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MEDLEMSNYTT
Motorhistoriska Dagen 6 juni i Nyköpings Hamn – en succé!
Och F11 Museum var en populär medarrangör som hördes.
Närmare 6 000 personer minglade runt i hamnområdet
6 juni. F11 Museum hade en monter där vi bl a visade
Viggen-simulatorn på en PC – och sålde presentkort.
I montern fanns t-shirt, kepsar m m till salu. Intill
montern stod en Rolls Royce V12-motor – samma typ
som satt i Spitfire. Den kördes med jämna mellanrum
till publikems stora förtjusning. Vi hade en Sk 60- och
en Sk 61-motor att visa upp. F11 Museums foldrar
och inbetalningskort till NFF delades ut till besökare.
Återstår att se om intresset för oss ökade med denna
marknadsföringsinsats. Vi var ett 20-tal NFF:are som
hjälptes åt med detta evenemang. Arrangemanget i
Nyköping totalt, har tilldelats ett hederspris av Motorhistoriska Riksförbundet - vår förtjänst?
Göte Pudas hjälper en blivande pilot på med hjälmen.

Söndagen
26 augusti
kommer
äntligen en

SPITFIRE till F11 Museum igen!
Du kommer väl då, med hela släkten och alla vänner?
Det blir FLYG- OCH MOTORDAG på F11 Museum.
Vår tanke är att detta ska bli en årlig tradition.
Förutom ett antal spännande plan i luften, med
Biltemas Spitfire, som flygs av Per Cederqvist, som
huvudattraktion, och torrkörning av en Rolls Royce
V12-motor, kommer du att få se modellflygplan, fallskärmshopp, veteranbilar, terrängfordon och Corvetter.
Flygvapenfrivilligas Musikkår spelar. Civilförsvaret

visar hjärt/lungräddning. Saab visar målfällning.
Konstnärinnan Anita Grede visar ideer för ”flygspanarplatsen”. Vi säljer fika, glass och varm korv, T-shirts,
Spitfire-kepsar, samt flygkuriosa. Drop-in i Viggensimulatorn. Programmet börjar kl 11:00, öppningstal
av kommunalrådet Urban Granström. Avslut kl 15:00.
Sprid gärna detta till alla du känner, så vi blir riktigt
många. Entré inklusive parkering och programblad
med områdeskarta, kostar 20:-

Vill du hjälpa till denna dag som funktionär, ring Lennart Hjelte, tel 0705 77 76 45

”Spitfire var en dröm att flyga” Boka onsdagen 24/10 för höstmötet.
Författaren Jan-Olof Nilsson kommer att hålla ett föredrag med rubriken ”Anrop Red Dog”- När kriget kom
till Sverige. Han tar oss med till beredskapsårens dagar,
då hemvärnet fick rycka ut och vakta nödlandande
amerikanska bombplan, då man lyssnade på Glenn
Miller, dansade Jitterbug, drack kaffesurr och handlade
på kupong.

En grupp elever efter sitt första pass i en Spitfire den 12/10 1953.
Fr v Sven-Olof Karlsson, flygläraren Ingemar Wängström, Sven-Harald
Andersson och Anders Erlandsson.

