Vår JA 37 Viggen-simulator ger Dig en
häftig och verklighetstrogen flygupplevelse. Prova på att starta, hantera flygplanet
i luften och landa på ”riktigt”. Du manövrerar över Luleå, broarna och skärgården,
högt eller lågt. Hela Sverige finns där.
Flygpasset består av 5 min. instruktion
och 15 min. flygning. Flygningen ger en
genuin flygkänsla och är en höjdpunkt,
även upplevelsemässigt.
Boka på plats eller via telefon (sid 2).

För grupper finns möjlighet att boka flygning utanför ordinarie öppethållandetider.

Öppettider 2022
Vår- och höstöppet

Helgfri torsdag kl.12.00 – 16.00
under tiden 13 jan - 29 dec

Sommaröppet

5 juli – 14 augusti
Tisdag - söndag kl. 11.00 – 17.00

Öppet under skollov

V 10 måndag - fredag kl. 11.00 - 17.00
V 15 tisdag - torsdag kl. 11.00 - 17.00
V 44 måndag - fredag kl. 11.00 - 17.00

Sök till vår YH-utbildning och bli flygtekniker

Flygmuseet F 21
c/o Norrbottens flygflottilj, 971 73 Luleå

Telefon: 0920-23 41 35 (vid öppettid)
E-post: flygmuseetf21@gmail.com
Till vår hemsida
To our homepage
www.flygmuseetf21.se

Entré: Vuxen 80 kr
Ungdom (10-15 år) 40 kr
Flygpass i simulatorn: 100 kr
Guidad visning kan beställas för
grupp upp till 10 personer: 500 kr.
Större grupp enligt avtal.
För grupper finns möjlighet till besök
utöver ordinarie öppethållande.

Flygmuseet F 21 ligger strax utanför vakten till Norrbottens flygflottilj F 21. Utställningarna på detta flygmuseum beskriver
luftförsvaret av Övre Norrland från början
av 1940-talet med landsdelens ofta extrema klimat och speglar ett brett spektrum i
olika skeden av F 21:s historia.
Inomhusutställningen visar utvecklingen i
tioårsintervaller med föremål och fotografier från de flesta avdelningar, som fanns på
ett flygförband inklusive luftbevakningen.
Museet har också fyra specialutställningar:
1. F 19, den svenska frivilliga flygflottiljens
insatser i Finland under vinterkriget 193940. 2. Operation Balchen där amerikanskt
transportflyg undsatte Nordnorge med
trupp och materiel. 3. Nödlandningar och
haverier i Norrbotten under andra världskriget 1939-1945. 4. Om Kalla kriget och
dess påverkan på luftförsvaret för övre
Norrland.

Museet är anpassat för rörelsehindrade med ramper och hiss.

Föreningen Flygmuseet F 21

är en partipolitiskt obunden allmännyttig
ideell förening som bildades januari 2009.

Vi främjar bevarandet av det försvarshistoriska arvet inom ramen för det nationella
museinätverket Sveriges Militärhistoriska
Arv (SMHA).

I Lundbergshallen - våra klenoder:
S 26 Mustang, J 28 Vampire,
S 29 Tunnan, SK 60 C och SG 38

Flera av de flygplan och helikoptrar som
nyttjats vid flottiljen visas i Lundbergshallen och utanför Flygmuseet tillsammans
med räddningsfordon, radarstationer och
luftbevakningstorn.

Kontaktpersoner
Bernt Häggbom, mobil: 070-524 85 85
L-O Gustafsson, mobil: 073-055 45 06
Sven Sundgren, mobil: 070-535 89 25

