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F11 MUSEUM FORTFARANDE 
STÄNGT PÅ GRUND AV COVID-19!
Det är faktiskt bara 5 veckor sedan vi i styrelsen tog det 
mycket ovanliga beslutet att tills vidare stänga museet.
     Ett ibland till synes oändligt flöde av information om 
eländet har därefter kommit.
     Jag tycker det ännu så länge är svårt att förstå vilka 
eventuella ändringar detta kan innebära för oss på lång 
och kort sikt. Vi får helt enkelt avvakta.
     Även om museet nu är stängt så pågår en hel del akti-
viteter, mycket pågår hemifrån men också en imponerade 
mängd enskilda medarbetare jobbar i våra lokaler. På 
annan plats i MedlemsNytt kan du läsa mer om alla dessa 
jobb.
     Vi har tills vidare senarelagt planerade arbeten som 
innebär utgifter och som inte måste utföras nu och vi har 
t ex sänkt värmen i våra lokaler. Några intäkter har vi nu 
inte men vissa kostnader som tex hyra och avgifter för 
försäkringar och telefon etc är ju oundvikliga. Vår kassör 
Lennart Zetterström håller koll på posten och utgifterna 
(som vanligt…). Vi har som ni vet en del pengar ” i kas-
san”, ni har ju som bekant nyligen betalt medlemsavgif-
ten för 2020, så kortsiktigt klarar vi oss utan hot mot vår 
verksamhet.
     Sedan tidigare planerar vi för ”Öppet Hus” den 6 sep-
tember. Planerna är fortfarande aktuella men ifrågasätts 
nu allt mer. Om eländet fortsätter så ställer vi förstås in. 
Jag hoppas dock att vi kan ha detta, för det kan komma 
många besökare. Det kommer att finnas ett stort sug efter 
evenemang tror jag.
     Vårt Årsmöte ställdes in. Vi kör vidare med den gamla 
organisationen så länge. Förr eller senare måste vi dock 
ha ett möte. En tanke som dykt upp är att slå ihop Års-
mötet med Höstmötet. Höstmötet är preliminärt planerat 
till 20 oktober. En annan möjlighet är att som andra för-
eningar ha Årsmötet digitalt via dator.  Mer information 
kommer.
     ArbetSams museidagar, där vi har ett större uppdrag, 
var planerade till mitten av april, är nu flyttade till april 
16-18, 2021, med samma program.
     Så något positivt också. NFF är medlem i föreningen 
Sveriges Museer. Totalt är det ca 225 medlemmar, de 
flesta är våra stora offentliga museer såsom Flygvapen-
museum, Tekniska Museet och Länsmuseerna, men också 
en del liknande vårt. Föreningen utser varje år ”Årets 
Museum”. Det går så till att några uppmanas att ansöka 

om nominering. Föreningen utser sedan 1 av 3 nomine-
rade till titeln. Det var i år 16 museer som fick ansöka 
om nominering och vi var ett av dessa. I slutet av januari 
lämnade vi in en mycket fin ansökan sammanställd av 
Gunnar Vieweg. I slutet av februari fick vi information 
att vi inte blivit utvalda. SURT tyckte jag! MEN vid när-
mare eftertanke så tycker jag vi ska vara stolta över att 
vi som 1 av 16 museer blivit uppmanade att ansöka. Det 
måsta tolkas som att vi välkända i branschen. 

Detta Medlemsnytt sänds ut en-
dast till de som har mailadress. 
Detta för att inte få portokost-
nader. Om du känner någon 
medlem som inte har mail 
vänligen visa detta mail om du 
kan. Papperskopior kommer 
efterhand att finns i Annexet.

Så slutligen, håll ut, var försik-
tiga och vila, så ses vi så snart 
som möjligt och då med massor 
av arbetslust.
                          Lennart Hjelte

OrDföraNDEN har OrDET

Läget för några 
av våra kollegor
Flygvapenmuseum	 	 Stängt
Västerås	Flygmuseum	 Stängt	
Arsenalen	 	 	 Öppet
Stadsvakten	Nyköping	 Stängt
Arboga	Robotmuseum	 Stängt
Femörefortet	 	 	 Öppet
Länsmuseet	Sörmland	 Öppet
Aeroseum	 	 	 Öppet
Ängelholms	Flygmuseum	 Stängt
Som ni ser är det lite olika. Ska ni besöka något 
museum, är det bäst att gå in på deras hemsidor och
kontrollera uppethållandet.



Vår signaturdrake kan nu kläs på med 
extratankar!  
Vi har till slut lyckats få tag i fästbyglar som håller 
tanken mot balken. Det innebär att vi, när temperatur 
och Corona-restriktioner lättar, kan få på ytterligare tre  
extratankar, så att vi får en komplett utrustad Spanings-
drake att pryda F11 Museum.

”Boken om Nyge-Aero” 
Projektet fortskrider, trots inställda möten.  Vi byter och 
uppdaterar artiklar på nätet inom gruppen. F n består 
råmanus edition 9 av 142 sidor inkl 6 bilagor.
Publiceringsdatum ej fastställt, men vi hoppas vara klara 
i slutet av året,

Gripensimulatorn med en Gripen ovanför 
För någon månad sedan fick Stieg tag i en Gripenmodell 
i skala 1:7. Modellen kommer från Luleå, och var 
ursprungligen tänkt att bli flygande utrustad med 
modelljetmotor, Nu kommer istället att sväva över 
Gripensimulatorn. Vi jobbar ständigt med Gripen-
simulatorn. När coronan släppt greppet och museet 
öppnat, kommer vi att inviga simulatorn på något sätt. 
Vi återkommer om detta.

Flyghallen 
Fasaden på Flyghallen mot fältet har fått en uppfräsch-
ning. Nytt info-material om museet täcker nu alla föns-
ter till vänster och höger om entré-dörren. De solblekta 
gamla felaktiga affischerna är borta. 

TROTS ATT MUSEET ÄR STÄNGT 
HÄNDER DET SAKER!

S35E med extratankar som det såg ut när det begav sig.

Modell av Gripen som snart kommer att sväva över vår
Gripen-simulator.
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VÅR APP BÖRJAR BLI 
KLAR ATT ANVÄNDA
Arbetet med museets mobilapp har trots stilleståndet 
rullat på. Framför allt har vår synnerligen kompetenta 
och idoga producent Joachim Smith levererat material. 
     Appen innehåller idag allt det material som var pla-
nerat inför en lansering. Egentligen lite mer. Där finns 
bland annat inte mindre än 29 filmer att njuta av. 
     En del tekniska justeringar återstår att göra. Det 
jobbet ligger på vår appleverantör KFV IT, som för 
närvarande inte lägger någon kraft på vår app, men som 
hittills generöst lagt ner mycket egen tid på att utveckla 
vår app. 
     Som läget är just nu i museivärlden är det inte 
aktuellt med officiell lansering. 
     Tillverkning av stativ till de QR-koder som skall 
sättas upp invid föremålen i museet pågår också. Georg 
Hammertjärn har tagit fram ett förslag på ett snyggt och 
smidigt stativ. Tillverkning och material sponsras av 
Stålservice i Nyköping AB och Montico arbetsmark-
nadsutbildning Nyköping. Själva QR-koderna är klara 
för montering.
      Så snart Covid-19 släpper greppet blir också appen 
klar att släppas.

Snart kan du se hela F11 Museum i din mobil.
Vi bedömer att vår app kommer att bli vägle-
dande för många andra museer.

Vid alla föremål finns 
QR-koder för att du lätt 
och snabbt ska se inne-
hållet apparna.


