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F11 Museum arrangerade stor
konferens åt Flygvapenmuseum

Deltagarna framför offmässen.
Foto: Fred Brihagen

19-20 april konfererade 48 chefer och
medarbetare från Sveriges flygmuseer
hos oss. Denna konferens hålls vartannat år med de olika museerna som
värdar. Som konferenssal och till middagen användes f d officersmässen.
Vi visade museet vid två tillfällen och
några deltagare fick flyga simulator.
De tillresta gästerna bodde på Connect Hotel Skavsta, på lagom promenadavstånd från museet. F11 Museum
representerades av vår ordförande
och museichefen. Flygvapenmuseets
chef (avgående) Mikael Parr, hälsade
välkommen och inledde konferensen.
Tio museer (inklusive F11 Museum)
fick presentera sina verksamheter.
Som gästföreläsare var flygshowansvarige Adam Kendall från Duxford
Air Show inbjuden av FVM. F11
Stieg Ingvarsson gav Adam Kendall en Spitfire-bok som tack för sin
Museum hade bjudit in Kustbevakintressanta presentation om hur man organiserar en av världens
ningen för en intressant föreläsning.
största flygshower. Foto: Fred Brihagen

Ett 30-tal NFF-medlemmar
besökte i våras utställningen på
gamla F13. Håken Fredriksson,
ordförande i F13 kamratförening,
berättade om bakgrunden till utställningens tillkomst. Efter många
påstötningar från kamratföreningen
på Norrköpings politiker, fick man
2015 stöd för utställningsidén
”Norrköping minns F13”.
Ca 6000 besökare såg utställningen i Norrköpings stadsmuseum,
och det övertygade politikerna att
satsa på en permanent utställning på
Bråvalla. År 2016 och 2017 bidrog
därför Norrköping stad med 200 000 kr
per år för att omvandla en hangar och
Martin Blås divisionslokaler till F13
utställning. Under 2018 har också ett
stöd på 100 000 beslutats. Det nämndes
att 35 000 kr satsades på att lära sig
utställningsteknik, vilket givit gott
resultat i den utställning som finns i hangaren, som
domineras av en restaurerad JA 37. F13 kamratförening har idag 516 medlemmar. Utställningen är
hittills endast öppen för gruppbesök och särskilt annonserad öppethållning för allmänheten, inträde 80 kr,
gruppbesök 500 kr.
En Draken-simulator som körs i privat regi finns
även kopplad till utställningen.
En utvidgning av utställning planeras och där vill
man spegla den spaningsverksamhet som fanns på
F13 under Viggen-epoken. Temat är f ö att satsa på
incidentberedskap och F13 historia under flottiljens
verksamhetstid 1944–1993. Speciellt är man intresserad av ett samarbete med F11 Museum kring att visa
spaningsverksamheten med Viggen. Därför önskar
man föremål och beskrivningar hur denna gick till. Vi
lovade att bidra efter förmåga, och vid mötet utlovades
att överföra en Ska 24 kamera (som vi idag har i förråd

Foto: Kenneth Åbrink

”Norrköping minns F13”

och är deponerad från FVM) till F13. Spaningsbilder
efterfrågas också och vi hänvisade till Gunnar Wolving.
Man planerar även för att göra en ”F13-dag” med
öppet hus och flyguppvisning, varför man vill lära
sig av våra erfarenheter från flygdagarna på Skavsta.
Det är framförallt logistiken som man vill diskutera.
Bråvallafältet är dock inte längre godkänt för militära
landningar så program för flygdagen är mycket oklart
idag.
Från vår sida uttrycktes önskemål att ta del av
kunnande i utställningsteknik med spotlights och små
tema-utställningar, speciellt samlat kring nödutrustning och räddningsverksamhet vilket vi saknar. Även
STRIL-verksamhet och ledning av spaningsuppdrag
kan vara intressant. F13 flottiljflagga visades i original
och kopia vilket är av intresse för oss. Samband med
F13 kamratförening ska i första hand ske genom Hans
Löfgren.

