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BÄSTE MEDLEM!

        Hälsningar 
        Lennart Hjelte

Det börjar bli tjatigt 
med: ”Äntligen” 
men...

Våren, och snart försommaren, är här och pande-
min är, i varje fall just nu, någon annanstans.
     Vi har haft bra med besökare på våra vanliga 
öppettider och ett flertal stora gruppbesök, så be-
söksstatistiken ser bra ut.
     När det blev känt att JAS 39 Gripen-simulatorn 
blev bokningsbar några dagar efter invigningen, 
som förrättades av Landshövdingen, har vi sett ett 
stort intresse. SK 60 simulatorn har trasslat en hel 
del för oss men nu tycks det som att en omstart är 
nära förestående. Viggen och Pipern går bra.
     Tillsammans med föreningen Jazz i Nyköping

Johan Hederstedt, ÖB åren 2000-2003, numera 
bosatt i Nyköping, besökte efter inbjudan F11 
Museum i april.
     Lennart Hjelte och Gunnar Vieweg visade vårt 
museums alla delar. Som f.d. ÖB var Johan natur-
ligtvis väl initierad om det mesta och tog med stort 
intresse del av vad vi har att visa. 
     Början på visningen inleddes som brukligt är 
med visning av vår lovordade intro-film, vilken 
fick ett starkt erkännande även från Johan. 
     Allmänna museifrågor diskuterades naturligt-
vis, liksom ekonomiska premisser. 
     Lennart såg också till att överlämna vårt infor-
mationsmaterial, med förhoppning om ett positivt 
gensvar på broschyren ” Bli medlem i NFF”

arrangerade vi en Jazz-konsert i början av maj. För 
att vara första gången fick vi bra besökssiffror.
     Nu närmar sig sommaren med bl a onsdagsöp-
pet 6/7-17/8. Vi planerar för en intressant höst. Det 
börjar förstås med Flygdagen den 3/9. Program-
makarna har mycket fint i planerna. Lite senare, 
den 4/10, återkommer Musik under Vingarna med 
Sörmlands Musikår. Höstmötet med en intressant 
föreläsning är planerat till 25/10. Och så finns det 
lite andra planer, så det finns mycket att se fram 
emot.                
  Vi ses på F11 Museum i sommar!

TIDIGARE ÖVER-
BEFÄLHAVARE 
GÄSTADE MUSEET!

Lennart Hjelte möter upp tidigare överbefälhavaren 
Johan Hederstedt vid museets entré.         Foto Gunnar Vieweg



Efter det sedvanliga årsmötet, där styrelsen omvaldes, 
och revisorerna godkände räkenskaperna, samt bevil-
jade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskaps-
året, fick vi höra historien om Vampire.
     Landets kanske meste pilot, Kjell ”Gamen” Nord-
ström, gav en intressant inblick i den gamla välkända 
Vampire, ett av de första jetflygplanen, på den tiden 
benämnt  reaplan.
     Lite flyghistoria fick inleda föredraget, där Kjell 
berörde de stora sprången i flygets utveckling. Från de 
tidiga motorerna, tunga med låg effekt, som gav lång-
samma flygplan, till nästa steg då högoktanigt bränsle 
gjorde det möjligt att dramatiskt höja effekten i förhål-
lande till vikten i flygmotorerna. Då blev begränsning 
propellrarna, som snart ersattes av jetmotorn. 
     De första försöken med jetmotorer gjordes redan på 
1930-talet. Bland de tidigaste jetflygplanen var Vampi-
ren, som redan 1945 kom ut på förband i England. 
    De första Vampire som kom till Sverige, då be-
nämnda J 28, anlände 1946, under stor uppståndelse i 
Norrköping, då F 13 fick de första exemplaren.  
     1953 fick även F 11 Vampire, totalt fanns där 16 st. 
Sverige köpte inalles  426 stycken, varav 92 havere-
rade. Vilket inte var uppseendeväckande många för den 
tiden. Vamipren tillverkades i nära 3 300 exemplar och 
exporterades till en rad länder.
     Beskrivning av flygplanets egenskaper och hur det 
användes i Sverige, och lite inblick i Kjells början i 
flygvapnet avslutade en givande afton.

