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Vi har haft detaljerade diskussioner med Flygplats-
ledningen och tillsammans kommit fram till att vi 
INTE kan arrangera någon Flygdag i år.

Restriktionerna från Folkhälsomyndigheten är 
fortfarande för snäva och någon tidpunkt för 
ändring är ännu inte känd. Vi har bedömt att osä-
kerheten och riskerna är för stora och därför valt 
att ställa in.

Diskussionerna har dock varit mycket positiva 
inför ett arrangemang nästa år. Så nu starar vi om 
och börjar planera.

Nåväl Folkhälsomyndighetens restriktioner gör att 
det dock är möjligt för oss att ha Flyghallen öppen 
med vissa begränsningar t ex när det gäller simula-
torflygningar. Se aktuella detaljer på hemsidan.

Snart är sommaren slut men vi har trots restriktio-
nerna kunnat utföra en hel del arbeten utöver det 
som trädgårdsgruppen gjort. Vi har t ex målat delar 
av Annexet och Undplut har fått en ordentlig upp-
snyggning. Vissa större reparationer som tex Norra 
Gaveln på Flyghallen är planerade att starta snart.

Så det finns all anledning att komma och besöka 
oss för att kolla läget.

Väl mött!

          Lennart Hjelte

Tyvärr blir det ingen 
Flygdag den 4/9! 
Men vi planerar för en 
i september 2022.

Genom gott samarbete med SFF (Svensk Flyghis-
torisk Förening) så kommer vi att erbjuda en serie 
av filmaftnar under höst och vinter. 
Det sker genom att SFF, som nu flyttat sitt Arkiv 
och Kansli till Nyköping och F11 officersmäss, 
har investerat i ny utrustning för ljud och bild i 
hörsalen på mässen.  Därigenom kan ”biokvalitet” 
uppnås med digital teknik. 
SFF har också i sitt bildarkiv flera hundra filmer 
och inspelade föredrag från regionföreningarna 
som nu medlemmarna i NFF kan få ta del av – det 
borgar för en trevlig och informativ samvaro med 
vårt gemensamma flygintresse som grund under 
höst och vinter.
Vi återkommer snart i kommande Medlemsnytt 
och på F11 Museums hemsida om programmet för 
denna medlemsaktivitet. 

Filmaftnar i höst på 
F11 f.d. officersmäss!



Framför Annexet/museibyggnaden, står den sista 
S 35 Draken som flög på F11. 
Den utgör ett bra blickfång för alla som nalkas F11 
Museum, och är synlig redan när man passerar 
gamla vakten. Det är också vanligt att alla de som 
parkerar utanför museet för att se flygplanen starta 
och landa på Skavsta, tar sig en extra sväng runt 
vår drake för att på verkligt nära håll studera vår 
spaningsdrake. Publikdragande även när muséet är 
stängt!

Vår drake – Sigurd 59 i luften igen!

Vi har som säkert många känner till, en Spanings-
Viggen som är flyttbar på provisoriska hjul, och 
som tidigare stod på bakgården till Flyghallen. 
Denna individ flög tidigare på F21 och är en god

SH 37 Viggen framkropp 
– ny attraktion?

exponent för Viggens spaningssystem, som ju 
utvecklades av F11 personal.
Tanken är nu att under höst och vinter bygga om 
denna framkropp till en flyttbar, intresseväckande 
exponent för F11-koppling till Viggen som spa-
ningsflygplan. Vi har ju redan i Flyghallen en stor 
utställning med en SF 37, som då kan komplette-
ras med en förarkabin där man kan kliva upp och 
själv se hur Viggen-pilotens arbetsplats tog sig ut. 
Om man sänker framkroppen och ger den nya 
hjul så kan man dessutom få en mycket intressant 
flyttbar ”annonspelare” för F11 Museum, använd-
bar i olika sammanhang; kanske på hamnträffarna 
i Nyköping och förstås på kommande flygdagar på 
Skavsta, men även i en högt önskad utbyggnad av 
Flyghallen. 
På så sätt kan vi konkret visa både SF 37 och 
SH 37 i samband med vår unika UNDPLUT. Alla 
tre var komponenter i Viggens spaningssystem.

