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Framtiden för Arlanda 
Flygsamlingar 
 
Som Ni alla säkert redan vet, så pågår 
sedan en tid diskussioner rörande 
placeringen av de civila 
luftfartssamlingarna. De nuvarande ägarna 
av luftfartssamlingarna, LFV, känner sitt 
ägaransvar, men genom att man som 
affärsdrivande verk ej skall syssla med 
museal verksamhet, önskar LFV så snabbt 
som möjligt lösa frågan om 
luftfartssamlingarnas framtida placering 
och dess huvudmannaskap. 
   En lösning vore bildandet av en ny 
myndighet, Statens Trafik-Historiska 
Museer (STHM) vilken förutom 
luftfartssamlingarna även skulle ansvara 
för Järnvägsmuseum och Vägmuseum. 
Frågan diskuteras vid föredragning för 
Näringsdepartementet senare denna månad.  
 
Utlokalisering till Skavsta 
  
I dagsläget lutar det åt att 
luftfartssamlingarna flyttas från 
Stockholm-Arlanda till Nyköping-Skavsta. 

Förhandlingar pågår med det spanska 
företaget Abertis (vilka är majoritetsägare 
till Skavsta) rörande ett 15-årigt avtal med 
förlängningsmöjlighet. Den påtänkta 
lokalen är Hangar 81, vilken ligger i 
anslutning till den nuvarande 
terminalbyggnaden. Nyköpings kommun 
har i dagsläget ställt sig positiva till ett 
civilt luftfartsmuseum på Skavsta.  
   En budget för etablerandet av ett civilt 
luftfartsmuseum på Skavsta tas fram av 
Ann-Louise Kemdal, medan ett 
presentationsunderlag tas fram av Stieg 
Ingvarsson (SFF). LFV avser stå för 
flyttkostnader.   
 
Visionen för ett framtida civilt 
luftfartsmuseum 
 
För att de flygmuseala ambitionerna skall 
kunna uppfyllas, behövs en lokal om ca 
3 500 – 5 000 kvm (flygplan är stora!). 
Den pedagogiska aspekten och samverkan 
med flygteknikerskolan på Skavsta utgör 
viktiga komponenter. Det civila 
luftfartsmuseets koncept måste vara  
”i tiden”. 

 
 
Arlanda Flygsamlingar 
Kontaktinformation: 
 
Öppettider för visning och telefon- 
samtal helgfria tisdagar och torsdagar  
kl 10:00 – 15:00. 
Postadress:  
Arlanda Flygsamlingar Vänner, 
c/o LFV,  
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA 
Tel: 08-593 600 33 

E-post:arlandasamling@telia.com 
Hemsida: www.arlandaflygsamlingar.se 
Plusgiro: 352680-3 
Organisationsnr: 802411-6561 
Besöksadress: 
Kabinvägen, Stockholm-Arlanda 
Kontaktpersoner: 
Bertil Boberg: 070-482 71 28 
E-post: bertil.boberg@telia.com 
Kurt Ivarsson: 018-380 977 
E-post: kurt.ivarsson2@comhem.se

 



Detta för att kunna engagera ungdomar och 
familjer med interaktiva utställningar, 
events (d v s möjligheter för icke-
flygföreningar och organisationer att hålla 
möten och sammankomster i 
luftfartsmuseet), samt nyttjandet av moden 
teknik. Luftfartsmuseets utställningar skall 
vara interaktiva. Dessa ambitioner innebär 
ett förväntat underskott, till vilket kommer 
engångskostnader (t.ex. flyttkostnader, 
renovering och anpassning av lokaler, 
brandskydd, framtagning av utställningar 
etc) på mellan 5 och 7 miljoner kr. AFV:s 

åsikt är att det är synd att lämna Arlanda. 
Detta av flera skäl. Luftfartssamlingarna 
har funnits i de nuvarande lokalerna sedan 
1985, och är därmed tämligen väl 
etablerade både för flyghistoriskt 
intresserade och en större allmänhet. Den 
bästa lösningen, om en flytt skall 
genomföras, vore till en centralt placerad 
lokal i Stockholm med omnejd, exempelvis 
Lindarängen, vilket skulle innebära bästa 
möjliga och största publiktillströmning.  
 
Jan Forsgren 

.  
 
Donationslista 
 
Bosse Ekström, Solna 
Sture Holm, Märsta 
Tor Johnsson, Huddinge 
Hans Tornebäck, Huddinge 

 
På grund av låga besökssiffror kommer Arlanda 
Flygsamlingar att inte längre hålla öppet första  
helgfria lördagen varje månad 
 
AFV ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR 
ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR!  
 

 
Erland Nilssons hembygge ’Blixten’. Foto: Arlanda Flygsamlingars arkiv nr 100685 
 



 
 

GLÖM INTE ATT BETALA IN MEDLEMS- 
AVGIFTEN (INBETALNINGSKORT BIFOGAS) 

FÖRE JANUARI MÅNADS UTGÅNG: 
 
Glöm heller inte bort att skriva namn och adress (inklusive 
telefonnummer och e-postadress) på inbetalningskortet!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 5 2 6 8 0 - 3
Arlanda Flygsamlingars VännerÅrsavgift 2012 = Kr.  150:-

Extra bidrag     = Kr.
Ny medlem?  Kryssa i

Övrigt: .....................................................................
Vv ange namn, adress, tel nr och ev. E-postadress

  
 
 
 


