
  Inbjudan 
 
Linköping – flygets vagga - firar Flyget 100 år  
 
Den 17 december är det precis 100 år sedan flyget föddes. Linköping 
som Flygets vagga i Sverige högtidlighåller detta på årsdagen med 
kunglig närvaro, invigning av en publik Gripen-simulator på flygmuseum 
och placerar ut fler flygplan längs E4:an. 
 
Fredagen den 24 oktober kl 11.00 bjuds media in till Flygvapenmuseum, 
Carl Cederströms gata i Malmslätt i Linköping, för en presentation av 
högtidlighållandet av Flyget 100 år. 
 
Det var de berömda bröderna Wright som gjorde den historiska flygningen 
den 17 december 1903. Runt om i världen uppmärksammas Flyget 100 år 
och i Sverige, som är en ledande nation inom flygplansutvecklingen, 
uppmärksammas detta speciellt i Linköping. Staden som anses som Flygets 
vagga i Sverige. 
 
I närvaro av Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf, högtidlighålls detta 
firande på Flygvapenmuseum den 17 december. Vid detta tillfälle invigs en 
helt unik Gripen-simulator som också blir tillgänglig för allmänheten. 
Simulatorn är identisk med Gripens föraremiljö . 
 
Flygvapenmuseum kommer då att kunna visa den förändring av utställningen 
som förberetts under hösten. Under högtidlighållandet kommer en 
överflygning med historiska flygplan att ske över Linköping. Med början den 
17 december kommer också de nuvarande flygplan längs E4:an att få 
sällskap av flygplanen J 32 Lansen, J 35 Draken, JA 37 Viggen och 
skolflygplanet Sk 60. Exakt tidsplan redovisas den 24 oktober.   
 
Sverige är en av fem länder i världen som har förmågan att utveckla moderna 
stridsflygplan och Gripen är idag världens modernaste. Till stor del sker detta i 
landets fjärde storstadsregion där också Linköpings kommun utsågs till 
Sverige tillväxtkommun 2003. Linköpings kommun, flygvapenmuseum och 
Saab vill med dessa begivenheter manifestera hur viktig kopplingen mellan 
stad, industri och Sveriges flyghistoria är för regionen.  
 
 
För mer information kontakta gärna: 
Sven Scheiderbauer, Flygvapenmuseum, 013-28 35 64 
Malin Hansson, Marknadsbolaget Linköping, 070-621 87 44 
Peter Larsson, Saab, 0734-18 00 18 
 
För föranmälan till 24 oktober, kontakta: 
Birgitta Totland, 013-28 36 38 eller kansli@flygvapenmuseum.se  


