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En fantastiskt fin flygdag!

HÖSTMÖTE 22/10 MED ÅKE JANSSON OCH ”CONGO QUEEN”

NFF med F11 Museum och Automobilsällskapet i 
Nyköping, arrangerade den 1 sept den enda större 
flygdagen i Mellansverige i år. Med strålande 
sommarväder blev det en folkfest för familjer och 
tekniskt intresserade besökare. Programmet bestod 
av ett fullödigt flygprogram, överlämnande av en 
flottiljfana till NFF samt Norbergs ångvagn, ett 
projekt från 1838 som nu färdigställts av Automo-
bilsällskapet. Efter landshövding Liselott Hagbergs 
invigning tog en flaggceremoni vid, där LSS chef, 
överste Nylén, överlämnade F11 flottiljfana till NFF. 
Fanvakten från LSS beledsagades av marschmusik 
från Flygvapenfrivilligas musikkår, som även under-
höll besökarna med en timslång konsert. 
Flyguppvisningen började med vackert och tyst 
el-modellflyg följt av en grym motorkörning med 
RR Griffon – vilken kontrast! Därefter kunde man 
njuta av Daisy i luften och på marken, och uppvis-
ningar av B17, SK12, SK15, SK50 med Team 50 
fyrgrupp, J28 Vampire, JA32 Lansen, Hkp 6, SU29, 
P-51 Mustang och SK37 Viggen. Dessutom mark-
utställning av målflygets MU-2 och Learjet 35 samt  
kustbevakningens Dash 8 Q300 och Flygteknikgym-

nasiets Saab 340 och Cessna Citation. F11 Mu-
seum bjöd på specialpris i sina 3 simulatorer och 
6 olika matställen såg till att ingen behövde vänta 
länge på att stilla hungern. Genom väl genomförd 
samordning mellan Skavstas trafikledning och vår 
uppvisningsledare så kunde också den täta ordinarie 
flygtrafiken med Ryanair, Wizzair och Lauda Air bli 
en del av flygprogrammet! Det innebar flyg i luften 
från 12.20 till 15.30 – en minnesvärd flygdag på 
Skavsta 2019.                Text: Stieg Ingvarsson. Foto: Fred Brihagen

C LSS överste Robert Nylén överläm-
nar här F11 flottiljfana till överste Göte 
Pudas, F11 Museum. Göte har 20 år 
på F11 och pensionerades 1990, då 
han avgick som flottiljchef på F13.

      Det var många  
       Mustanger på   
             plats på flygdagen  
 - 26 st på marken närmast
    Officersmässen - och ett 
i luften, P-51, framfört med 

   bravur av Jan Andersson.

Höjdpunkten på dagen var SK37 Viggen tyckte 
                flertalet av besökarna. Det är en tvåsitsig 
                            Viggen med nr 61 på fenan, från 

                               dåvarande F15, Söderhamn.



TACK ALLA NI SOM PÅ 
OLIKA SÄTT BIDRAR TILL 
F11 MUSEUM!
NFF/F11 Museum har förmånen att få ekonomiska 
bidrag, byggnadsmaterial, utställningsföremål, inred-
ning/möbler, böcker, flygkuriosa, uniformer, trädgårds-
maskiner, 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 speciellt: 
Arne Grentzelius
Arne har skänkt museet en stor samling flygplan-
modeller i skala 1:48.

Nytt besöksrekordår i juli 
i år gentemot juli 2018!
1 012 i besökare i juli i år, innebär att det tidigare 
rekordet från juli 2018 på 552 besökare är slaget med 
god marginal. Det är 460 fler än juli 2018, en ökning 
med hela 83%! Augusti fortsätter den goda trenden 
med 593 besökare, 119 fler än augusti förra året. Till 
och med augusti i år ligger vi på 720 fler besökare, 
eller 20% fler än 2018. Det ser ut som om vi får ett nytt  
rekordår.       

