
ft,a/tt ~ 


;V@J~ffi~~w~ITJ8~ IJ 

! I 7 

Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) är den 
myndighet vari Flygvapenmuseum ingår, jämte 
Arme- och Marinmuseum. Den l juli 1992 skedde 
den förändringen att denna tidigare "Hpg S-myn
dighet" lämnade Försvarsmakten för att bli en 
självständig myndighet under Försvarsdepartemen
tet. 

Följaktligen har SFHM fått en ny i flyg- och teknikhistoriska ämnen 
instruktion av regeringen (SFS bedrivas och främjas. 
1992 :518). För Flygvapenmusei Flygvapenmuseum är alltså ett 

vidkommande innebär uppgifterna, att museum för flygstridskrafterna - även 
museet skall samla och bevara före Armens och Marinens flyg. Här skall 
mål av betydelse för de svenska flyg genom olika pedagogiska grepp upp
stridskrafternas utveckling. En viktig komsten och utvecklingen av det mili 
uppgift är också, att museet skall tära flyget i Sverige knytas samman 
verka för att ku nskap sprids om flyget och åskåd liggöras. Särski It intressant 
genom tiderna och om dess roll i sam  flygmateriel skall kunna visas i en 
hällsutvecklingen. Vid Flygvapenmu fantasieggande miljö. Utrymme skall 
seum skall också studier och forskning också ges för den flygtekn iska utveck

lingen. Ett framtida mål är att kunna 
göra Flygvapenmuseum till något av 
ett "science center". 

Men, och detta är viktigt, vid Flyg
vapenmuseum framspringer inte tradi
tionerna. Det är vid förbanden som 
traditionerna skapas. Där skall så långt 
som möjligt dessa också bevaras och 
vårdas. Förbandsmuseerna har här en 
viktig uppgift och Flygvapenmuseum 
står bakom. 

Instruktionen föreskriver nämligen, 
att Flygvapenmuseum skall utöva till 
syn över museer och samlingar av 
denna art inom försvarsmakten. För 
flygsamlingar utanför det militära skall 
museet vara stödjande. 

•• Detta innebär att flottiljmuseernas 
materiel skall vara registrerade vid 
Flygvapenmuseum - för att vi skall 
veta vad vi skall utöva tillsyn över. 
Detta skai ii dock inte uppfattas som att 
Flygvapenmuseum är ute efter "godbi
tar" vid förbanden . 

Fördelarna är uppenbara. Ty vem 

F19 ivåra minnen 
Det var med stor värdighet som införandet 
av F 19:s minne genomfördes vid Flygvapen
museum den 12 januari 1993. Till denna dag 
hade cheferna för såväl det finska som det 
svenska flygvapnet infunnit sig. Finlands 
ambassadör Matti I<ahilouto hedrade också 
evenemanget med sin närvaro. 

Den 12 januari 1940 var den dat en tradition som berör ett 
dag då det frivill iga svenska svenskt förband. Något tracli
flygförbandet F 19, som blev tionsförband hos det svenska 
förlagt till finska Lappland, flygvapnet hade tidigare inte 
gjorde sin första stridsinsats. utsetts. 
Denna dag har sedan några år Det var ti II komsten aven 
högtidlighållits i Finland av minnestavla i koppar, skänkt 
Lapplands flygflottilj i Rovanie av direktör Bertil Östbo i 
mi. Flottiljen har därmed vår- Södertälje, i samband med 50
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årsminnet som konkret iserade 
minnet av F 19. En sådan tavla 
finns uppsatt i Flygstaben i 
Stockholm. Likadana tavlor 
finns uppsatta i bland annat 
Veitsiluoto, där F 19 hade sin 
huvudbas, i finska flygstaben 
och på flygmuseet i Vanda 
utanför Helsingfors. 

•• Vid Flygvapenmuseum har 
tavlan hittills haft en tillfäHig 
upphängning. Från och med 
den 12 januari skulle den dock 
få en permanent plats. En sten 
som varit stridsvagnshinder i 
sallaområdet fördes av Ilma
voimat (finska flygvapnet) till 

Generalmajor Heikki Nikunen 
inviger F 19:s minnessten. 
Thure Hansson (I v) odl Bertil 
Östbo (t h) paraderande F 19
veteraner. 

