Pryd din vägg med spaningsflygplan
Från F11 Museum kan du nu köpa tre vackra reproduktioner av
tavlor målade speciellt för F11 Museum, tryckta på högklassigt
litografipapper.
Den vackra originaltavlorna tillhör F11 Museum och intäkterna
går oavkortat till driften av F11 Museum, som drivs helt ideellt.
Tavlorna är oramade och skickas i skyddande papprör.
Du kan beställa tavlan/tavlorna på olika sätt:
1. Enklast för oss; genom att du anger vilken/vilka tavlor och sätter in hela beloppet enligt talongen på Bankgiro:
Plusgiro 825441-6995
46 05 - 0.
Se till att alla uppgifter i rutan finns med på din beställning.
2. Via e-post; nff@nykoping.nu - med uppgift om önskad tavla/
tavlor, ditt namn och fullständig adress.
3. Via telefon till: Fred
ThoreBrihagen,
Eriksson,mobil
tel. 0155
8220
9744
07028
394
Inramade tavlor kan köpas vid F11 Museum.

Priser

..... st reproduktioner S18

à 200 kr

..... st reproduktioner S32

à 300 kr

..... st reproduktioner S31
..... Alla tre tavlorna
Porto

Totalt

à 200 kr

Adress:
F11 Museum
Skavsta Flygplats
611 92 NYKÖPING

600 kr
50 kr

………kr

Namn .................................................................................
Adress .................................................................................
.................................................................................

S 18 på låg höjd

S 31 under solförmörkelse

S 32 över Östersjön

Tavlan återger hur konstnären och dåvarande
fältflygaren Ingmar Schylström tillsammans med
flygspanaren och signalisten kommer svepande på
låg höjd i en S18 över Sörmlands skärgård. 550 ex,
numrerade och signerade.
Arkets mått: 63 x 47 cm, bildens mått: 47 x 35 cm.

Tavlan visar hur konstnären/dåvarande fältflygaren
Ingmar Schylström ser rotekamraten från cockpiten i sin Spitfire på 10 000 m höjd i samband med
solförmörkelsen 1954.
500 ex, numrerade och signerade
Arkets mått: 63 x 45 cm, bildens mått: 37 x 27 cm.

S 32 på uppdrag över Östersjön, av den kände engelske konstnären Roger Middlebrook Originalen till
motiven, S 32C nr 11 och Sovjetkryssaren Sverdlov,
finns i F11 Museums fotoarkiv.
350 ex, numrerade.
Arkets mått: 64 x 45 cm, bildens mått: 51 x 34 cm.