Tidigare har vår drake, Sigurd 59, stått parkerad 
på egna hjul, som krävt en ständig tillsyn med 
rätt lufttryck i däcken för att ge en korrekt bild en 
parkerad S 35 . Nu svävar istället planet på någon 
decimeters höjd genom att hjulstöd lyfter planet 
upp i luften och på så sätt sparar däcken som nu 
inte längre behöver ständig pumpning. 
De som åstadkommit detta är en arbetsgrupp som 
bestått av Mikael Kempe, Lars G Andersson och 
Tommy Johansson.



I april lanserade F11 Museum boken om de 
särskilda spaningsuppdrag som genomfördes i 
augusti 1958 av en division S 29C baserade på 
Kallinge. 
Boken är baserad på Lilla spaningsgruppens arbete 
att kartlägga historien om dessa uppdrag, såväl 
piloternas egna berättelser som den historiska bak-
grunden för uppdragen. 
Efter 60 års sträng sekretess har det varit möjligt 
att nu berätta hela historien, vilket väckt stort 
intresse och publicitet. Bl a så gav en fyllig artikel 
i DNs lördagsbilaga den 29 maj, extra skjuts åt 
försäljningen.
Vi har nu sålt ca 700 ex av boken och fortfarande 
kommer ytterligare beställningar. Positiva kom-
mentarer från försvarsminister Peter Holmqvist 
och CFV genmj Carl-Johan Edström, har bidragit 
till denna succé. 
Boken är nu nominerad som 1 av 5 kandidater till 
årets flygbok 2021.  
Har du ännu inte köpt boken, passa på innan även 
den 3:e tryckningen är slut! 

Succé för Över Gränsen, boken om S 29:ornas 
hemliga spaningsuppdrag över Sovjet 1958!

TVÅ 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.
I F11 Museums butik säljs bokpaketet för 
220 kronor.



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 073 800 92 30
REDAKTÖR/PRODUKTION Kenneth Åbrink   

Meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till NFF

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   

ÄNTLIGEN ÖPPET IGEN 
PÅ F11 MUSEUM!

BESÖK F11 MUSEUM ÄVEN OM DET ÄR 
STÄNGT! DET ÄR MÖJLIGT TACK VARE 
VÅR UNIKA APP!
F11 Museum är i takt med tiden. Du kan besöka museet 
virtuellt. Du gör det i F11-appen, som lanserades förra 
året. Vi fyller ständigt på med nytt material i appen. 
     Det stora antalet filmer, många om flygspaning 
under kalla kriget, gör appen speciellt intressant. Alla 
filmer är i liggande format med hög kvalitet. Till det 
kommer det stora dokumentära värdet, genom berät-
telser av ”De som var med”. Den informationen kan du 
bara få via appen
     Utvecklingen av appen har skett i samarbete med 
företaget KFV IT i Katrineholm. Det stora arbetet som 
lagts ner på utvecklingen har lett till en app som är 
speciellt anpassad, inte bara till F11 Museum, utan för 
museer i allmänhet. Med enkla medel kan därför även 
andra museer få hjälp att skapa en app speciellt för 
deras verksamhet.
     De personer vid F11 Museum som varit verksamma 
med appen är Joachim Smith, Gunnar Vieweg, Gunnar 
Wolving och Georg Hammertjärn.
Så här laddar du ned appen
För att ladda ner appen i din mobil söker du 
F11 Museum 
i Iphone i App Store, 
och i Android-mobil i Google Play.

QR-koder främjar besöket
Stor vikt har lagts på användning av QR-koder i appen! 
De flesta stora föremålen eller händelserna som visas i 
museet är kopplade till en QR-kod. Drygt 50 föremål 
har QR-kod. När du skannar koden med din mobil 
öppnas sidan med den aktuella informationen direkt. 
Koderna är fästade invid, eller på ett speciellt stativ 
intill föremålet, och lätta att upptäcka och skanna.

Vi har nu öppet nästan som vanligt.
Tisdagar kl 9-12 med fri entré.
Söndagar kl 11-16 med entré 40 kr tillsvidare. 
Besökare under 15 år och medlemmar i NFF 
gratis entré.
Simulatorerna är dock tillsvidare ej igång.
Vi får i dagsläget ta in max 50 personer i Flyghal-
len samtidigt. För UND-plut och Annexet gäller 
endast guidade turer med max sex besökare per 
gång. Fråga alltid en värd som finns i Flyghallen.

Museibutiken och Flygkaféet är öppet.

Vi tar Swish, betalkort och kontanter.


