets 
stora befolkning och ortens läge pa jämfö
relsevis kort avstånd från Mälardalens och 
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Sydsveriges befolkningscentra. Museet blir 
härigenom lätt tillgängligt lör en stor del av 
landets befolkning. 

Linköpings kommun reserverade r·edan på 
1960-talet mark för ett flyg museum inom 
stadsdelen Ryd. 'I augusti 1967 kunde bety
dande delar av FV:s samlingar ges utrymme 
i en av kommunen för ändamålet uppförd 
förråds lokal inom detta område. När kommu
nen planerade för ett museum på platsen, 
hade man att utgå från att området vid Mal
men inte skulle kunna göras tillgängligt för 
museet. På denna punkt har förutsättningarna 
senare ändrats, och CFV kunde som svar på 
en förfrågan från 'MUS 65' i brev den 24 
januari 1974 meddela, att två olika platser 
Inom Malmenområdet skulle kunna utnyttjas 
för ett museum och sålunda utgöra alternativ 
till en lokalisering inom stadsdelen Ryd. 

'MUS 65' anser värdet aven förläggning 
till Malmenområdet ligga i den för museets 
besökare stimulerande miljön, där den på
gående flygaktiviteten väcker intresse. För
utom de militära förbanden vid F13 Malmen 

i finns även civila flygklubbar samt en civil 
flygstation under uppbyggnad. Under en över

:i 
gångsperiod torde emellertid FV tvingas av
gränsa museiområdet med stängsel , detta dels 
för att hindra att besökare går ut på flygfäl
tet och banorna, dels av hänsyn till sekretes
sen. Besök under ledning av museiguide kan 
dock företas inom lägerområdet. Det av CFV 
föreslagna läget i närheten av flygfältet ger 
en god överblick över den pågående flygverk
samheten. 

• Med den ralionaliseringsverksamhet som 
av ekonomiska skäl pågår inom flygvapnet 
torde inom en inte alltför avlägsen framtid 
hela lägerområdet kunna disponeras för mu
seiverksamhet. Denna faktor måste vägas in 
i en bedömning av museibyggnadens place
ring. 

Mht de k rav som måste ställas på en mo
dern museibyggnad är det, om flygmuseet för
lägges till Malmen, nödvändigt alt bygga en 
helt ny museibyggnad. Även om de gamla 
byggnaderna syns attraktiva är de helt otids
enliga och även otillräckliga. En uppdelning 
av utställningslokaler i från varandra skilda 
hus bör också undvikas. - Då museer alltid 
har stort behov av magasinsutrymmen liksom 
lämpliga verkstäder, kan om lägerområdet an
vänds friställda utrymmen vara lämpl·iga. Det
ta oavsett om museet ligger på Ryd eller 
Malmen. 

Ftnanslerlng_ - 'MUS 
65' föreslår att museet skall tillämpa fri entre 
för enskilda besökare. För grupper som ges 
särskild service i form av visningar med 
guide bör emell-ertid viss avgift anses berät
tigad. De sammanlagda intäkterna av grupp
besöksavgifter bör uppskattas till 125.000 kr/år. 

Museet bör sälja trycksaker, vykort, model
ler m m. Det kan dock komma att dröja nå
gon tid innan elt större sådant material hin
ner produceras, varför försäljningen härav till 
en början blir av ringa ekonomisk betydelse. 
De sakkunn iga anser sig dock kunna räkna 
med ett intäktsbelopp härför om 15.000 kr/år. 
Ovriga inkomster, bl a försäljning av fotoma
terial, beräknas till 15.000 kr/år. Av driftkost
naderna om ca 2 milj kr avgår omkring 155.000 
kr i intäkter. Underskottet bör i första hand 
täckas med allmänna med·el. Bidrag bör här
jämte kunna lämnas av näringslivet och av 
amatörorganisationer med intresse för f1yg
och krigshistorisk forskning . De medel som 
denna väg kan ställas till, museets förfogande 
bör emellertid gå till engångsinsatser, t ex för 
större kostnadskrävande inköp av föremål, 
som inte tillhör försvaret och kronan. • 

Referat: Jahn Charleville 

Ur FV-MalR1en amlingar: 

... 	 FV:s expert t 'MUS 65' :s utredningsarbete, 
museiintendenten och majoren Axel 
earleson har svettats länge och väl för 
och med FV-museets tillblivetse; Och det 
är väl knappast något att förundra sig 
över, han har ju halt en gammal lIygdräkt 
I vargskinn på sig ... 

, 	 De fpl som el ryms I Ryd-förrådet IInn6 
på F13M bl a utomhus. Här en B 3 B Ju
86 K-5 I mindre vanlig ändvy. 

{ 

Flygvapnet firar sitt 50-årsjubileum 1976_ Det kan DU fira redan i år 
genom att bli medlem i Östergötlands Flyghistoriska Sällskap (ÖFS) 
och/eller Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)! 
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