”LEDIGA PLATSER”
TRe INTReSSANTA 
IDeeLLA UPPDRAG 
SOM ÄR LeDIGA PÅ 
NFF/F11 MUSeUM
Lennart vill ha assistans!
NFF:s nuvarande kassör 
Lennart Zetterström har varit 
föreningens kassör sedan 2008. 
Han har där gjort en berömvärd 
insats, inte minst genom att han 
tagit med föreningens räkens-
kaper in i den digitala världen. Ett omfattande arbete, 
så att all bokföring och räkenskaper sker med dator-
hjälp i program administrerade av Sörmlandsbanken. 
Han har även sett till att implementerat kassaapparat 
för butik och café så att pengahanteringen sker på ett 
kontrollerat sätt. I samband med hantering av med-
lemsavgifter är det också Lennart som ansvarar för 
medlemsregistret. Utöver det har det fordrats system 
för hantering av kontanter och administration av trans-
aktioner i alla former i samband med olika evenemang, 
framför allt Flyg & Motordagarna med mycket stora 
kontant- och betalflöden. I samband med att det digitala 
betalsystemen tar allt större plats har det också fallit 
på hans lott att se till att kort- och Swissbetalningar 
kommer in i och hanteras i betalnings- och bokförings-
systemen.
Efter sina stora instanser på detta område, vill nu Len-
nart ägna mindre tid åt pengahantering och engagera 
sig mer i F11 Museums och föreningens övriga verk-
samheter.
Till hans hjälp behöver vi nu en kassör eller ekonomi-
assistent som kan ta över delar av Lennarts nuvarande 
uppgifter. Huvudjobbet är alltså klart, men vi behöver 
nya krafter för det fortsatt fortlöpande ekonomijobbet.

FLeR UPPGIFTER FINNS!
Du, vi behöver alltid påfyllning av guider, värdar och 
simulatorinstruktörer. Även hantverkskunninga av 
olika slag är varmt välkomna. 
Kontakta Gunnar Vieweg, tel 070 530 20 74.

Informationsassistent
Vi har ett flertal olika broschyrer och annan tryckt 
information om F11 Museums verksamhet. Vi tar fram 
layout och original, samt tycker det mesta själva i di-
gital printer. Den person vi söker ska i samarbete med 
marknadsansvarige ansvara för att allt material är upp-
daterat. Utöver detta vill vi också att personen är med 
och arbetar med vår hemsida, Facebook och Instagram, 
samt medverkar vid mässor.

Revisor
Personen ska tillsammans med annan utsedd revisor 
utföra traditionella revisorsuppgifter samt rapportera 
till Årsmötet.
Kontakta Lennart Hjelte, tel: 0705 77 76 45 
eller mail: lennart.hjeltes@gmail.com



INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE 22 OKTOBER
Datum  Tisdagen den 22 oktober 2019
Plats	 	 f	d	Officersmässen,	Skavsta
ANMÄLAN
Anmäl dig senast 17/10 till: Freddie Andersson
e-post: freddie.andersson@comhem.se
tel: 010 475 38 22  
     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 med jämna kontanter. 
  Enklast är att lägga 100 kr jämnt: 
  Smörgås med dryck + 2 lotter!
19:15	ca Lottdragning 
19:30-ca	21:00	Föredrag av Åke Jansson - 
  DC-3:an ”Congo Queen”.

Åke Jansson har en lång karriär bakom sig som pilot. 
Trots 78 års ålder flyger han fortfarande. Åke köpte 
DC-3:an 1977. Han flög den i Afrika under flera år, då 
han jobbade för det Kongolesiska flygvapnet. 

Simulatorerna – museets stora inkomstkälla 
Sedan vår första simulator - SF37 Viggen - kom igång 
2011, efter något års idogt arbete av museets egen ide-
ella personal, förstärkt med Anders Eriksson från Saab, 
började en ny era för museet. Helt plötsligt hade vi en 
upplevelse att sälja till besökarna. Museet blev levande.
2013 kom nästa simulator igång - en Cessna, som idag 
konverterats till en Piper Navajo. Även denna gång 
gjordes arbetet  av egen personal. Sedan 2017 har vi en 
SK60 i en 3,8 m dom. Och samma personer jobbade 
på som tidigare. Vår SK60-simulator är världsunik för 
allmänheten. Flygvapnet/LSS har två liknande på Mal-
men för pilotutbildning. Nästa utmaning för oss är en 
JAS 39 Gripen-simulator som gruppen nu jobbar med. 
Ansvarig för simulatorgruppen - som består av ca 25 
instruktörer och datatekniker är Lasse Sjöberg, f d 
Lansen- och Herculesnavigatör. Lasse samlar varje 
torsdagskväll SIM-gruppen för vidareutbildning av 
instruktörerna, utveckling av simulatorprogram, samt 
ser till att teknikergruppen vässar simulatorerna och att 
allt fungerar till besökarnas belåtenhet.

Redan från starten installerade vi två rader med bio-
grafstolar, som innebär att medföljande besökare kan 
följa vad ”piloten” gör via stora skärmar. Det är mycket 
uppskattat av publiken. Och unikt för branschen.

Lasse Sjöberg ståendes vid Gripen-simulatorn, med Hans 
Norberg och Mikael Kempe, i full färd med installationer.

SK60-simula-
torn har som vi 
informerat om 
tidigare haft 
vissa inkör-
ningsproblem. 
Men nu har det 
löst sig, och 
den fungerar 
till fullo. Det 
rabatterade pri-
set är nu borta. 
Nu kostar 
SK60 250 kr 
för 30 minuter.



