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Ordföranden har ordet VÅR APP VISAD
BÄSTE
NFFMEDLEM
Tyvärr är det fortfarande så att när detta skrivs så är
museet stängt. Men nog finns det väl något lite ljus
i tunneln. Kanske så slipper vi restriktionerna snart.
De flesta av oss som jobbar aktivt har fått en eller två
sprutor nu. Så vi pratar mycket om ett snart återöppnande och funderar nu på att dra igång i juni. Kolla på
Hemsidan och vår Facebook där informationen kommer att finnas.
Planerna för vårt jubileum ”80/30” (F11 80 år och
F11 Museum 30 år) rullar vidare. Vi har haft några
mycket lovande kontakter med flyguppvisningar från
flygvapnet, så om restriktionerna är borta kan du räkna
med en mycket fin dag.

PÅ ARBETSAMS
MEDLEMSMÖTE
Den nationella organisationen Arbetsam, som samlar
landets drygt 600 medlemsmuseer, hade för avsikt att
förlägga sina årliga medlemsdagar till Nyköping i april
förra året.
En viktig punkt på programmet var lansering och
presentation av F11 Museums mobilapp.
Det då inställda eventet genomfördes i stället digitalt under en dag den 16 april i år, med närmare 100

anmälda deltagare. Det innebar att de 2020 planerade
besöken hos olika regional museer ersattes med presentation av några andra museer, då digitalt.
Men F11 Museum fick lov att genomföra sin presentation av museets app, vilket passade väldigt bra att
göra digitalt. Stieg Ingvarsson och Gunnar Vieweg

        Foto: Fred Brihagen

Som jag skrev i förra Medlemsnytt så avser vi att
förenkla så mycket som möjligt, t ex genom att inte ta
entréavgift. Detta gör emellertid att vi måste ta hand
om kostnaderna på annat sätt. Vi uppvaktar våra företagsvänner och förstås Nyköpings kommun. Hur väl vi
lyckas påverkar förstås hur dagen blir.
OBS dock att datum är ändrat till lördagen 4 september! Igen, kolla Hemsidan och vår Facebook för
senaste nytt.
”Över gränsen” är namnet på ett mycket intressant bokpaket som vi nu lanserat. Läs mer på annan
plats i Medlemsnytt. Ett antal journalister har läst och
skrivit artiklar i t ex Svensk Flyghistoriska Tidskrift,
Sörmlands Nyheter och Blekinge Läns Tidning. Flera
artiklar är på gång så håll utkik.
200 bokpaket är hittills sålda. Missa inte att beställa
Lennart
ditt bokpaket!				

introducerade, varefter Joachim Smith gav en fyllig
presentation av appens funktioner och möjligheter. Apputvecklaren, företaget KFV IT, avslutade med att visa
möjligheten för andra museer att dra nytta av grunderna till den gemensamt utvecklade appen.
Arbetsam hoppas nu på att kunna förlägga de uppskjutna medlemsdagarna till Nyköping våren 2022.
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DAGENS NYHETER HAR
UPPMÄRKSAMMAT ”ÖVER GRÄNSEN”

Den sensationella berättelsen som beskrivs i böckerna
”Över gränsen” har uppmärksammats av Dagens Nyheters försvarspolitiske journalist Mikael Holmström.
Mikael, försvars- och säkerhetspolitisk journalist som
bl.a. skrivit boken ”Den dolda alliansen - Sveriges
hemliga NATO-förbindelser”, besökte den 12 maj,
tillsammans med fotografen Thomas Karlsson F11
Museum för att ta fram underlag till en omfattande
artikel i DN-bilaga 29/5.
På plats var framför allt Jan Mattsson, en av de fältflygare som 1958 flög uppdragen mot Sovjetkusten och
som är författaren till boken På särskilt uppdrag under
kalla kriget. Dessutom medverkade tre av författarna
till En topphemlig spaningsoperation, Ulf Hugo, Gunnar Vieweg och Gunnar Wolving.
Jan, idag 84 år gammal, kunde lycklig återta sittbrunnen i museets S 29 Tunnan som han flög 1958. På
plats i Tunnan intervjuades han av Mikael, filmad

Om än med något större möda än för 63 år sedan gladde sig
Jan Mattson mycket åt att återfå sitta ned S 29 Tunnan, där
minnena från 1958 flödade, när han blev intervjuvad av
Mikael Holmström och fotograferad av Thomas Karlsson för
DN.		
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och fotad av den synnerligen aktive fotografen Thomas
Karlsson.
Andra medverkande författare kunde på plats ge
Mikael svar på eventuella frågetecken kopplade till
böckerna och händelsen.

