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TACK TILL ALLA  ER SOM SKÄNKT GÅVOR TILL MUSEET 2013!
UTAN ERA GENERöSA bIDRAG skulle det vara 
svårt att driva vår verksamhet. Föremål i museets samling-
ar är till stor del skänkta av medlemmar och deras familjer. 
Vi har även fått anseeliga penninggåvor av medlem-
mar. Tack vare detta kan vi vidareutveckla museet och 
bli ett ännu mer intressant besöksmål för flyg- och 
teknikintresserade. Ett stort tack till:

Lars-Erik Ahlerup, Nyköping. Lars Hallin, Hisings Backa. 
Hasse Herngren, Jönåker. Alf Hertzell, Nyköping.

Hans Hoseth, Jönåker. Sonny Hågedahl, Nyköping. Arne 
Johansson, Nyköping. Walter Jonsson, Nynäshamn. Anders 
Karlsson, Nyköping. Stig Lindgren, Tystberga. Ulf Lidh, Visby. 
Hans Lövgren, Nyköping. Tomas Olsson, Nyköping. Karin 
Personne, Nyköping. Åke Pettersson, Nyköping. Hans Wes-
terberg, Tystberga. Tommy Wettergren, Ramsberg. Lennart 
Wärme, Nyköping. Freddie Andersson, Nyköping.

Utöver dessa har vid olika tillfällen föremål kommit till 
museet där givaren tyvärr är okänd. Tack även till alla er.
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”MUSIK 
UNDER 
VINGARNA” 
blev succé!
Konserten i Flygplanhallen 11 feb-
ruari gav mersmak. 61 betalande var 
visserligen något färre än vi räknat 
med, men kvällen gav ändå ett plus. 
Vi planerar en uppföljare i senhöst

med Flygvapenfrivilligas Musikkår, som till vardags 
heter Sörmlands Musikkår. Musikkåren, som var med-
arrangör, spelade musik man minns och förstås några 
härliga marscher. I pausen såldes kaffe med härliga 
mazariner, som Marie Löfgren bakat, samt Spitfire-öl 
med tilltugg. Vi var tolv NFF.are som hjälptes åt att ar-
rangera museets första konsert i Flygplanhallen. 

Planen är att kunna ge en konsert i november igen med 
Musikkåren. Då hoppas vi att fler NFF-are kommer. 
Södermanlands Nyheter gav oss god reklam med en fin 
artikel innan konsertkvällen. Tusen kronor av överskot-
tet denna kväll, har styrelsen beslutat att skänka till 
SOS BARNBYAR.



VÄLKOMMEN TILL NFF ÅRSMöTE, 
TILL VILKET DU hÄRMED KALLAS
Datum		 Torsdagen	den	27	mars
Plats  Flygteknikerskolan, norra delen av 
  f d 5 divisionens hangar. Parkering
  enligt skiss nedan. 
PROGRAM
Kl 1645-1745 F11 Museum håller öppet för NFF
Kl	1800	 Årsmötesförhandlingar	
  Enligt NFF stadgar.
Kl 1830  Paus med smörgås och lättöl/vatten, 
  pris 70 kr, ta med jämna pengar. 
  Lotter säljs 10 kr/st
Kl 1915 ca Lottdragning 
Kl	1930-2100	 Föredrag	– Alf	Ingesson	Thor
	 	 berättar spännande flygminnen från  
  en lång karriär i Flygvapnet och som  
  prov- och uppvisningsflygare.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två 
veckor före årsmötet.
Lämna motioner till Gunnar Vieweg, 
e-post: gvg@allt2.se eller personligen på tisdagsför-
middagar på museet.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning 
kommer att delas ut vid ankomsten.
Du som inte har tillfälle att komma till årsmötes-
förhandlingarna är naturligtvis ändå välkommen 
till föredraget.

ANMÄLAN
Anmäl	dig	omgående,	dock	senast	24	mars	till:
Freddie Andersson
e-post: freddie.andersson@imtech.se
tel: 010 475 38 22  
Med förhoppning om stor anslutning till detta, vårt 
sjuttonde årsmöte i NFF.       
     Styrelsen

Kallelse till NFF årsmöte 2014

VÅRA PRESENKORT SÄLJS NU 
ÄVEN PÅ RöDA KORSET/KUPAN
För att underlätta för de som vill köpa presentkort till 
våra simulatorer, finns nu möjligheten att köpa dessa 
centralt i Nyköping, på Röda Korset/Kupan, Västra 
Trädgårdsgatan 47. Kupan har öppet vardagar kl 10-16 
och lördagar
 kl 10-14. 
Detta kom-
municeras 
på vår hemsida 
och med affisch 
på Kupan. 
Genom att köpa 
presentkorten på 
Kupan, stöder ni 
behövande i Nyköping på bl a Träffpunkten och Mira.