Den fullsatta mässlokalen tyder på att återöppningen 
efter två nedstängda år var efterlängtad. Och ingen 
behövde bli besviken på vare sig mackorna eller under-
hållningen i samband med årsmötet. 
     Helt överraskande strömmade plötsligt sju röststar-
ka män in och bjöd på några välkända låtar. Manskören 
Voicemail bjöd även upp till allsång med ”Upp och 
pröva dina vingar”.

Årsmötet bjöd på J 28 Vampire och sång!

Den 6 maj bjöds det för andra gången på jazziga 
toner i Flyghallen. 
     Förra gången var när museet firade flottiljens 
60-årsminne i oktober 2001 (M-nytt 4/01). Då 
bjöds på tidsenlig Glenn Miller-musik, med 
plats för dans, precis som på fotot vid årets Jazz 
i hangaren. 
     I skön majkväll bjöds på Tandla All star 
band, ett ”mindre” storband som fyllde hangaren 
som ett fullt storband. Skön blandning av låtar 
och fina vokalistinslag av jazz-rösten Josephine 
Thunell. 
     Extra stolar fick plockas fram för att klara 
all publik. Ändå fanns plats för pigga dansare 
till lockande musik, som Jill Johnsons Crazy in 
love, i storbands-arr och härlig sång av Josep-
hine. Allt arrangerat i samarbete med föreningen 
Jazz i Nyköping.

JAZZKVÄLL

”Gamen” i sin ungdom i en Vampire. Övre bilden från  
hans föredrag efter NFF årsmöte.



Tisdagen den 5 april kl 10:30 
invigdes Gripensimulatorn av Söder-
manlands Landshövding. Ett 20-tal 
inbjudna gäster samt lika många 
NFF-medlemmar bevistade ceremo-
nin i Flyghallen. Efter invigningen 
fanns möjlighet att prova simula-
torn en kort stund. Tre damer nap-
pade direkt. Södermanlands Nyheter 
gjorde ett reportage som stod att läsa 
i tidningen dagen efter. Från och med 
6 april gick det att boka simulatorn 
på vår hemsida, med första flygning 
söndagen 10 april. En 30-minuters 
flygpass kostar 250 kr.

Vår nya 
simulator - 
JAS 39 Gripen -
är nu invigd av 
Landshövding 
Beatrice Ask!

Första resan för Flygande Veteraner sedan 2019 gick 
till F11 Museum. Daisy stannade dock kvar i Västerås 
denna tidiga vårdag, 2 april. 
     De deltagande veteranerna, ca 30 st, tog sig dit 
i egna bilar denna gång. Reseledaren Björn Crantz 
kunde lugnt pricka av resenärerna.
     Flygande Veteraner var den första stora gruppen 
besökare i museet, efter alla genomlidna restriktioner 
under pandemin. Daisy kommer till F11 Museums 
Flygdag 3 september.

Lyckad säsongstart 
för Flygande Veteraners 
resesäsong

ArbetSams årsmöte 
och Museidagar 22-24/4 
2022, förlades i år till 
Nyköping
Värdmuseum detta år var Sörmlands Museum, där 
årsmötet och många föreläsningar hölls.
     70 deltagare av de 100 museiarbetarna från hela lan-
det kom tidigt på lördagsmorgonen till F11 Museum.
Vi fick en timme på oss att visa museet. Gruppen 
delades i tre grupper, ledda med hjälp av olikfärgade 
vimplar. Vi visade bara Flyghallen, på grund av den 
korta tiden. Besökarna fick se vår introduktionsfilm, 
simulatorerna, samt visning av vår app. På bussarna 
innan informerade vi om museet, samt delade ut en fol-
der med karta över Flyghallen. Efter bussturen till oss 
begav sig besökarna till bl a Femörefortet och senare 
till Stadsvakten. Tio museer betades av under dagen.