NFF-medlemmen Sven-Harald Andersson är en av de
lyckliga som fått flyga Spitfire. Han flög Spitfire på
spaningsuppdrag på F11 ett halvår, fram till maj 1954.
”Man kände sig som en Biggles”
Knappast kunde väl Sven-Harald när han som 12årig grabb i Motala, på väg hem från skolan såg flygplan komma svepande på låg höjd ana, att han drygt
40 år senare skulle blicka ned på sin hemstad genom
fönstret från kaptensstolen i cockpiten på en Boeing
737 på väg till Medelhavet.
Flygarbanan började med att han blev antagen som
elev på Ljungbyhed 1952 - blott 17 1/2 år gammal.
Efter att ha erövrat sina vingar kom Sven-Harald 1953
till F11, där inflygning på Spitfire och S 18 väntade.
Han varvade dagarna med att flyga Spitfire på förmiddagarna och S 18 på eftermiddagarna. Sedan blev det
jetträning J 28 och S 29 på F3 eftersom F11 då inte fått
några Tunnor.
Sven-Harald har totalt 19 000 timmar som pilot,
bl a i S 29, DC 3, Metropolitan, Seabee, F-28, NC 701
Siebel, Boeing 737- 300, 400 och 500, samt i en samägd Maule M5.
Idag tar han det lugnt i trädgården med bl a grävning för en ny pergola. Och flera gånger i veckan spelar Sven-Harald golf på Ärila, ibland tillsammans med
MedlemsNytts producent (som får se sig slagen).

En helhetsupplevelse med unika diabilder och tidstypisk musik. Ett föredrag du inte bör missa!
Anmälan senast 21/10 till Randolf Lång
tel 0155 22 78 03, 070 565 62 82 eller nff@allt2.se

Draken har landat på
Femörefortet
Nåja, i alla fall finns nu en Drakenstol i Femörefortet.
Nyligen har en raketstol till flygplan 35 Draken deponerats till Femörefortet i Oxelösund, en gengåva för
den kanonatrapp som finns utanför F11 museum.
Båda objekten är reliker från det kalla krigets 60- 70och 80-tal. Det kalla kriget är slut, men man känner
ändå kylan, när man går in i det svala bergrummet en
varm sommardag. Flygstolen - och F11 Museumaffisch - finns att beskåda vid entrén till det atomsäkrade bergrummet i fortet.

Senaste nytt om Luftfartsmuseet
Luftfartsverket och SFF har fortsatt sitt arbete med att
få regeringen med på banan. Detta har gett till resultat
att LFV, SFF, Skavsta Flygplats, Länsstyrelsen och
Nyköpings Kommun, är inbjudna till ett tre timmar
långt samtal med infrastrukturminister Catarina Elmsäter Swärd den 15 augusti. Ett stort steg framåt eftersom
ärendet nu hamnat direkt på ministernivå. Det finns
alltså gott hopp om en etablering på Skavsta. Det har
redan påbörjats sökandet efter en projektledare med
placering i Nyköping, som kan påbörja planeringen och
genomförandet av föremålsflytten. Vi återkommer i
nästa nummer av MedlemsNytt med mer information.

Flygvapenfrivilligas Musikkår
spelar i stiliga flygvapenuniformer
Den 6 juni spelade Flygvapenfrivilligas Musikkår
(f d Sörmlands Musikkår) i flygvapenuniformer på
Motorhistoriska Dagen i Nyköpings Hamn. Musikkåren var från början Hemvärnets Musikkår. När detta
upphörde blev man uniformlös. Nu har allt ställts tillrätta genom Göte Pudas försorg. Det är klart att musikkåren i Nyköping ska ha F11-anknytning tyckte Göte.
Med sina kontakter i Högkvarteret ordnades det fram
nya uniformer från ett förråd. Nu kan musikkåren få
uppdrag vid flyguppvisningar och parader. Dom spelar
på Flyg- och Motordagen på F11 Museum 26 augusti.

