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    F11 MUSEUM FÅR NY CHEF!
Gunnar Vieweg som varit museets chef 
sedan starten 1991, vill nu trappa ned lite på 
arbetet. För ett halvår sedan gav han styrel-
sen i uppdrag att hitta en efterträdare som 
kan driva museet vidare mot nya höjder. 
Styrelsen kan nu presentera en ny museichef: 
Stieg Ingvarsson! Stieg träder in som musei-
chef fr o m 1 januari 2017. 
Flertalet av NFF-medlemmarna känner Stieg 
som en välinsatt flyghistoriker, med bilbak-
grund från Saab. Stieg har varit ordförande 
för SFF 2010-2016. Hans flygintresse star-
tade sommaren 1960 som flygpojke på F11. 
Stieg har jobbat med marknadsföring och le-
darskap i bl a Saab-Scania Personbilsdivisio-
nen och Saab Automobile, samt i GM. Han 
har även verkat inom Handelsdepartementet, 
Sveriges Exportråd och  Swedish-American 
Chamber of Commerce, Detroit. Stieg är 
medlem i NFF sedan 2006, och invaldes i 
styrelsen på senaste årsmötet. 
Styrelsen vet att Stieg kommer, att med hjälp 
av styrelsens och museets alla entusiastiska 
och kunniga medarbetare, driva F11 Mu-
seum framåt mot målet: att bli ett av landets 
mest intressanta Air Science Center. 
Gunnar kommer givetvis att vara kvar på 
museet och jobba med myndighetskontakter, 
utställningar, m m ,samt ingå i NFF styrelse 
som sekreterare. Han blir museets ”senior 
advisor”, som det heter i företagsvärlden.

Stieg Ingvarsson, här porträtterad framför porträttet av general 
Schyberg, F11:s förste flottiljchef.     Foto: Kenneth Åbrink

VÅRT STÖRSTA PROJEKT 
SEDAN ÅR 2000 RULLAR 
VIDARE – DU KAN VARA MED!
Läget för tillbygget av Flygplanshallen är att hand-
lingar för bygglov lämnas in i början av nästa år. 
Sponsorgruppen har haft fyra möten med tilltänkta 
större sponsorer – både byggare för tjänster och rena 
sponsorer. Intresset är stort för vår expansion. Du 
som medlem i NFF kan vara med och dra ett strå till 
stacken. För din insats kan vi erbjuda presentkort till 
simulatorerna och ditt namn på en sponsortavla. 
Större sponsorer uppmärksammas speciellt. 
Kontakta Kenneth Åbrink: info@f11museum.se 
för mer information.         Cad-Cam-bild: Fred Brihagen



TV4 visar näs-
ta höst en dra-
madokumentär 
om Stig Wen-
nerström. 
Uniformerna 
kommer från 
F11 Museum!
För ett tag sedan blev museet kon-
taktat av Ellung Media, som ville 
låna ett större antal officers-
uniformer till en filminspelning åt 
TV 4 om kalla kriget och speciellt 
spionen och flygvapenöversten Stig 
Wennerström. Då vi förfogar över 
en ansenlig mängd uniformer - tyd-
ligen flest i landet enligt produk-
tionsbolaget - ställde vi förstås upp. 
Det ger förhoppningsvis lite PR för 
museet. Översteuniform ska bl a 
annat bäras av skådespelaren Peder 
Falk, som har huvudrollen och ska 
porträttera Stig Wennerström. Totalt 
lånade vi ut 23 st persedlar, som 
Ellung betalade hyra och en deposi-
tionsavgift för. 

Marie Löfgren, Hans Löfgren och Kristina Åbrink från museet hjälpte Char-
lotta Lundin (t v) och Inga-Lill Ellung att ta fram tidsmässiga uniformer med 
rätt gradbeteckningar ur vårt förråd. 
       Foto: Kenneth Åbrink

TRÄFF MED F11 MUSEUMS GUIDER OCH VÄRDAR 
Under senhösten har museet 
arrangerat träffar med guiderna 
och värdarna. Både gamla och 
nya. Vi brukar göra det varje år 
för att berätta om verksamheten, 
nyheter och marknadsföringen. 
Guider och värdar är en viktig 
del i vår marknadsföring. En 
nöjd besökare genererar ofta 
fler besökare, då hen berättar 
vidare om ett trevligt motta-
gandet och det fina museet. En 
missnöjd besökare kostar oss 
mycket arbete och pengar. Vi 
vet att våra guider och värdar 
är uppskattade och kunniga och 
tillför museet god PR. Till grup-
pen besöksmottagare hör förstås 
också våra fantastiska simula-
torinstruktörer. Dom kommer 
att utökas med en ny kategori: 
simulatorvärdar, som ska ta 
hand om de som väntar på sitt 
”flygpass”, samt publiken vid 
simulatorerna, och berätta vad 
som händer i ”planet”. 