Våra tillbyggnadsplaner
Nu är ”Depån” (f d kallförrådet) klart och inflyttning
pågår. Samtidigt pågår tömning av gården utanför
Flygplanshallen. När detta är klart kommer kallförrådet
att rivas. Den stora containern kommer att flyttas till

ny plats mellan Flygplanshallens långsida och Depån.
Tillbygget (det gråmarkerade på bilden) fordrar dock
tillskott i kassan. Bygget är beräknat till ca 2 miljoner
kronor. För att detta ska bli verklighet pågår en sponsringskampanj bland utvalda företag, kommunen,
stiftelser, samt bank.
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Vi kommer att erbjuda er olika
fina förmåner beroende på insats.
Vilka, presenteras i nästa nummer av
MedlemsNytt.
Men redan nu kan du bidra på vårt BG: 5441-6995.
		

CAD-CAM
Fred Brihagen

VÄLKOMMEN ATT HJÄLPA
TILL MED FINANSIERINGEN

Flygplan, katter och
isbjörn på årsmötet.
Årsmötets föredrag bjöd på trevlig underhållning från
den flygande läkaren (bl.a influgen på Mustang i USA)
och tillika skicklige och engagerade fotografen Ulf
Nylöf.

Årets P-O Pettersson
stipendium
Det av NFF instiftade stipendiet till Per-Olov Petterssons minne, delades i år ut 13 juni till ”Bästa kamrat” i
Flygteknikerklassen på Flygteknik Technical Traning,
Skavsta. Stipendiaten - Viktor Charlès - får 1 000 kr
samt ett diplom. Det är klasskamraterna som nominerar
och utser mottagaren av vårt pris.

”FLYGKOLLO” 13-15/8
Vi har inte så mycket ungdomsaktiviteter som ni vet,
men nu i sommar ska vi ordna ett intressant ”Flygkollo”
för ungdomar i årskurs 7-9,
den 13-15/8. Kollot är gratis.
Be därför era barn eller barnbarn att kolla i Nyköpingsguiden.se Anmälan till:
info@f11museum.se

”Turista hemma” i
Nyköping

NFF styrelsesammansättning 2018-2019

Lördagen 19 maj var F11 Museum på Stora torget i
Nyköping. Kommunen arrangerade en ”Turista hemma-dag” med ett 20-tal olika företag och föreningar
inom besöksnäringen. Vi hyrde en torgbod där vi hade
skyltar, roll-ups och foldrar. Vi delade ut ca 200 foldrar,
samt pratade med de som fick dom. Dragplåstret var en
katapultstol från Draken, som både stora och små fick
provsitta. Lars Andersson, dagen till ära iförd flygdräkt
berättade om stolen och flygplanen på museet. Att
satsningen uppmärksammades, märktes på söndagen,
då det var betydlig fler besökare än vanligt.
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Ulf visade ett synnerligen omväxlande bildspel
med mycket flygplan som han kommenterade med stor
humor. Inte bara flygplan förresten utan även andra
personliga favoriter som katter, isbjörn och barnbarnet,
som till Ulfs besvikelse gillar traktorer med än flygplan.
Favoriten bland Ulfs flygplan är 29:an men här
bjöds på en imponerande rad andra vackra flygbilder.
En hel del fotade från Hercules, en maskin som Ulf
själv spakade över Kilimanjaro under FN-uppdrag i
Afrika, inflikat på plats av Lasse Sjöberg som själv var
med på den flygningen.
Intressant var också berättelsen om hur han vid
ett forskningsuppdrag till Arktis var med om att helt
ofrivilligt döda en isbjörn. Björnen finns uppstoppad på
Naturhistoriska Riksmuseet och även avbildad på den
helikopter som var med vid tillfället och som nu kan
ses på Aeroseum i Göteborg.
Ulf är särskilt entusiastisk när han kan fånga motiv
med de vågeffekter i luften som skapas av värmestrålningen bakom jetflygplanen. Många vackra sådana
bilder fick vi se. Huvuddelen av bilderna kommer från
hans engagemang i Swedish Airforce Historic Flight SwAFHF. Vilket gjorde att vi även fick se några bilder
från Skavsta vid förra årets flygdag där SwAFHF medverkade med en rad flygplan. Ett på alla sätt mycket
uppskattad bildberättelse av Ulf Nylöf.