Vildvuxet område vid museet blir kulturplats
När solen spred som mest vårljus över utsiktskullen
invid vid museet hade F11 Museum glädjen att stå som
värd för en presentation av konstnären Anita Grede, när
hon introducerade sitt projekt ”Mother Earth”. Med
sitt projekt vill Anita skapa en vacker utsiktsplats i
form av en labyrint utformad av blommor växter och
stenpartier. Centralt i denna placeras en träskulptur i
form av en kvinnofigur, öppen mot flygplatsen med
plats för ett 15-tal personer. Skulpturen är tänkt att
förses med vingar och fungera som ett vindskydd där
man kan sitta och se flygplanen starta och landa. Kullen, som är en av kommunens mest besökta platser, är
idag en ful risig, vildvuxen plats. Den kommer med
Anitas vision att bli ett vackert utflyktsmål, en del av
en totalupplevelse av flygplatsen och lockande port till
Nyköping. Till sin presentation hade Anita bjudit in den
kända landskapsarkitekten Torsten Wallin, som såg stor
möjligheter att skapa något bestående vackert av kullen. De 40-tal besökarna, konstnärskollegor och andra
kulturellt verksamma bjöds, förutom den intressanta
presentationen, på god soppa med bröd och ett blomrikt
föredrag av Torsten Wallin. Vår förhoppning är naturligtvis att Anita får det stöd som fordras för att

ro projektet i hamn. F11 Museum har lovat bistå med
övervakning av platsen medan Nyköpings kommun lovat att svara för den praktiska skötseln av det blivande
parkområdet. Anita Grede kommer att visa en modell
av ”Mother Earth” i Flygplanhallen den 26/8.

Ordföranden har ordet
Nu har mer än första halva 2012 gått. Vi har haft ett bra
första halvår med mycket besökare till museet och till
simulatorn.
På Motorhistoriska dagen den 6 juni var vi på plats i
hamnen tillsammans med många andra föreningar. Vi
visade bl. a. en motor och en katapultstol från museet
och dessutom kördes en Rolls-Royce V12 motor i vår
monter. Efter varje körning hade vi ännu mer besökare.
Detta var ett bra tillfälle till att marknadsföra oss.
Nästa stora arrangemang är förstås Flyg och Motordagen den 26 augusti på museet.
Se till att komma dit med alla
dina vänner och bekanta.
Intensivt arbete pågår för
det civila Luftfartsmuset.
Snart vet vi mer!
Om det nu skulle regna
någon mer dag så ta en tur
till F11 Museum. Och ta ett
flygpass i Viggen-simulatorn. Vi ses. Lennart

Vid första informationsmötet informerade Lennart Hjelte, Kenneth Åbrink,
och Gunnar Vieweg om kommande aktiviteter för (fr v) Kristina Gelin,
Britt-Marie Hjelte, Kristina Åbrink och Birgit Gustawson.

Damgrupp i NFF under bildande
Den 7 augusti samlades 4 damer med intresse att vara
med i NFF. Damerna kommer i första hand att vara
drivande vid våra årliga museidagar, med serveringen
av kaffe och varm korv, samt att hålla ordning i Pelles
Hörna. Dom kommer även att ställa upp som värdinnor
vid större besök, event och bokningar till museet, för
att vi ska framstå som lite mer proffsigare.

Pelles Hörna har uppgraderats med
bild och ljud och glass
För att kunna marknadsföra oss till företag och organisationer/föreningar, som ett annorlunda alternativ till
kick-off och möten, har vi installerat AV-utrustning.
Lennart Zetterström har ordnat en ljudanläggning
med trådlös mikrofon och två högtalare. Som kuriosa
kan nämnas att han också installerat en radioförbindelse till flygledartornet, skänkt av Lars Hallin, så att vi
kan höra trafiken därifrån. Dessutom har han ombesörjt
installation av en surroundanläggning med fyra högtalare där vi kan köra flygplanljud.
Lasse Thomsen har ordnat en rejäl dataprojektor
med stor projektionsduk, inköpt till fördelaktigt sponsrat pris, som nu ska installeras fast.
Glassboxen är nu på plats i Pelles Hörna. Försäljningen har gått bra. Vi säljer på kommission från GB
och får några kronor med på varje försåld glass.
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Simulatorpubliken sitter nu i biostolar
F11 Museum har köpt 8 st sköna biostolar från nu
nedlagda Röda Kvarn på Öster. Så nu är det biokänsla
vid simulatorn. Podiet till stolarna är byggt av Lennart
Zetterström.
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