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FLYGVAPENMUSEUM

Flygvapenmuseum är ett teknik- och kulturhistoriskt museum 
med utställningar om det svenska militärflygets utveckling från 
det tidiga 1900-talets pionjärer fram till dagens JAS 39 Gripen.

Flygvapenmuseum har en unik samling flygplan, varav många  
enbart ses här, som till exempel Junkers Ju 86K (B 3) och 
Reggiane 2000 (J 20). En självklar plats i museet har förstås 
alla de flygplan som har utvecklats och tillverkats på Saab i 
Linköping – som B 17, Saabs allra första egna konstruktion.

HISTORIEN OM DEN FÖRSVUNNA DC-3:AN

Kronjuvelen i Flygvapenmuseums samling är den svenska DC-3:a 
som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg över Östersjön 1952. Efter 
drygt femtio år av spekulationer, lögner och mystik hittades 
vraket på havets botten, bärgades och lades till sin sista vila i 
museet. 

Basutställningen Hemliga handlingar – DC-3:an som försvann 
är en historia full av hemlighetsmakeri, stormaktspolitik och en 
tystnad gentemot besättningens anhöriga.



KRIGET SOM ALDRIG KOM 

Basutställningen Om kriget kommer är berättelsen om hur 
Sverige förberedde sig för ett krig som aldrig bröt ut, men som 
världen väntade på och förberedde sig för i över fyra decennier. 
Det var ett kallt krig – inte riktigt krig, men inte heller fred. 
Inklämt mellan de båda stormakterna Sovjetunionen och USA 
låg Sverige. 

Det här är en utställning om atombombsprogram, rysskräck och 
ubåtsjakt, men också om trygghet och välfärd. Den nostalgiska 
kan besöka våra autentiskt inredda hemmiljöer och återuppleva 
50-, 60-, 70-, och 80-talet. 

FRÅN PIONJÄR- TILL BEREDSKAPSTID

Utställningen om det svenska militärflygets historia under 
1900-talets första hälft innehåller våra allra äldsta flygplan, som 
Ö 1 Tummelisa och M 1 Nieuport IV-G. För varje epok beskrivs 
det allmänna läget i Sverige och i omvärlden, hur hotet såg ut 
och hur den svenska försvarspolitiken och försvarsindustrin 
svarade mot hotet. Basutställningen innehåller också en resumé 
över flygets teknikutveckling, med kommunikation, vapen och 
motorer mer mera, samt hur flygplanen förändrats i form och 
funktion genom åren. 



FLYGLABBET

Flygvapenmuseum är en plats där kunskap 
och lek möts på ett självklart sätt. I 
Flyglabbet, museets science center, finns 
flygsimulatorer och experimentstationer 
på tema flyg. Hur går det till i 
flygledartornet och hur känns det att 
stå mitt i en storm? 

Undersök, provsitt, laborera, testa och 
ha kul! Här finns mycket att göra och 
upptäcka för hela familjen. 

MER ÄN BARA UTSTÄLLNINGAR

Restaurang Calle C serverar lunch och fika i 
mysig miljö. Sommartid är uteserveringen öppen, 
med lekplatsen Leklanda alldeles intill för fikagäster 
med spring i benen. 

I museibutiken hittar du roliga, användbara och finurliga 
presenter, designprylar och leksaker. Botanisera bland 
flyglitteratur och modellflygplan. Nyfikna med läslust kan 
besöka faktarummet med arkiv och specialbibliotek med 
samlingar om flyg och flyghistoria. Hörsalen, The Saab 
Wing, är den perfekta platsen för konferenser och föredrag.



Linköping 
– Sveriges flyghuvudstad

Sedan 1900-talets början har 
Linköping varit en föregångare inom 
flyg och flygindustri. Här grundades 
Sveriges första flygskola, vi har två 
fungerande flygfält och här sker 
Sveriges enda flygplanstillverkning.

Vår flygtradition ligger till grund för 
den världsledande teknologi och 
forskning vi skapar i dag. En tredjedel 
av vårt näringsliv består av företag
inom flyg och flygrelaterade 
verksamheter. Flyg är en självklar del 
av vår vardag!