Foto: Ingemar Lindstrand. 
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Minnestavl,lns te t: "Den svenska frivillipa f'tgflolt iljen F 19/uft
försvarade norra Finland under Vinterkflcel. ' 

Rovaniemi. En svensk TP 84 
Hercules hämtade den 3,6 ton 
tunga stenen i samband med 
ett annat uppdrag och flög den 
till Malmen. 
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Den 12 januari invigdes ste
nen med tavlan av chefen för 
det finska flygvapnet, general
metjor Heikki Nikunen. Kransar 
till minnet av stupade F 19

vet vad som händer med materielen 
den dag ett lokalt museum av någon 
anledning inte kan disponera intres

sant materi
el på lämp
I igt sätt. Och 
som fram
höl 'ls ovan, 
vid förban
den skapas 
trad itioner
na och kring 

den materiel som funnits där. Då skall 
den om möj I igt också stanna kvar 
eller föras dit. 

Passa på -låna! 

Mycket av Flygvapnets materiel har 
genom åren skrotats. Det gäller inte 
bara flygplan utan även kringutrust
ning samt inte minst specialverktyg. 
Trots detta finns i Flygvapenmusei för
råd en hel del materiel som kan lånas 
ut (deponeras) till förbandsmuseerna. 
Detta är en möjlighet som förbanden 
bör ta till vara! 

Flygvapenmuseum kommer under 
budgetåret 1993/94 att anordna en 
träff på Malmen för museiförestånda
re. Flottiljernas museiföreståndare och 
trad itionshandläggare kommer att 
inbjudas till information och utbild
ning. Vid Armemuseum finns redan en 
museiföreståndarkonferens, vilken ge
nomförs vartannat år. Denna rekom
menderas också. 

1978 utkom en FFS som reglerar 
bevarande av flygh istorisk materiel 
(FFS 1978:27) . Denna gäller alltjämt, 
men bör ersättas aven ny FFS med i 

Nya verkstaden. 

stort samma innebörd. Det kan vara 
värt att, i dessa i och för sig tråkiga 
nedläggningstider, erinra om förban
dens skyldighet att översända materi
el till Flygvapenmuseum . 

Ny verkstad 

En glad nyhet för Flygvapenmusei dej 
är att ett förråd med en verkstad skall 
uppföras 1993 . Denna kommer att 
Jigga i relativt nära ans1lutning till 
museibyggnaden. 

Denna verkstad är efterlängtad, 
eftersom den nuvarande (sedan 
begynnelsen) inte uppfyller kraven på 

en god arbetsplats. Flera känner kan
hända till den så kallade CVM-hanga
ren, där alltså nuvarande verkstad är 
inrymd. 

Den nya byggnaden blir cirka 2000 
kvadratmeter, varav 600 utgör verksta
den. Ett flygplan av Viggens storlek 
kommer att kunna hysas i verkstads
delen. 

•• Nybyggnaden skall inte förväx,las 
med den sedan länge inplanerade 
utbyggnaden av museet och som 
benämns Etapp 3. Under "Hpg 5
tiden" låg denna utbyggnad i ÖB:s 
planer 1997/98. Denna planering ska 
så långt som möjligt bibehållas. • 

kamrater lades ned av general
major Heikki Nikunen, gene
rallöjtnant Lars-Erik Englund 
och F 19-kamraterna. Den 
tystet minut som följde avsluta
des effektfullt aven grupp 
)aktviggen ledd av Torsten Öh
man, F 13. 

Dessförinnan hade vid en 
ceremoni inne i museet en 
namntavla, som upptar nam
nen på de 275 svenskar som 
ingick i F 19, invigts. Även 
denna stora mässingstavla var 
skänkt av direktör Bertil Östbo. 
Tavlan avtäcktes på anmaning 
från chefen för Flygvapnet av 
civilingenjör Inger Östbo
Skuncke och rikslottachefen 
Marianne af Malmborg. 

Egon Kjerrman vid Försvars
musikcentrum hade kompone
rat en marsch, vilken uruppför
des och samtidigt antogs av 
chefen för Flygvapnet som 
F 19:s minnesmarsch. 

•• En viktig markering denna 
dag var att flygvapenchefen 
utsåg F 21/Norrbottens flygflot
tilj att vara F 19:s svenska tra
ditionsförband med uppgift att 
bevara och vårda F 19:s trad i
tioner. Större delen av F 19:s 
personal rekryterades dock 
från F 4 och F 8. Men i bästa 
samförstånd mellan F 4 och F 21 
(som ju 'inte existerade under 
finska vinterkriget) beslöts att 
det senare blir traditionsbärare. 
Således var även C F 21/Se 
ÖN, överste 1. graden Kent 
Harrskog, deltagare i ceremo
nierna denna dag. 

Som avslutning serverades 
en lunch i Malmenmässan där 
ett flertal tal hölls. Högtidstala
re var överste Pekka Kanninen, 
chef för Lapplands flygflottilj, 
och tacktal hölls av ambassa
dör Matti Kahilouto. De finska 
gästerna var därefter inbjudna 
till FFV Aerotech. • 
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