
Ämne: Flygplanens berättelser 

Hej! 

Just nu arbetar Flygvapenmuseum med att förnya basutställningen i de äldre delarna av museets lokaler, det vill 

säga de utställningar som tidigare hette ”Det svenska militärflyget 1910–1945” och ”Flygets teknikutveckling”. 

Den nya basutställningen kommer handla om perioden från flygets födelse till jetmotorns intåg. 

Som ett led i detta projekt vill vi samla in så mycket information vi kan om de flygmaskiner vi har. Vi vill veta 

om det finns bra spännande berättelser om våra flygplan som vi inte berättat om tidigare, eller som vi behöver 

berätta mer om och bättre än tidigare. 

Vi behöver er hjälp och vill gärna att ni att ni delar med er av er kunskap om flyget från tidsperioden ca 

1900-1950.  

• Fyll i valda delar i det bifogade Excel-dokumentet ’Flygmaskiner och händelser’. 

• Filen har flera FLIKAR: Skolflygplan, bombplan etc. Under respektive flik hittar ni de olika 

flygmaskinerna. 

• Det finns flera perspektiv:  Till exempel själva flygplanstypen, just den aktuella individen, berättelser 

knutna kring personer/människor. Man behöver endast fyll i det man har kunskap om.  

• Det ni skriver in ska vara mycket kortfattat, helst enbart i punktform/stolpar   

• Vänligen bifoga källhänvisningar på det ni lägger in (så att vi sedan kan söka mer information).  

Se gärna exempel som är ifyllda i förklarings-fliken i Excel-filen.   

Har ni inte Excel på er dator, utgå då från PDF-filen ’Flygmaskiner och händelser’ och använd Wordpad eller 

dylikt textprogram för att skriva ned berättelser och fakta. 

Tanken är att ni inte ska fylla i det vi redan vet, därför skickar vi med de texter som tidigare funnits på våra 

flygplansskyltar. Se fil ’flygplanstexter gamla basutställningen hall 1 och 2’. 

Vi vill även betona att denna lista INTE är en lista över de flygmaskiner som kommer att finnas med i 

utställningen. Detta är endast en översikt över de maskiner vi har som berör den aktuella tidsperioden.  

Känner du till relevanta, viktiga, spännande berättelser som går att koppla till andra militära flygplan som 

använts i Sverige under tiden fram till ca 1950, som inte finns i våra samlingar (men som kanske kan kopplas till 

andra föremål i våra samlingar. Berätta i korta drag om max 2-3 stycken sådana berättelser. 

Vi blir mycket glada om du har lust att bidra med dina kunskaper.  

Fyll i och skicka dina synpunkter senast den 31/12-2020. 

Känner du till någon annan person som vi bör bifoga till vår lista, som besitter kunskaper om flygets utveckling 

under denna tidsperiod? Kontakta oss gärna med tips! 

Kontaktperson på Flygvapenmuseum: Projektledare Peter Andersson peter.andersson@flygvapenmuseum.se, 

013- 495 97 19 

Med vänlig hälsning 

Peter Andersson 
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