OrDföraNDEN har OrDET

ÖPPeT PÅ F11 MUSeUM 
Tisdagar kl 9-12, söndagar kl 11-16.
Under ordinarie öppettider finns det alltid två värdar i 
Flyghallen, där man också betalar entréavgiften.
Annexet är öppet vid förfrågan hos värd. UND-plut 
visas två gånger varje söndag. Skylt i museet visar tid 
för visningarna, även upprop i högtalarsystemet vid 
visningarna.
Simulatorerna bokas på: www.f11museum.se Tider kan 
finnas vid förfrågan direkt hos simulatorinstruktörerna.
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. Då ingår alltid guidning.
Besök FlygCaféet och vår spännande museibutik!

VI SPONSRAR NFF/MeDLeMSNYTT

ANSVARIG UTGIVARE  Kenneth Åbrink tel 073 416 33 41
REDAKTIONSGRUPP  Fred Brihagen tel 070 394 20 44
   Gunnar Vieweg tel 070 530 20 74
   Freddie Andersson tel 010 475 38 22
REDAKTÖR/PRODUKTION Kenneth Åbrink   

Meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till NFF

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. Bidrag till bygget: 492-0476
ORGNR   817605-3224   

Assemblin VS AB
Hantverksvägen 5, 611 35 Nyköping, tel 010 475 38 10
www.assemblin.com
anlita alltid våra sponsorer i första hand när du behöver 
hantverkshjälp! Dom stöttar f11 Museum!

   Nu är den över, Flyg och Mo- 
   tordagen alltså. Ett av Nykö- 
   pings största evenemang under  
   detta år.
        Vi hade en dag med mycket  
   fina flyguppvisningar. Det var  
   lite för kraftig vind för att
   kunna genomför allt, t ex  
   segelflygningar, men våra  
   uppvisningsledare ändrade  
   i programmet så att våra besö- 
   kare hela tiden fick bra under- 
   hållning.
Förutom de som direkt arbetade med uppvisningarna 
var vi ca 225 medlemmar, anhöriga och vänner som 
gjorde att allt från parkeringar, avspärrningar och ser-
veringar flöt utmärkt.
Ett	mycket	stort	TACK	till	alla	er!
Innan dagen gjorde vi försök att uppskatta antalet 
möjliga besökare. Vi fick ca 3 600, vilket är lägre än vi 
väntat oss. Konkurrensen från andra evenemang i när-
området bedömde vi som mindre, men fick ändå färre 
än väntat. År 2020 har vi sedan tidigare beslutat att 
inte arrangera någon Flyg och Motordag men väl för 
år 2021. Med erfarenhet från i år bör vi kanske planera 
något annorlunda i fortsättningen.
Snart är det dags för Höstmöte, nämligen den 22/10.  
Vi kan nu bekräfta att Åke Jansson, känd profil inom 
flyg, kommer. Missa inte detta tillfälle.

Vi	ses	på	museet	och	på	höstmötet.
     Lennart Hjelte

Planeringen för vårt kommande 
tillbygge av Flyghallen pågår! 
Vill du vara med och finansiera?
Tillbygget av Flyghallen (det ljusgråmarkerade på 
bilden) fordrar som vi tidigare har berättat, ett stort till-
skott till kassan. Bygget är beräknat till ca 2 miljoner 
kronor. För att detta ska bli verklighet, jobbar sponsor-
gruppen med en sponsringskampanj. 

Privata bidrag med engångsbelopp. 
Skicka dessa till NFF, på BG: 492-0476. Skriv: 
Sponsring av tillbygget, samt namn och mail/telefon. 

Vill du bli ”månadsgivare”? 
Kontakta vår kassör Lennart Zetterström för informa-
tion, tel: 070 635 42 71 eller mail: lenzett@gmail.com    

ArbetsSams Museidagar 2020
blir i Nyköping och Oxelösund!
En arbetsgrupp från F11 Museum, Femörefortet, 
Stadsvakten, Koppartorps gruva och FSVJ Föreningen 
Sörmlands Veteranjärnvägar, har under året bearbetat 
ArbetSam - Arbetsmuseernas Samarbetsåd - att för-
lägga sitt stora event ”Museidagarna” med ca 130 
deltagare, till våra trakter. Tack vare idogt arbete har 
det lyckats. Den 17-18 april kommer deltagare från 
hela landet till Sörmlands museum som är värdmu-
seum. F11 Museum, Femörefortet, Stadsvakten och 
FSVJ kommer att stå som delvärdar under en dag och 
visa sina museer. Årets tema är ”Hållbara samlingar”. 
Kulturminister Amanda Lind inviger evenemanget.

CadCam-bild:
Fred Brihagen