ÖPPET PÅ F11 MUSEUM 
Tisdagar kl 9-12, söndagar kl 11-16,
samt onsdagar 6/7 - 17/8 kl 13-17.
Under ordinarie öppettider finns det alltid två värdar i 
Flyghallen, där man också betalar entréavgiften.
Annexet och Underrättelseplutonen är öppet vid förfrå-
gan hos värd. 
Se alltid vår hemsida för öppettider, då museet kan vara 
stängt på vissa helgdagar.
Flygpass i simulatorerna bokas på: www.f11museum.se
Tider kan finnas vid förfrågan direkt hos simulator-
instruktörerna på museet.
Entréavgiften är 80 kr. Ungdom under 15 år gratis 
liksom medlemmar i NFF. Tisdagar fri entré. Har du 
simulatorpresentkort är det också fri entré. Besök Flyg-
Caféet och vår spännande museibutik!
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VILL DU VARA MED 
OCH ”JOBBA” PÅ 
VÅRT MUSEUM?
Du, vi behöver alltid påfyllning av guider, värdar, 
simulatorinstruktörer, flygplansmekaniker, datakunniga 
och museiintresserade i allmänhet. Anmäl ditt intresse 
till Gunnar Vieweg, tel 070 530 20 74.

Den 3 september kan det äntligen ”braka loss” med 
Flygdag på Skavsta. Planeringsgruppen är i full gång. 
Flygvapnet kommer med JAS 39 Gripen och SK60! 
Vidare kommer 4-grupp SK50, Daisy, Vampire, Saab 
B17, Brandflyget. Världsmästaren i segelflyg kom-
mer. Gauffin med två helikoptrar kommer. Men det 
kan komma ytterligare några plan. Vi kommer att sälja 
bredda smörgåsar, kaffe, te läsk och bullar, glass, samt 
varm korv. Allt i egen regi. Flygdagen pågår mellan kl 
11-15. Entréavgiften är 100 kr/person, under 15 år samt 
medlemmar i NFF fri entré. Parkeringen är fri.
Ytterligare information om Flygdagen kommer i nästa 
MedlemsNytt, samt framöver i vår Hemsida och Face-
book. Detta är ett samarbete mellan F11 Museum/NFF,
Flygvapnet och Stockhoms Skavsta Airport. 

FLYG-
DAG
3/9! 

Assemblin VS AB
Hinzens Gränd 5B, tel 010 472 60 00
www.assemblin.com
Anlita alltid våra sponsorer i första hand när du behöver 
hantverkshjälp! Dom stöttar F11 Museum!

24 maj besökte kom-
munpolitiker oss
Stora Mötesdagen som Nyköpings kommun arrangerar 
sedan fyra år tillbaks, brukar få besök av oss. Så även i 
år. NFF/F11 Museum räknas av kommunen som en av 
de stora inom den så viktiga besöksnäringen. Kommu-
nen vill veta hur det går för oss, speciellt efter de svåra 
pandemiåren. Dom vill veta om vi har speciella behov, 
utmaningar, möjligheter framöver, och hur kontakterna 
med kommunen fungerar. Hos oss är det Lennart Hjelte 
och Kenneth Åbrink som är våra kontaktpersoner.

Griffon har
kommit hem!
31 maj 2022 blev en av F11 Museums mest minnesvär-
da dagar. Då anlände den sedan många år och många 
förfrågningar efterlängtade Spitfiremotorn, Rolls 
Royce ”Griffon 66”, till museet. Pär Björkqvist från 
Flygvapenmuseum anlände som avtalat prick 09.00 
och öppnade lasten med motorn och en stor modell 
av flygplanet. Med hjälp av truck och pallyftar kunde 
den 2 meter långa och ett ton tunga pjäsen baxas in på 
plats. Den nästan 37 liter stora 12-cylindriga motorn, 
utrustad med en 2-stegs kompressor, gav 2035 hk och 
kunde lyfta S 31 till 14.000 meters höjd. Motorn har 
nu återkommit till den plats där den en gång användes 
och där den också skars upp till utställningsskick av 
tekniker vid F 11. S 31-motorn blir nu ett förnämligt 
inslag i museets, nu kompletta, samling av motorer till 
spaningsplanen i Flyghallen.


