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Flyglabbet
I museets science center finns smarta experiment-stationer på
temat flyg. Missa inte JAS 39 Gripensimulatorn – som att flyga
på riktigt! Du bokar och betalar ditt flygpass i receptionen.

Galleri Döderhultarn

Det stora kriget

Träsnidaren Axel Robert
Petersons skulpturer
skildrar livet på den
svenska landsbygden i
början av 1900-talet.

Första världskriget är en av
historiens största mänskliga
katastrofer med miljontals döda
och skadade. En liten men stark
utställning berättar om krigets
orsaker och följder. Utställningen
pågår till och med våren 2018.

Djur & krig
Spionerande katter, ubåtsjagande sälar och bombsniffande hundar.
Djur har sedan länge spelat en viktig roll i krig. Djur & krig är en
vuxenvänlig, interaktiv utställning för barn. Uställlningen pågår från
18 juni 2016 till hösten 2018.

Om kriget kommer
– Sverige under kalla kriget

PLAN 3

En utställning om kalla kriget, en tid
då världen präglades av spänningar
mellan öst- och väst. Den svenska
alliansfriheten gjorde att Sverige
satsade kraftfullt på
försvaret. Samtidigt
växte folkhemmet
fram och förändrades under
hotet om ett
tredje
världskrig.

PLAN 3

Flygets teknikutveckling
Från ett får, en tupp och en anka ombord på en luftballong
till dagens JAS 39 Gripen på tvåhundra år. Flygtekniken har
utvecklats i en hisnande fart!
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A Faktarum med arkiv och bibliotek

Det svenska militärflyget 1910-1945

Hemliga handlingar
– DC-3:an som försvann

B Konferensrum Heinerstam

I en utställning om det svenska
militärflygets utveckling under pionjärtid,
mellankrigstid och beredskapstid ståtar
museets allra äldsta flygplan. Bekanta
dig med flygplan som Ö 1 Tummelisa
och den hundraåriga Flygfisken.

År 1952 sköts ett svenskt flygplan av
modell DC-3 ner av sovjetiskt jaktflyg.
Efter drygt femtio år återfanns vraket på
Östersjöns botten, bärgades och lades
till sin sista vila i museet. Ta del av en
historia fylld av mystik.

C Hörsal The Saab Wing
D JAS 39 Gripensimulator
E Konferensrum Ordersalen
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