Fyra av de skribenter som bidragit till bokpaketet ”Över
gränsen”, fr.v. Gunnar Wolving, Gunnar Vieweg, Jan Mattsson samt Ulf Hugo. Jan har skrivit boken ”På särskilt uppdrag
under kalla kriget”, övriga har skrivit olika delar i ”En topphemlig spaningsoperation”. Delförfattaren Willhelm Agrell var
inte med vid fototillfället.		
Foto: Joachim Smith

Vår app kommer att berätta om
de släppta hemligheterna

Birger Östling t v, och Jan Mattson vid F11 Museums S 29
Tunnan, när de 2016 för första gången berättar om spaningsflygningar mot Sovjetunionen 1958.
Foto: Joachim Smith

På tal om ”Över gränsen”; i F11 Museums mobilapp
kommer filmen, där Jan Mattsson och Birjer Östling
på plats i F11 Museum, berättar om de sensationella
uppdragen med S 29 Tunnan 1958 att kunna ses.
Alla flyghistoriskt intresserade bör naturligtvis läsa
böckerna, men att höra förarna själva berättare gör
händelserna ännu mer spännande.

Historien bakom
”Över gränsen”
Det började med en försiktig antydan från Jan Mattsson
till Lennart Hjelte, som var privat bekant med Jan, att
Jan under sin tid som fältflygare på F 11 hade varit med
om ett väldigt hemligt spaningsuppdrag.
Detta nådde dåvarande museichefens öron, och
Jan ombads att skriva ner denna händelse, vilket han
hörsammade.
Hösten 2015 fanns då en första utgåva av berättelsen nedskriven. Denna sensationell berättelse måste då
dokumenteras ordentligt och sparas för eftervärlden.
Inte minst för att komplettera innehållet i den dokumentation av svensk flygspaning, som Spaningsgruppen arbetat med sedan 2006.
För att utreda händelsen ytterligare bildades då Lilla
spaningsgruppen, som bestod av följande peroner:
Förarna från 1958: Jan Mattsson, Birjer Östling och
Roland Strandberg.
Från F11 Museum: Lennart Hjelte, Ulf Hugo,
Stieg Ingvarsson, L-O Johansson, Joachim Smith,
Bertil Söderberg, Gunnar Vieweg och Gunnar Wolving.
Gruppen, med Gunnar Wolving i spetsen, inledde omfattande eftersökning av material från händelsen, dock
med magert resultat, alla bilder och ev. dokument var
omsorgsfullt destruerade.
Ett resultat blev dock den utmärkta film som
Joachim Smith i januari 2016 producerade, där Jan och
hans dåvarande divisionskamrat Birjer Östling berättar
om vad de hade upplevt.
Detta skedde således 58 år efter flygningarna mot
Sovjetkusten 1958 och sekretessen i det dittills mycket
hemliga uppdraget gällde fortfarande. Dokumentationen låstes in i museet kassaskåp, med överlåtelse från
Jan Mattsson att berättelsen nu tillhörde F11 Museum.
En bit in på år 2020, när det med god marginal gått
mer än de 60 års hemlighållning som gäller för denna
typ av kvalificerad sekretess, kände Jan att han gärna
vill ge sin berättelse offentlighet.
Vid olika turer och möten under förra året, vissa
Coronasäkra i Gunnar Wolvings trädgård med god
äppelkaka, diskuterades hur F11 Museum skulle ställa
sig till detta. Förslaget blev att producera en bok som
skulle innehålla Jans berättelse, och komplettera denna
med ett avsnitt som beskrev ”Hur var detta möjligt”,
som skulle skrivas av Lilla spaningsgruppen.
För detta bildades då en redaktionsgrupp med:
Lennart, Ulf, Stieg, Gunnar V. och Gunnar W. Senare
tillkom också underrättelseprofessorn Wilhelm Agrell.
Under detta arbete hade dock Jan Mattsson redan på
eget initiativ tryckt en mindre upplaga av sin berättelse
”På särskilt uppdrag under kalla kriget”.
Ställda inför detta faktum beslutade då F11 Museum att komplettera Jans berättelse med en separat bok
för att förklara bakgrunden till de hemliga upppdragen,
vilket blev boken ”En topphemlig spaningsoperation”.
Dessa två böcker utgör tillsammans det spännande
bokpaketet ”Över gränsen”.
Joachim Smith, som inte medverkar i boken, har
skapat paketets spännande och intresseväckande design
samt bidragit med stort antal bilder.

KÖP BOKPAKETET
”ÖVER GRÄNSEN” SNARAST!
UPPLAGAN ÄR BEGRÄNSAD.