Läs mer på www.flyghuvudstaden.se.
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THE AIR FORCE MUSEUM

Flygvapenmuseum is a museum of technical and cultural history, 
with exhibitions about the development of Swedish military 
aircraft from the early 20th century until today’s JAS 39 Gripen. 
The crown jewel of the museum’s collection is a Swedish DC-3, 
which was shot down by a Soviet fighter aircraft over the Baltic 
Sea in 1952. After 50 years of speculation, lies and mystery, the 
wreckage was finally located on the seabed. It was salvaged and 
brought to its final resting place in the basement of the museum.  

Flygvapenmuseum is also a place where knowledge and play 
come together in a natural way. The museum’s science centre, the 
Flight Lab, features flight simulators and experimental stations on 
the theme of flying. How do control towers work and how does it 
feel to be at the centre of a storm? Explore, test, experiment and 
have fun! 

MORE THAN JUST EXHIBITS

The Calle C restaurant serves lunch and snacks in a cosy 
atmosphere, with outdoor seating during the summer. The 
museum shop has fun, useful and clever gifts, design gadgets 
and toys. There is also a knowledge centre with archives and 
library, specialized on aviation history, and an auditorium for 
conferences and lectures. 



DAS LUFTWAFFENMUSEUM

Das Flygvapenmuseum ist ein Museum für Technik und 
Kulturgeschichte mit Ausstellungen über die Entwicklung der 
schwedischen Luftwaffe vom frühen 20. Jahrhundert bis zum 
modernsten Mehrzweckkampfflugzeug JAS 39 Gripen von heute. 
Das „Kronjuwel“ der Sammlungen des Luftwaffenmuseums ist 
die schwedische DC-3, die 1952 über der Ostsee von einem 
sowjetischen Jagdflugzeug abgeschossen wurde. Nach mehr 
als 50 Jahren, die geprägt waren von wilden Spekulationen, 
irreführenden Aussagen und viel Geheimnistuerei, wurde das 
Wrack auf dem Grund der Ostsee gefunden, geborgen und 
anschließend zur letzten Ruhe in den Keller des Museums 
gebracht.  

Das Schwedische Luftwaffenmuseum ist auch ein Ort, an 
dem sich Spiele und Wissen und Spiel wie selbstverständlich 
begegnen. Im Flyglabbet, dem Science Center des Museums, 
gibt es Flugsimulatoren und Experimentierstationen zum Thema 
Luftfahrt. Hier können Klein und Groß forschen, Probe sitzen, 
laborieren, testen und viel Spaß haben!  

MEHR ALS NUR AUSSTELLUNGEN

Das Restaurant Calle C bietet eine Mittags- und Kaffeekarte, 
die man im Sommer auch auf der Terrasse genießen kann. Im 
Museumsshop finden Sie interessante, nützliche und knifflige 
Geschenkideen, Designprodukte und Spielzeug. Außerdem 
hat das Flygvapenmuseum ein Wissenscenter mit einer 
Spezialbibliothek für Literatur zur Luftfahrt sowie einen Hörsaal 
für Konferenzen und Vorträge.



Öppettider och priser
September-maj, tisdag-söndag kl 11-17
Juni-augusti, dagligen kl 11-17
Onsdagar kvällsöppet till kl 20 året runt

För öppettider i faktarum och restaurang, samt för  
särskilda öppettider under helgdagar och skollov,  
se www.flygvapenmuseum.se.

Fri entré till och med 18 år
Vuxen 80 kr

Opening hours and prices 
September-May, Tuesday-Sunday 11:00-17:00 
June-August, daily 11:00-17:00
Late opening Wednesdays until 20:00 all year round

Free admission for children and teenagers up to and 
including 18 years of age. Adults SEK 80.

Öffnungszeiten und Preise 
September-Mai, Dienstag-Sonntag 11-17 Uhr
Juni-August, täglich 11-17 Uhr
Mittwoch Abend das ganze Jahr über bis 20 Uhr geöffnet, 

Kinder bis 18 Jahre Eintritt frei. Erwachsene 80 SEK.

I samarbete med Svenskt kulturarv
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Telefontid för bokning av gruppvisningar
Måndag-fredag kl 9.30-11 året runt.

Vägbeskrivning
Flygvapenmuseum ligger i Malmslätt, cirka 7 km väster om 
Linköpings centrum. Avfart 111 från E4:an. Buss nr 13 från 
resecentrum. Vi har gott om parkeringsplatser och fri parkering.

Carl Cederströms gata 2, 586 63 Linköping
telefon: 013-495 97 00
e-post: info@flygvapenmuseum.se

WWW.FLYGVAPENMUSEUM.SE


