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PRESSMEDDELANDE    
Linköping den 12 juni 2017 
 
Sveriges bästa gratismuseum lockar allt fler 
Med nytt besöksrekord befäster Flygvapenmuseum positionen som Sveriges bästa 
gratismuseum.  
- Hos oss finns något för alla, inte bara för den som är intresserad av flygets 
hundraåriga historia, säger museichef Mikael Parr. 

Sedan Flygvapenmuseum återinvigdes 2010 har utmärkelserna och priserna duggat tätt.  
Det blev Årets museum 2011, fick pris för årets utställning 2010 och år efter år har 
Flygvapenmuseum fått specialutmärkelsen ”Excellent choice” från Tripadvisor, sajten där 
besökarna själva får sätta betyg.  

På Flygvapenmuseum finns något för alla och de vanligaste besökarna är barnfamiljer. 

- Jag är övertygad om att det är vår bredd som gör att besökarna gillar oss. Vi har massor av 
aktiviteter för barnen, vi har en särskild utställning om kalla kriget med interiörer från olika 
tidsepoker och vi har förstås det spännande vraket efter den nedskjutna DC-3:an, fortsätter 
Mikael Parr. 

En utställning som är aktuell på flera sätt i år. Den 13 juni är det 65 år sedan DC-3:an sköts 
ned av sovjetiskt jaktflyg över Östersjön. De senaste åren har också den militära spänningen 
ökat över Östersjön. 

Sedan 2009 finns DC-3:an utställd på Flygvapenmuseum i Linköping, i exakt det skick den 
hittades på Östersjöns botten. Att stå och se det sönderskjutna flygplanet skapar en närmast 
kuslig närvarokänsla.  

Men det är inte bara det sönderskjutna planet som bidrar till den starka närvarokänslan. I 
utställningen finns stora delar av besättningsmännens utrustning. Som pilotens vigselring. Ett 
par plånböcker. Några bitar choklad och ett par cigarettpaket.  

- Vi har ingen ambition att glorifiera militärhistorien utan försöker nyansera och koppla den till 
annan samhällsutveckling på ett pedagogiskt sätt. För den som är intresserad av det 
politiska spelet under det kalla kriget finns en särskild utställning om det. Under sommaren 
har vi också specialvisningar av vår Caravelle – som var Sveriges hemligaste flygplan under 
1960- och 1970-talet, säger Mikael Parr. 

I utställningen om det kalla kriget beskrivs de stora händelserna i omvärlden och Sveriges 
roll i terrorbalansen från 50-talet och framåt. För varje årtionde kan besökarna kliva in och 
hälsa på i en autentisk hemmiljö hos en vanlig familj.  

- De miljöerna brukar ge många nostalgitrippar bland besökare i alla åldrar. Det är väldigt 
roligt att olika generationer kan besöka museet tillsammans. Vi märker ofta att våra 
tidstypiska miljöer sätter igång intressanta diskussioner om hur det var förr, berättar Mikael 
Parr.  



  Dnr 70:3-4.3/17  
 
 
 

 
 
  
 
 

 Carl Cederströms gata 2 
 586 63 Linköping 
  +46 (0)13-495 97 00 
  info@flygvapenmuseum.se 
 www.flygvapenmuseum.se 

	

Flygvapenmuseum är ett modernt och interaktivt museum som riktar sig mycket till 
barnfamiljerna. Maskotarna Drakel och Viggo följer besökarna genom hela museet och det 
finns massor att göra och uppleva för barn och ungdomar.  

- Vi har ett särskilt flyglabb med 20-25 aerodynamiska experiment och simulatorer för 
barnen. Framför allt finns det mycket att testa själv i hela museet. Vi har en stor helikopter 
man kan gå in i, barnen kan provsitta en Draken och det finns en äkta Gripen-simulator som 
vuxna och lite äldre ungdomar kan boka tid i. 

Det är förstås flyg och flygplan som står i centrum på Flygvapenmuseum. Sammanlagt 
rymmer utställningshallarna ett 50-tal militärflygplan från 1910 och framåt. Genom 
utställningen finns historiska nedslag i olika tidsepoker där samhällsutvecklingen och hotet 
från omvärlden beskrivs. 

Förra året slogs nytt besöksrekord på Flygvapenmuseum. Besökarna ger toppbetyg till 
museet. På resesajten Tripadvisor är Flygvapenmuseum rankat som det sjätte bästa museet 
i Sverige. Och det bästa gratismuseet.  

För ytterligare information 

Museichef Mikael Parr 
Tel: 013-495 97 09 
E-post: mikael.parr@flygvapenmuseum.se 

 

 
	

Flygvapenmuseum är ett modernt teknik- och kulturhistoriskt museum med utställningar om 
militärflygets utveckling från det tidiga 1900-talets pionjärer fram till dagens JAS 39 Gripen. 
Flygvapenmuseum är också en plats där kunskap och lek möts på ett självklart sätt. I 
Flyglabbet, museets science center, finns flygsimulatorer och experimentstationer på temat 
luft och flyg. På museet finns också butik, restaurang, faktarum och konferensmöjligheter. 
Flygvapenmuseum ingår i myndigheten Statens försvarshistoriska museer tillsammans med 
Armémuseum. 
 
 

 


