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4 000 kom till vår fina flygdag!

Lördagen den 3 september var det stor flygfest på
Skavsta. Uppemot 4 000 besökare fick då uppleva
10 olika flygplan i luften. Våra simulatorer gick
för högtryck hela dagen för de som ville känna på
att flyga. Och allt vi hade att sälja till besökarna i
våra serveringar gick åt. Nitton företag var med

som samarbetspartners. För att kunna arrangera
dagen hade vi lyckats engagerat 200 ideella funktionärer - NFF:are, stöttade av släkt och vänner.
Tack alla ni som jobbade både fredagen och lördagen! Vi planerar för ny flygfest om två år, första
lördagen i september 2024.

Några bilder från flygdagen. Överst
JAS 39 Gripen. SK  50-uppstart.
Team 50 i aktion.Vattenbombare.
Sukoi SU-29. Korvkön ringlade lång
hela dagen vid bägge korvmojarna.
Foto: Fred Brihagen
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Dags för ”Musik
Under Vingarna”
18 oktober!
I Flyghallen.

Musik

UNDER VINGARNA
Sörmlands Musikkår med sångsolister bjuder på
”Musikaliska pärlor”!
Välkomna till

F11 Museum
Kaffe med mazarin
säljs i pausen.

SÖRMLANDS
MUSIKKÅR

Entré 150 kr.

Medlemmar i NFF
120 kr.

Tisdag 18/10, kl 18:00!
Kom gärna från kl 17:00 för att få bra plats. Det
brukar bli ”knökfullt” på detta populära event. Du
kan betala med kort, Swish-nr 123 592 26 20, eller
med jämna kontanter. Fikat med hemgjorda mazariner kostar 60 kronor, som du betalar vid entrén.

Vår bok ”Över gränsen”
har snart sålts i 1000 ex!
Köp den här:
TVÅ BÖCKER
OM SPANING
FRÅN F 11
UNDER KALLA
KRIGET.
BOKPAKETET
BESTÅR AV
TVÅ DELAR
DEL 1:
”EN TOPPHEMLIG SPANINGSOPERATION”
DEL 2:
”PÅ SÄRSKILT
UPPDRAG
UNDER KALLA
KRIGET”
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 Museets butik säljs bokpaketet för 220 kronor.

Glädjande stora besökssiffror hittills i år för muséet!
Nu är vi riktigt igång på muséet. T o m augusti besökte
3 900 oss. Och med de 4 000 på Flygdagen lutar det mot
ett rekordår.
Under pandemiåren 2020 och 2021 var det glest på
museet - men ändå var det totalt 2 700 besökare.

Vi har haft ett stort antal gruppbesök, vilket är glädjande
då det genererar en bra slant.
För ett tag sedan fick vi ett trevligt tackbrev av Bengt
Rindå, med 16 st tidigare fältflygare, sedermera bl a Linjeflygpersonal. Bilden nedan. Dom besökte oss 8 september.

INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE 25 OKTOBER
Datum
Plats

Tisdagen den 25 oktober 2022
f d Officersmässen, Skavsta

ANMÄLAN
Anmäl dig senast 19/10 till: Freddie Andersson
e-post: freddie.andersson26@gmail.com
tel: 073 800 92 30		
PROGRAM
16:45-17:45
F11 Museum håller öppet för visning.
18:00
Information om verksamheten i NFF
		
och F11 Museum.
18:30		
Paus med smörgås och lättöl/vatten,
		
pris 80 kr. Lotter säljs för 10 kr/st.
		
Ta helst med jämna kontanter.
		
Enklast är att lägga 100 kr jämnt:
		
Smörgås med dryck + 2 lotter!
		
