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Det ”bidde en tumme”
Så kan man travestera
på den gamla folksagan
Mäster Palms skräddare
vad gäller F11 Museums 30-årsfirande.
Den planerade flygdagen ställdes in. Även
så en planerad föredragning om F11 Museums
historia, från de första
förberedelserna 1989
och invigningen den 15
oktober 1991.
Efter pandemins alla
inställa aktiviteter fick
dock personalen på museet möjlighet att i någon mån högtidlighålla
årsdagen med en kort
ceremoni på platsen
intill flaggstången och
signaturflygplanet.
Förre museichefen
Gunnar Vieweg gav
en kort beskrivning av
platsen för 30 år sedan
och avtäckte en minnesskylt över museet.

Nuvarande museichefen Stieg Ingvarsson, tillsammans med förre chefen Gunnar Vieweg, höll i ceremonin. Foto Joachim Smith

DITT FORTSATTA STÖD FÖR NFF OCH F11 MUSEUM ÄR VIKTIGT!
BILAGA MED INBETALNINGSKORT
MEDFÖLJER DETTA NUMMER.

OBS! ANVÄND DETTA BANKGIRONUMMER: 5236-2654

S 29:ornas hemliga
spaningsuppdrag
uppmärksammas nu
på museet
Efter F11 Museums lansering av boken ”Över gränsen”
har de hemliga spaningsuppdragen med S 29 över
Sovjet 1958, rönt stort intresse. Boken och berättelsen
fick stor draghjälp genom Dagens Nyheters besök
på museet och efterföljande fylliga reportage i
DN:s lördagsbilaga 29 maj och på tidningens hemsida.
Den stora efterfrågan på boken har mycket glädjande inneburit att tre tilltryck har fått göras efter den
första upplagan.
Förutom boken har Joachim Smith producerat en
film om spaningsuppdragen. I filmen kan man bland
annat se piloterna själva berätta om flygningarna mot
den sovjetiska kusten. En kortare version av filmen
ingår nu i museets introduktionsfilm.
På plats i museet uppmärksammas de sensationella
spaningsuppdragen nu med en stor utställningsskärm,
som med text och bilder ger en kort sammanfattning
av händelserna 1958. Skärmen om uppdragen 1958 är
uppsatt invid ”Spaningstunnan”. Gunnar Vieweg och
Joachim Smith har utformat skärmen.

Vår nya simulator
- JAS 39 Gripen kan snart upplevas!

NYA PRESENTKORT
FÖR SIMULATORERNA

Lagom till årsskiftet kan alla äntligen få flyga Gripen.
Boka flygtid från 3 januari på hemsidan. Söndagen 9
januari är första flygdagen. Gripen kostar 250 kr.

Foto Fred Brihagen

Från årsskiftet gäller ovanstående utseende på vårt presentkort.Vi har ju nu fyra simulatorer: Gripen, Viggen,
SK60 och Piper. Presentkorten kostar 250 kr, och gäller
i två år från inköpsdatum. Finns att köpa i Museibutiken och genom vår hemsida. Presentkorten ni köpt
och inte kunnat utnyttja under pandemin på grund av
stängningen av museet, gäller fortfarande i två år från
och med återöppnandet av museet 31/10.
Presentkortet är en populär julklapp för alla som
får känna på att vara pilot för en stund. Så passa på att
besöka museet på tisdagar kl 9-12 eller söndagar kl
11-16, och köp i butiken.

NU ÄR DET DAGS UTFORSKA VÅR APP!
kan besöka museet virtuellt. Du gör det i F11-apATT BETALA MED- Du
pen, som lanserades förra året. Vi fyller ständigt på
med nytt material i appen.
LEMSAVGIFTEN!
Det stora antalet filmer, många om flygspaning
Bifogat med MN 4/21 finner du 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.
Betalar du medlemsavgiften innan den 15:e januari,
deltar du i ”lotteriet” för fritt medlemskap 2023.
Vinnare av fritt medlemsskap 2022 blev:

GERT SVENSSON
Vagnhärad, medlem nr 314.
LASSE och PIA THOMSEN
Nyköping, medlem nr 396.

under kalla kriget, gör appen speciellt intressant. Alla
filmer är i liggande format med hög kvalitet. Till det
kommer det stora dokumentära värdet, genom berättelser av ”De som var med”. Den informationen kan du
bara få via appen. OBS att det just nu är problem med
att se film i Ipod, men arbete med det pågår. Du kan
ändå se filmerna; tryck på länken, i texten så får du upp
en spellista i YouTube.
Utvecklingen av appen har skett i samarbete med
företaget KFV IT i Katrineholm.
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 i din mobil:
Sök F11 Museum i Iphone i App Store, och i
Android-mobil i Google Play.