Lennart Hjelte informerar här guide-gruppen om museets nyheter och mark-
nadsföring, samt behovet av nyrekrytering av guider, värdar och simulatorin-
struktörer.      Foto: Kenneth Åbrink



Vid NFF:s höstmöte 27 oktober togs för första gången 
vår nya möteslokal i bruk för en sammankomst av detta 
slaget, då drygt 65 personer hade samlats i tidigare 
officersmässen. Den f.d. offmässen hyr nu NFF tillsam-
mans med Automobilsällskapet i Nyköping, där ASN 
är den större hyresgästen. 
Efter sedvanlig information om museet och flygsimula-
torerna, förmedlad av ordf. Lennart Hjelte, resp. Lasse 
Sjöberg intogs välsmakande öl/dryck och macka innan 
kvällens föredragshållare Sven Stridsberg tog till orda. 
Ämnet var flygplanet Lansen, ett ämne som Sven 
behärskar till fullo efter att nyligen ha avslutat arbete 
med SFF:s årsbok, om just Lansen. Åhörarna fick 
en synnerligen fyllig och intressant information om 
flygplanet. Inte minst om det, med dagens mått mätt, 
mycket primitiva konstruktions- och utprovningsar-
betet. Med dagens resurser för flygplanskonstruktion 
i form av CAD-program, obegränsade dataresurser 
och erfarenhet som bakgrund är det fascinerande att se 
vilket arbete som på 1940- 50 talet låg bakom en färdig 
flygplanskonstruktion. 
Ett fylligt bildmaterial visade skisser på många ganska 
märkliga idéer. Ett förslag med två Ghost motorer, 
samma som i 29 Tunnan, i bredd sida vid sida som 
skulle gett en lika bred flygplanskropp som passage-
rarplanet Scandia. Ett förslag som naturligtvis förkas-
tades. Snart nog kom man fram till att flygplanet måste 
byggas kring en smalare och starkare motor och i slutet 
av 1948 började det projekt som vi idag känner som 
Lansen att ta form. 
Den första  provflygningen genomfördes november 
1952. Därmed var det första svenska flygplanet med 

32 Lansen – från början till slut

JAS-egenskaper (Jakt, Attack och Spaning) i luften. Ett 
flygplan som kom att bli en trotjänare i svenska flyg-
vapnet under många år. Sven gav lysande beskrivning-
ar på allt detta flygplan gick igenom under utveckling, 
produktion och i sin tjänst i flygvapnet under alla år. På 
F 11 tjänstgjorde S 32 Lansen från 1958 till 1978. 

Marknadsgruppen har gjort PR för mu-
seet vid ett flertal tillfällen under hösten. 
Bl a har vi medverkat på kommunens 
föreningsmässa och näringslivsmässa, 
samt på Utflyktsvägens stora med-
lemsträff och i samband med kommu-
nens kick-off inför Gästabudsåret 2017. 
Vi är med i Gästabudsårets program med 
”Musik under Vingarna” och Nyköpings 
Flyg & Motordag. Kommunen mark-
nadsför oss, tillsammans med övriga 
aktiviteter i projektet under 2017, i olika 
media, brett över landet. Våra foldrar 
har spritts i ca 2 000 ex, på främst 
turistbyråer och hotell, samt på mässor. 
Foldrarna hjälper till att styra besökare 
till vår hemsida och Facebook.

F11 MUSEUM 
MARKNADSFÖRS 
PÅ MÅNGA SÄTT 

Fred Brihagen i försäljartagen i vår monter på föreningsmässan.
                 Foto: Kenneth Åbrink

Sven Stridsberg - en 
entusiastisk berättare 
och påläst flyghistori-
ker, med Lansen som 
specialämne.
         Foto: Gunnar Vieweg



VI SPONSRAR DETTA NUMMER 
AV MEDLEMSNYTT

ANSVARIG UTGIVARE Kenneth Åbrink tel 073 416 33 41
REDAKTIONSGRUPP Fred Brihagen tel 070 394 20 44
   Gunnar Vieweg tel 070 530 20 74
   Freddie Andersson tel 010 475 38 22
REDAKTÖR/PRODUKTION Kenneth Åbrink   