Eller Swish-nr 123 592 26 20
19:15 ca
Lottdragning
19:30-ca 21:00 Föredrag av Lennart Berns
Lennart har valt att berätta om ”29:ans tillblivelse”. Vi
kommer att få veta många spännande detaljer om hur
Saab redan 1948 lyckades ta fram ett reaplan som väl
kunde mäta sig med USAs F86-Sabre och Sovjets Mig15. Hur var det möjligt för ett litet land som Sverige

att kunna utveckla och producera stridsflygplan som, med
genombrott i teknologi, var i paritet med stormakternas?
Bland många flyghistoriskt kunniga personer så framstår
Lennart Berns som unik. Han har skrivit otaliga artiklar om
flyg i svensk och internationell press, och däribland två
två böcker om Saab 29 Tunnan. Dessutom var han under
två decennier chef för SFF kansli och skapade där det bästa
flyghistoriska arkivet i Sverige. Också som speaker på
många flyguppvisningar har han bidragit till ökat intresse
för flyg och flyghistoria. Efter en karriär i Flygvapnet som
präglades av informations- och PR-uppdrag nådde han graden av överstelöjtnant. Som erkänsla för sina flyghistoriska
insatser har Lennart Berns bl.a. erhållit Söderbergplaketten,
KSAKs silvermedalj samt Nationalencyklopedins författarpris.

Nu har vi en uniformsutställning
på F11 Museum!
Vår medarbetare på museet, Ulla
J:son Löfgreen, tillsammans hennes
man Jocke, simulatorinstruktör, och
Ullas tvillingsyster Anna-Karin, har
under ett drygt halvårs tid gjort ett
jättearbete med att gå igenom, sortera
och registrera museets omfattande
samling av uniformer, klädesplagg
och persedlar.
Dom har arbetat med det slitsamma jobbet i övervåningen i f d
Offmässen, med ett genomgripande
arbete för att få ordning på samlingen. Ulla och hennes team har
sett till att museet nu har vetskap om
vad som finns i den sedan lång tid
mer eller mindre förbisedda delen av
museet samlingar.
Som en fortsättning på det har dom
byggt upp museets nya uniformsutställning i Flyghallen bakom
37:an. Utställningen invigdes 3/9.
Det här är ett projekt som inte bara
gällde att presentera uniformer, utan
även att måla både golv och väggar.
Ullas team gjorde även det också.
Foto: Fred Brihagen

BÄSTE NFF-MEDLEM!

FLYGDAGEN
BLEV EN SUCCE!
								
								

ÖPPET PÅ F11 MUSEUM

Vi hade en riktigt bra Flygdag den 3 september.
Bra väder, bra uppvisningar och en i övrigt väl
fungerade dag. Antalet besökare uppskattas till ca
4 000 varav vi som jobbade var ca 200.
Alla som jobbade gjorde det ideellt, viket ju är
förutsättningen för att vi ska kunna arrangera en
Flygdag.
Vi fick många bra artiklar i media, i bl a
Sörmlands Nyheter, P4 Sörmland och Svt lokalt
Sörmland.
Vi marknadsförde oss i SN och Mobil SN, EK,
KK, NT, Svensk Flyghistorisk Tidskrift och RIX
FM - media där vi också fick viss sponsring. Vi
fanns även på vår Facebook och på vår hemsida.
Det har sagts flera gånger redan men jag säger
det igen. Stort TACK till alla ni som jobbade och
sponsrade oss!
Nästa år blir det ingen flygdag men kanske försöker vi igen september 2024.

Tisdagar kl 9-12, söndagar kl 11-16,

Under ordinarie öppettider finns det alltid två värdar i
Flyghallen, där man också betalar entréavgiften.
Annexet och Underrättelseplutonen är öppet vid förfrågan 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 simulatorinstruktörerna 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 FlygCaféet och vår spännande museibutik!

Nytt i vår App!

Men att nu Flygdagen är över, innebär det inte att
det blir lugnt på museet.
Nu närmast planerar vi för ”Musik under
Vingarna” den 18/10 och sedan redan veckan efter,
den 25/10, är det Höstmöte med föredrag.
Utöver Flygdagen har vi haft många ”vanliga”
besökare, och många större spännande gruppbesök
är planerade för hösten.
Fortsätter det så här kan rekordet på drygt 5 000
allmänna besökare från 2019 slås.
Du är hjärtligt välkommen till museet. Så att
besöksrekordet slås…

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

Appen är nu uppdaterd med material om
FLYGDAGEN och mycket annat nytt, bl a motorer.
Du hittar detta under AKTUELLT i basmenyn. (Den
som du drar ut från vänster kant.)

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.

Vi ses på museet!

ANSVARIG UTGIVARE		
REDAKTIONSGRUPP		
			
			
REDAKTÖR/PRODUKTION

Hälsningar
Lennart Hjelte

ADRESS

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