SPÄNNANDE BOKPAKET FRÅN F11 MUSEUM
HÄR KOMMER TVÅ NYA BÖCKER OM
SPANING FRÅN F11 UNDER KALLA KRIGET.
BOKPAKETET BESTÅR AV TVÅ DELAR
DEL 1:
”EN TOPPHEMLIG SPANINGSOPERATION”
DEL 2:
”PÅ SÄRSKILT UPPDRAG UNDER KALLA KRIGET”
BÖCKERNA SÄLJS ENBART TILLSAMMANS.
SÅ HÄR KÖPER DU BOKPAKETET
Beställ via e-mail: butik@f11museum.se
Eller via brev:
F11 Museum
Butiken
Skavsta Flygplats
611 92 Nyköping
Sätt in 280:- (inkl porto) på: BG 5441-6995
Eller via Swish: 1235922620
Ange alltid namn och adress.
När museets butik åter öppnar efter restriktionenerna, säljs bokpaketet där för 220 kronor.

MEN REDAN 6/6 KL 12-15 KAN DU KÖPA
BOKPAKETET PÅ F11 MUSEUM. VI HAR
ÖPPET I FLYGHALLEN MED FRI ENTRÉ!
OBS att restriktioner gäller, med endast 8 besökare i Flyghallen per gång. Titta gärna runt i
hallen. Simulatorerna är ej igång.

ROLF NYBERG, EN AV
MUSEETS TROGNASTE
MEDARBETARE,
HAR GÅTT UR TIDEN.

GLÖMT ATT
BETALA MEDLEMSAVGIFTEN?
Bifogat med MN 5/20 fanns inbetalningskort med tillhörande personligt MEDLEMSKORT.
Klipp ut inbetalningstalongen och fyll i avgiftsalternativ, samt namn, telefonnummer och E-postadress.
OBS! Använder Du inte blanketten vid betalningen
- glöm ej ange avsändare och vad betalningen gäller.
När du gjort din betalning:
Klipp ut och SPARA MEDLEMSKORTET!
Medlemskortet ger dig fri entré till vårt museum.
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Rolf Nyberg, med lång erfarenhet från Flygvapnet
i sin tjänst som eltekniker vid F 11, avled 26 april efter
en tids sjukdom.
Rolf var en trogen museivän. Han kom tidigt in i arbetet med uppbyggnaden av F11 Museum, i första hand
med restaureringen av museets S 32 Lansen.
Som lojal medarbetare missade han sällan en arbetsdag och var en hjälpande hand där det behövdes med
byggnation, målning och allehanda underhållsarbeten.
Under en tid var han, internt militärbetecknad
Carkiv, dvs. ansvarig för museets dokumentsamlingar
och var även mycket engagerad i museets butik.
Från alla år i tjänst vid flygvapnet hade han stor
person- och sakkännedom som varit till stor nytta vid
uppbyggnaden och driften av F11 Museum.
Gunnar Wieveg
				

OBS! MEDLEMSAVGIFTEN
SKA BETALAS IN PÅ SPECIELLT

BANKGIRONUMMER: 5236-2654

TACK ALLA NI SOM PÅ
OLIKA SÄTT SPONSRAR
NFF OCH F11 MUSEUM
NFF/F11 Museum har förmånen att få ekonomiska
bidrag, byggnadsmaterial, utställningsföremål, inredning/möbler, böcker, flygkuriosa, uniformer, trädgårdsmaskiner, professionell hjälp av olika slag – ja, allt som
gör museets ideella verksamhet möjlig.
Utan er välvilja skulle vi inte kunna bedriva
verksamheten på nuvarande sätt.
Den här gången tackar vi speciellt:

Svensk Flyghistorisk Förening
Jan Mattson, Bromma
Bengt Josefsson, Kiruna
				
ANSVARIG UTGIVARE		
REDAKTIONSGRUPP		
			
			
REDAKTÖR/PRODUKTION

Styrelsen

Kenneth Åbrink tel 073 416 33 41
Fred Brihagen tel 070 394 20 44
Gunnar Vieweg tel 070 530 20 74
Freddie Andersson tel 073 800 92 30
Kenneth Åbrink		

Meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till NFF

Du vet väl att vår app ständigt fylls på med nytt material. Så länge Coronan härjar, kan du ändå gå in på
F11 Museum trots att det fortfarande är stängt.
ADRESS

Nyköpings Flyghistoriska Förening
Skavsta Flygplats, 611 92 Nyköping
E-POST
info@f11museum.se
HEMSIDA www.f11museum.se
FACEBOOK f11sverigesflygspaningsmuseum
BANKGIRO 5441-6995 - Endast medlemsavgift: BG 5236-2654
ORGNR
817605-3224			