Flygfilmvisning för funktionärer
Den 28 januari bjöd NFF alla 85 funktionärer som 
jobbade på förra årets Nyköpings Flyg & Motordag 
på flygfilm. Vi hyrde en salong på bion i Nyköping 
för att se en film som delvis spelades in på F11 1962. 
En av flygförarna som flög filmare i en S 32 Lansen 
var Gunnar Vieweg, som innan filmen berättade om 
inspelningen. Lennart Hjelte tackade för en god insats 
under flygdagen, och hoppades att alla återkommer till 
årets flygdag.

Hotell

Skolan
Terminal N

yköping

F11 Museum

Kvällens före-
dragshållare Alf 
Ingesson Thor inför 
ett pass i Swedish 
Airforce Historic 
Flights J 32B

F11 Museum i Morgonsoffan14 mars!
Vi har fått möjlighet att medverka i Morgonsoffan 14 
mars, som sänds i SN WebbTV (www.sn.se), kl 0800-
0900, från Pelles Lusthus. Detta är ett utmärkt tillfälle 
för oss att få berätta om F11 Museum och våra simula-
torer inför en stor publik.



F11 Museum visar sig ute i världen
- nåja i Norrköping har vi varit i alla fall.....

Den 24-25 januari var vi med på Mu-
seimässan i Norrköping, som ArbetSam 
(Arbetslivsmuseerna) arrangerar. Vi hade 
en monter som visade lite av vad museet 
har att erbjuda, samt en roll-up med våra 
budskap.
Den 24 var det fackmässa och vi kom-
municerade med de andra 17 museerna på 
plats, samt media och speciellt inbjudna. 
Den 25 var det publikdag, där vi fick till-
fälle att visa upp oss för ca 1 500 besökare. 
Vi fick några napp direkt - helgen efter 
var det ett gäng Norrköpingsbor som flög 
simulator hos oss. Det pågick även en 
välbesökt resemässa i grannhuset som vi 
besökte och erbjöd researrangörerna där, 
att komma till F11 Museum. Vår monter 
var granne med Femörefortet. Förmodligen kommer vi 
att vara med nästa år också.

Vi som arbetade dessa dagar var Karin Roos och Sune 
Karlsson, Marie Lövgren, Lennart Hjelte samt Kristina 
och Kenneth Åbrink.

Rapport från 
Lilljul 5 december
Den sedvanliga julfesten för museets guider, värdar och 
simulatorinstruktörer, hölls 5 december på f d Officers-
mässen. En kvinna var med - kan det kanske bli några 
fler i år? Den obligatoriska pilkastningen under ledning 
av Ingvar Claesson och Sören Wennerberg, vanns av en 
jublande Jan Gelin, som fick en flaska bubbel i pris.

Förslag på resa med NFF 2014
Förslag till resa 2014 med NFF. Huvudattraktion, 
Eastbourne Air Show 14 till 17 augusti.
Torsdag	14/8
Avresa med Ryanair från Skavsta kl. 09:45, ankomst till Stan-
sted kl. 11:05 lokal tid. Buss Stansted-Eastbourne c:a 2,5 tim. 
Incheckning på centralt beläget hotell för 4 nätter. Eftermid-
dagen och kvällen fria för egna aktiviteter, flygdagarna har ju 
börjat t.ex.

Fredag	15/8
Utflykt med buss till 2 st. museer i sydöstra England, t.ex. RAF 
Manston och Battle of Britain Memorial nära Folkstone. Åter 
till Eastbourne sen eftermiddag.

Lördag	16/8	och	Söndag	17/8:
Flygdagarna i Eastbourne, fritt efter vad man själv vill göra 
och se. Vill någon shoppa så går det också bra. Eller bara sitta 
på piren med en iskall och spana på flygetyg.

Måndag	18/8
Efter en lugn morgon med frukost och packning av prylar åter 
mot Stansted efter lunch c:a 13:30 för hemresa kl. 18:35 med 
ankomst till Skavsta c:a kl. 21:50.

Kostnadsuppskattning
Totalt c:a (flyg, buss, hotell) 6 000 kr per person
Beräkningsgrund är för c:a 20 personer i rum för 2 pers.