GDPR-policy
Ordföranden har ordet NFF:s
Medlemmarnas personuppgifter används vid kontakter

Äntligen sommarsäsong!
Förutom bra väder under
våren och försommaren,
har vi också fått fler besökare, vilket är vårt mål.
En av de största händelserna hittills i år, var att
Flygvapenmuseum (FVM)
bad oss vara medarrangör
vid årets Museikonferens
19-20/4. Ca 50 personer
deltog från landets flyghistoriskt inriktade museer.
Jag är mycket stolt över hur vi ordnade detta. Förutom
god mat och bra ordning på ljud och bild, visade vi upp
ett fint, rent, putsat museum med omgivningar. Jag fick
många positiva kommentarer under dessa dagar. Ett
stort TACK till alla som gjorde detta möjligt.
Planeringen för Familjedagen för NFF-medlemmar
pågår, notera den 2/9. Inbjudan kommer.
Passa på att se filmen från flygdagen 2017 som ligger
ute på vår hemsida.
Ha en bra sommar och besök gärna museet med släkt
och vänner.			
					
Lennart Hjelte

ÖPPET PÅ F11 MUSEUM

Tisdagar kl 9-12 och söndagar kl 11-16,
samt onsdagar 20/6-8/8 kl 13-17.
Vi erbjuder alltid guidning under ordinarie öppettider.
Underrättelseplutonen visas två gånger varje söndag.
Skylt i museet visar tid för visningarna.
Se alltid vår hemsida för öppettider, då museet kan vara
stängt på vissa helgdagar.
Flygtid i simulatorerna bokas på: www.f11museum.se
Entréavgiften är 50 kr. Ungdom under 18 år gratis
liksom medlemmar i NFF. Har du presentkort är det
också fri entré. Entré vid gruppbesök är 50 kr/person,
dock lägst 1 000 kr.
Cafe, glass och spännande museibutik!

Du, vi behöver alltid påfyllning av guider,
värdar och simulatorinstruktörer.
Anmäl ditt intresse till Gunnar Vieweg,
tel: 070 530 20 74, eller: g.vieweg@allt2.se
Vi kommer att dra igång utbildningar för
nya funktionärer i höst.
ANSVARIG UTGIVARE		
REDAKTIONSGRUPP		
			
			
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 010 475 38 22
Kenneth Åbrink		

Meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till NFF

med föreningens medlemmar. Personuppgifterna utgör
underlag för distribution av Medlemsnytt eller annan
information där föreningen önskar lämna meddelande
eller skapa direktkommunikation med alla eller enskilda medlemmar. Uppgifterna gäller såväl e-post som
postadresser och telefonnummer. Uppgifterna används
även för uppföljning av betalning av medlemsavgifter.
För att hålla personuppgifterna aktuella kan NFF komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter
från privata och offentliga register.
Gallring av personuppgifter sker enligt gallringsplan i
både digital och pappersbunden informationshantering.
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter vi på NFF behandlar om dig som person samt att
uppgifter rättas/raderas såvida de inte utgör en nödvändig del av ett beslutsunderlag eller på annat sätt behövs
för att NFF ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser.
NFF kommer inte att lämna ut personuppgifter till
tredje man. Du ska känna dig trygg med att vi hanterar
dina personaluppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet
sätt, i enlighet med det nya regelverket.

TACK ALLA NI SOM PÅ OLIKA
SÄTT SPONSRAR OSS!

NFF/F11 Museum har förmånen att få ekonomiska
bidrag, byggnadsmaterial, utställningsföremål, inredning/möbler, böcker, flygkuriosa, uniformer, trädgårdsmaskiner, professionell hjälp av olika slag – ja, allt som
gör museets ideella verksamhet möjlig.
Utan er välvilja skulle vi inte kunna bedriva
verksamheten på nuvarande sätt.
Den här gången tackar vi ROBERT PALM som bidragit med medel till tillbygget.
Styrelsen
					

VI SPONSRAR NFF/MEDLEMSNYTT

Största sortimentet av däck och fälgar.
Nu även bilverkstad. Däckhotell.
Tel 0156 182 70 tdm@kransensgummi.se
Vi finns i Vagnhärad - nära E-4:an.
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