GRATTIS FRÅN STYRELSEN!

OBS! MEDLEMSAVGIFTEN
SKA BETALAS IN PÅ SPECIELLT
BANKGIRONUMMER: 5236-2654

JUL I BUTIKEN
Medlemspriser nu till jul:

T-shirt med 32 Lansen 60 år

100 kr/st. Finns i storlekarna: 110/120, 130/140, S, M,
L, XL, XXL, XXXL.

T-shirt med F11-planen

Ljusgrå (melerad).
F11 Museum i svart/gul, med fyra flygplan från F11
(21, 29, 32, 35) samt F11 Museum-logotype.
Medlemspris till jul: 50 kr/st.
Finns i storlekarna: S, M, L, XL.

SFF söker

ARKIVFÖRESTÅNDARE

SFF Arkiv och Medlemsservice finns nu på Offmässen,
Skavsta, som granne till F11 Museum.
Vi söker nu en Arkivföreståndare som kan vidareutveckla denna viktiga verksamhet för SFF. Personen
i fråga bör ha ett stort intresse för flyghistoria och
gärna en bakgrund där allmänt administrativt arbete
och särskilt arkivarbete finns med. Samtidigt är detta
en unik möjlighet att ta del av, och utveckla, Sveriges
mest kompletta flyghistoriska arkiv, ett drömjobb för
en flyghistoriker. Tjänsten är på deltid, omfattar 1 dag
i veckan och är arvoderad. Uppgifter för Medlemsservice ingår och innebär att förpacka och sända iväg
beställda böcker.
För närmare information om arbetet står gärna Stieg
Ingvarsson (070-389 90 63) till tjänst.
Ansökan senast 2021-12-12 till SFF kassör,
Rune Westergren e-mail: kassor@flyghistoria.org

Ordföranden har ordet
BÄSTE MEDLEM!

Det bästa med detta Medlemsnytt
är att jag nu kan säga

ÄNTLIGEN!

Vi öppnade hela museet och simulatorverksamheten
söndagen den 31 oktober efter att ha varit stängda
sedan mars 2020.
Nu får vi hoppas att pandemin inte kommer tillbaka.
Vi är väl medvetna om riskerna och att vi idag fortfarande måste ha vissa restriktioner. Den tydligaste är att
för att få flyga simulator måste besökaren kunna visa
ett covid-pass eller ha ett vaccinationsintyg för minst
två sprutor.
OBS. Detta är vad som gäller just nu. Pandemin är
dock inte över, det kan komma nya restriktioner, kolla
gärna på hemsidan.
På dom få dagar som vi hittills haft öppet har det
kommit relativt få besökare. Kanske har inte informationen nått ut, eller så är många lite avvaktande till
besök. Vi har dock fått några förfrågningar på gruppbesök.
Flygdagen 2021 blev inte av som bekant. Nu har vi
haft det första mötet inför 2022, vi är optimistiska och
planerar för en lördag i början av september. För att

kunna erbjuda ett intressant program måste vi redan nu
preliminärboka uppvisningsflyg och andra aktiviteter.
Vi tror att det finns ett stort intresse och vi ska göra
vårt bästa.
Hans-Göran Haglund bjöd in till Värd och Guideträff i mitten av november. Nu är det ju nästan två år
sedan sist, så vi behövde repetera en del rutiner.
Mycket glädjande är att vi kunde hälsa sex nya blivande värdar och guider. Detta är en betydande förstärkning av våra resurser. Vi gick också igenom en del
nyheter och utbytte erfarenheter och så fick vi goda
smörgåsar gjorda av Hasse och Marie Löfgren.
Nästa viktiga tidpunkt att komma ihåg är att vi planerar för Musik under Vingarna igen, och datum är 8
februari, kl 1800. Se till att notera detta!
Jag ser fram emot ett ”normalår” med många
besökare och många trevliga möten.

ÖPPETTIDERNA

VI SPONSRAR NFF/MEDLEMSNYTT

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
			

Väl mött! Lennart Hjelte

Nu till storhelgerna är ni välkomna följande dagar:

26 december - Annandag jul, kl 11-16
28 december, kl 9-12
2 januari, kl 11-16

Sedan rullar det på som vanligt:
Tisdagar kl 9-12 och söndagar kl 11-16.
Som medlem har ni fri entré. Övriga betalar 80 kr och
barn under 15 år går in gratis. Simulatorerna kostar
250 kr/per styck för 30 minuter.
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REDAKTÖR/PRODUKTION

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

Saab AB Support and Services
Skavsta Flygplats, Nyköping
Tel 0155 771 00 www.saabgroup.com

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			