Bindande	anmälan	om	deltagande	senast	2014-05-31 till: 
freddie.andersson@imtech.se 
eller 
telefon 010-475 38 22
Freddie Andersson

Glatt pilkastargäng, fr.v. Sören Wennerberg, Ingvar Claesson, 
Lennart Zetterström och vinnaren Jan Gelin.



REDAKTIONSGRUPP Kenneth Åbrink tel 0734 16 33 41
   Fred Brihagen tel 0155 21 92 54
   Gunnar Vieweg tel 070 530 20 74

REDAKTÖR/PRODUKTION Kenneth Åbrink   

PORTOSPONSOR

ADRESS  Nyköpings Flyghistoriska Förening
  Skavsta Flygplats, 611 92 Nyköping
E-POST:  f11museum_marknad@live.se
HEMSIDA www.f11museum.se
FACEBOOK F11 Museum
POSTGIRO 82 46 05-0

Var vänlig meddela eventuella felaktigheter i dina 
adressuppgifter till NFF

Ordföranden har Ordet

Tisdagar kl 9-12, torsdagar kl 17-20 och söndagar kl 
11-15, samt onsdagar 25 juni till 13 augusti kl 13-17, Full 
guidning sista söndagen i varje månad samt onsdagar. 
Övriga dagar visar våra museivärdar gästerna tillrätta. 

öppettiderna på museet

NYKÖPINGS 
FLYG & MOTORDAG

Nytt år, nya möjligheter, 
nya utmaningar!
Vi hade ett bra år 2013 och står Väl rustade 
iNför 2014.

Året inleddes med en konsert: 
”Musik under vingarna”  i vår 
Flygplanhall, med  Sörmlands 
Musikkår. Konseten var välbe-
sökt men vi kunde varit fler.  
Vårt arbete Regionförbundets 
projekt ”Destinationsutveckling 
Sörmland” börjar närma sig 
avslut i mitten av året. Vi har 
knutit många värdefulla kontakter 

med andra inom besöksnäringen och vi finns t.ex. med 
i satsningen för att få fler besökare till Sörmland från 
bl a. Tyskland.
Arbetet inför Nyköpings Flyg & Motordag den 31/8 
pågår. Vi har i år fler intressenter än tidigare. Mer de-
taljer i artikeln bredvid, och mer kommer efterhand.
Vi tar gärna emot fler medlemmar. Du som läser detta 
har kanske någon familjemedlem som ännu inte är 
medlem eller kanske några grannar eller vänner som du 
ännu inte tagit med på besök till museet. Fler medlem-
mar ger mer resurser och en säkrare framtid. Lycka till 
med rekryteringen!
Vi ses på Årsmötet den 27 mars 2014!
Lennart Hjelte

VILL DU BLI GUIDE, MUSEIVÄRD ELLER 
SIMULATORINSTRUKTÖR?
I och med att museet växer och besöksfrekvensen ökar, 
behöver vi bli fler funktionärer. Du behöver inte vara 
expert, vi kommer att erbjuda utbildning. Första ”kul-
larna” museivärdar är nu inne i gänget och trivs med 
sina uppdrag. Kontakta Gunnar Vieweg om du känner 
för att ha ett kul och intressant uppdrag. 

DU hAR VÄL INTE GLöMT 
bETALA MEDLEMSAVGIFTEN?
Det finns fortfarande chans att betala. Kassören är tack-
sam om du betalar snarast. Inbetalningskort bifogas till 
dig som missat.

NYTT I MUSEIbUTIKEN
Sortimentet i butiken har utökats med små metallmodeller 
av poulära flygplan, samt glidflygmodeller.Byggsatserna 
från AIRFIX i skala 1:72 som finns i lager är: Spitfire 
PR 19, som fanns på F 11, med svenska dekaler samt P51 
Mustang, DH Mosquito och Messer-
schmitt 109. Vi får ständigt in nya och 
begagnade flygböcker, samt böcker om 
2:a världskriget och kalla kriget. Kom 
och fynda!

Som förra året 
visar vi många 
härliga legenda-
riska flygplan. 
Tunnan, Spitfire 
och Saab B17 är redan bokade. Automobilsällskapet 
Nyköping kommer att bidra med ett hundratal entu-
siastbilar som ska tävla om dagens vackraste ekipage 
- bil och kläder. Våra stora samarbetspartners i år är 
Automobilsällskapet, Stockholm-Skavsta Flygplats, 
Nyköpings Kommun, samt Mediehuset SN. Vi kommer 
även i år att erbjuda shuttle-bussar från Nyköping och 
kanske Trosa och Oxelösund, till museet, i samarbete 
med Åkerbergs Trafik. 
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