Var vänlig meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till NFF

OrdföraNdeN har OrdeT

ÖPPETTIDERNA PÅ F11 MUSEUM
Tisdagar kl 9-12 och söndagar kl 11-16.
dessutom Juldagen kl 11-16, 29/12 kl 14-20 och 
Nyårsdagen kl 11-16.
Vi erbjuder alltid guidning på söndagar. På tisdagar 
har vi en värd. Underrättelseplutonen visas två gånger 
varje söndag. Skylt i museet visar tid för visningarna.
Se alltid vår hemsida för öppettider, då museet kan vara 
stängt på vissa helgdagar.
Flygtid i simulatorerna bokas på: www.f11museum.se
Du, vi behöver alltid påfyllning av guider, värdar och 
simulatorinstruktörer. Anmäl ditt intresse till 
Gunnar Vieweg, tel 070 530 20 74.

KÖP SIMULATORPRESEKORT 
SOM JULKLAPP PÅ 
RÖDA KORSET/KUPAN 
I NYKÖPING OCH OXELÖSUND!
Presentkort till simulatorerna, finns att köpa, förutom 
på museet och genom hemsidan, även centralt i 
Nyköping på Kupan, Västra Trädgårdsgatan 47. 
Kupan i Nyköping har öppet vardagar kl 10-16 och 
lördagar kl 10-13, året runt. Presentkorten finns också 
att köpa på Kupan i Oxelösund, Gamla Oxelösundsvä-
gen 2. Öppet tisdagar-fredag kl 10-16. 
Genom att köpa presentkorten på Röda Korset/Kupan 
bidrar du med 30 kr/kort till välgörande ändamål
med lokal anknytning. 

OBS! PLUSGIROT 
HAR UPPHÖRT ATT 
GÄLLA. ANVÄND 
BARA BANKGIROT!

Nyköpings Flyghistoriska Förening
Skavsta Flygplats, 611 92 Nyköping
info@f11museum.se
www.f11museum.se
F11 Museum
5441-6995

ADRESS   
 
E-POST  
HEMSIDA 
FACEBOOK 
BANKGIRO

3/9 2017

Nyköpings
Flyg & Motordag, 
med extra härligt jet-buller, 
bilar och överraskningar!

F11 Museum haft ett mycket bra år 
med flera viktiga besök, som Flyg-
vapenchefen, Näringsministern, 
kommunalråd, och andra för oss 
viktiga personer. Vi närmar oss 
10 000 besökare per år inklusive 
Nyköpings Flyg & Motordag.
Denna siffra har stor betydelse 
när vi nu söker sponsorer för vår 
utbyggnad av Flygplanhallen. 
Du är kanske en av våra sponsorer? 
Mer information på annan plats i detta nummer.
Nästa större arrangemang är ”Musik under Vingarna” 
14/3, gör en notering om detta i din nya almanacka.
Men du behöver inte vänta till mars, museet har öppet 
varje tisdag och söndag för allmänna besök, samt för 
gruppbesök enligt önskemål. Ta med dina vänner och 
besök oss. Ju fler besökare och medlemmar ju lättare 
för oss att genomföra utbyggnadsprojektet.
VärVa nya medlemmar!
Gör gärna ett försök att värva släkt och vänner nu när 
ni träffas under helgdagarna. Värvar du två nya med-
lemmar under första kvartalet 2017, får du ett simula-
tor-presentkort och hedersomnämnande i nästa 
MedlemsNytt. Skicka ett mail till: info@f11museum 
med namnen på de du värvat och ditt namn.
Hög tid att betala in din 
medlemsaVgift!
Årsavgiften för 2017 är 200 kr och för familjemedlem-
mar 100 kr. Betala till BG 5441-6995. Glöm inte att 
skriva ditt namn. Betalar du innan 15/1 deltar du i drag-
ningen om de två som får fri medlemsavgift för 2018. 
de som vann fritt medlemsskap för 2017 är inger 
nennesmo och nils-erik frischenfeldt. Grattis!
Så här i slutet av året vill jag passa på tillfället att tacka 
dig för din support och önska dig och dina närmaste:

En God jul och Ett Gott Nytt År!
                                       Lennart Hjelte

MUSEIBUTIKEN 
HAR FINA JULKLAPPAR 

TILL ALLA FLYG-
INTRESSERADE: 

BÖCKER, TAVLOR,
MODELLER, KEPSAR... 

CTT Systems AB
Nyköping
Tel 0155 20 59 00
ctt@ctt.se
www.ctt.se


