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Formidles som E post/vanlig brev, samt via vår nettside www.nofmf.org til våre 
medlemmer og andre som vi tror har interesse av hva vi holder på med. 
Forøvrig  er alle våre nyere info.brev lagret der. 
 
H-1O 
Vårt kontor og minimuseum er nå flyttet til Hangar 10 (H-10) hvor alle våre 
aktiviteter skal samles. Litt kaotisk er det akkurat nå, men fordelen med å ha 
alt på en plass er stor. Utfordringen nå er å innrede en del av lokalitetene til 
helårs oppholdsrom. Det trenger vi midler til. Noe av det problemet løses med 
flere medlemmer. Så stå på og verv. 
 
REGISTRERING 
Det møysommelige arbeidet med registrering av gjenstandene i vår samling 
har begynt. Vi har til en viss grad hatt en oversikt før og, men nå skal det bli 
bedre. Ikke minst skal det for deg som besøker samlingen bli enklere å få 
opplysninger om gjenstanden. Vi gjør det på en enkel måte. Alt er samlet i 
nummererte grupper. Hver gjenstand får således et nr. Det nummeret  finner 
du på et eget info.ark med samme nr. Der er det nedtegnet alt vi vet om 
gjenstanden, samt etterhvert vil det og komme foto av gjenstanden. 
I løpet av høsten skal vi ha kommet langt med registreringen. 
Det er et viktig arbeide, for det strømmer på med gjenstander hver uke. 
 

 
 



HEINKELPROSJEKTET 

 

På vår nettside er det lagt ut informasjon om Heinkelprosjektet. Det gjelder 
restaureringen av verden eneste He-111 H3 som ble tatt ned fra Sitasjaure i 
2008 samt deler fra to Heinkelhavarier i Engerdal under krigen. Maskinen 
tilhørte KG 26 .Bildet viser skjoldet som satt på den ene maskinen i Engerdal. 
Forøvrig kanskje verdens eneste originale skjold? 
 
Vi er to foreninger som samarbeider om dette. NØFMF og FLC i Sverige. 
Vi ber dere ta en titt på nettsiden til www.forcedlandingcollection.se   
 
Der finnes en grundig gjennomgang av hele historien, samt hvordan 
framgangen i restaureringen foregår. I løpet av kort tid vil det og bli lagt ut en 
navneliste på personer/firmaer mfl. i Norge som har gitt sitt bidrag til 
restaureringen . Hvordan man kan gi bidrag finnes på vår nettside. 
NB De som ikke har tilgang på nett, kan få en utskrift. Gi beskjed. 
Noe du vil spørre oss om? 
Kontakt tlf. 91516757 
eller 
E post. to-pebro@online.no 
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Illustrasjon 1: Heinkel 
Hunskampen Engerdal Bilde via 
Signe Drevsjø 


