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KAMRATFORENINGENS UTFARD 1987
Lördagen den 9 maj kl 0815 stod en buss
klar vid F l0 vakt fdr att köra 43 st rcd-
lemnar med anhöriga ut på f 10 Kamrat-
förenings utfärd nr tre. Denna 9ång gick
färden norröver, över den vackra
'la'llandsåsen ti'll Halnstad. Yi skulle be-

-söka F 14, FV Ha]mstadssko'lor. I mycket god
tid kom vi til'l Ha]mstad, så god tid.att vi
gjorde en ex^tra tur til'l- crötvlk, en hamn
för fritidsbåtar, som från början var ett
stenbrott, som nu fått en'fdrbindelsekanal
ned havet. Vid F 14 vakt inträffade vi oå
utsatt tid och togs där emot av ordf i F 14
Kanratförening, mj Ingemar Karlsson. Här
anslöt sig medl emmar, som i egna fordon
kört till Halmstad. Efter en kort promenad
sanlades vi i byggnad nr 11, där C F 14, öv
Sten Norrrno tog emot oss och höll en genod!-
gänq över F 14 och dess verksamhet. (Norrmo
är som f d Stf C F 10 äyen mdlem i vår
kamratförening). Vi delades upp i tre
grupper och fick så fdrevlsnlngar å tre st
"stationer", nämligen Rigg JA37, Väder 80
och laboratoriet FiberoDtik, Samtllqa
genomgångar var mycket lntressanta och ii
kunde konstatera, att FV teknik går mycket
snåbbt framåt, ja så snabbt så att det för

oss äldre verkar helt otroliqt.
K] 1215-1300 var det tld ftii lunch i e]ev-
natsalen. Efter lunchen framförde vår ordf
vårt hjärtliga tack til l C F 14 (med
hustru) och ti'l l F 14 personal , son vä1-
vi l l i gt sö l 'lt upp fii r oss denna fiirmi ddag.
Blommor över'lämnades.
Äter tog vi plats i vår buss, denna gång
för att köra ner tllI Ha]mstads turistbyrå
vid hamnen dir en "proffsquide" från staden
(Bente Gustafsson) tog hand cm vår rundtur,
Bente visade oss al'lt son är värt att se av
både det gamla och nya Halnstad. Efter
denna rundtur körde vi till friluftsmuseet
Hallandsgården, som llgger på Galgberget,
där vi intog vårt efterniddagskaffe.
P 9 a att vädret ffirsämrades - ett svagt
duggregn -- blev kanske inte vistelsen på
Ha1 landsgärden riktigt vad vi väntat oss.
Äter i vär buss började hemfärden och vl
var hemma kl 1630 vid F l0 vakt, allt enl
beräkning efter vad vi nog alla tyckte, en
trevl I g utfärd.

Åke Hansson

Förste F 1O-chefens paraduniform
till F 10 flottiljmuseum

Förste F lo-chefen, öv Knut Zackrisson, var
ansölld vid Jönköpings Regenente I 12 fram
till 1927. Som löjtnant vid detta reg hade
"Zacke" en paraduniform m/ä nrd flygarniirke
infört J tyg. .Efter öv Zackrissons avgång
som C F 10 i Ängelholm övertog filrval iarö
Carl Graf uniformen, son sedan dess fii rva-
rats inom släkten. Sonen peter Graf vJdF 14 kontaktade under vintern 86/87 kn
Percy Bjelm (medlem i F l0 Kf), son vid
årsmötet 14 mars I år överlämnade oaraduni-
formen till C F 10 och ordf i F 10 Kf,Den
finns nu i F 10 flottiljmusåum. Dock saknas
f ]ygamd rket m/26 i tyg.

Henry 0hl s son
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Eric Bjurhovds mirinesfond
Eric Bjurhovd var en av Flygvapnets pionjärer.
Han började i Flottan och sökte till Marinens
Flygväsen år 1925, dä-r han b'lev flygutbildad. Då
Flygvapnet bi'ldades år 1926 sökte han över och
f1ö9 sjöf1ygpl an bl a i Karl skrona ti i I sarmans
ned Albin Ahrenberg.

I mitten på lo-tatet övergick Eric Bjurhovd til l
civil f'lyg och^ blev svensk generaldgent för piper
Cub i Yästeräs, där han startade en flygskola.
Ti lI saflnans ned flygkamrater startade han år
1935 Västeräs fl vqkl ubb.

När andra vär'ldskriget bröt ut den l. sept 1939
blev Eric Bjurhovd inkallad ti'll Flygvapnät. Han
var ned om att blockera Bulltofta flygfä'lt och
by99a flyqfiil t i Norrl and samt sDani nqsf'l vaa
över 0anmark, östersjön och Nordsjön frå; Buii-
tofta,

Eric Bjurhovd deltog redan sonmaren 1940 v.id
förberedelserna för F l0 bildande på Bu]ltofta
och tjänstgjorde därefter som vapenuoff vid F 10till sommaren 1945, då han 1äninade Flygvapnet

och ägnade si9 åt affärslivet. Han startade
flygtidskriften Svensk F]ygtidning och bildade
elt importföretag inom bil- och cykelti'llbehörs-
branchen, som han drev til l sin bortgång år
1986.

Eric Bjurhovd var b]and de första med'lemnarna i
F 10 Kamratförening och deltog vid årsrnöten och
k anratfes te r.

En av Eric Bjurhovds döttrar, Birgitta Jillgart(F 10-lotta, samband) har tagit initiativet iilI
minnesfonden och lagt grundplåten. Ändamålet är
att-bidraga ti'll u^tforrnningen av F 1O flottilj-
museum. Bidrag frän medl enmar i F lO Kamrat-
Igrgli!9 samt anhöriga insändas på postgiro
64 63 52-5.

Henry ohl sson

STAOGAR F(N ERIC E.IFfTM)S I4I}I.CSFO0
l. Fordens itrdar€l ?ir att lillna bidrag

tiLl utformirEen av F l0 fLottiljmrserm.
2. Forden är itppen för bidrag frän mdlsrF

fl€r i F l0 Kamratförening sant arhöriga.
]. Fonden förvaltas av F I0 Kanmtföre-

nings styrelse.
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GA I.IED I F 10 KMRATFURENING!

Vi har ökat till 981 medlennar 198/'

vi träffas för att infonnera, diskutera,
träffa gamia karnrater och tala om forna dar
och om framti den.

Du får medlensförceckninq n ITl.

Ä!savgift för nYa nedlentnar: återstående
del av 1,987 sant hela 1988' endast 20:-.
Post.giro: 5 48 5l - 9.
Anqi.v på taLongen folkb.nr.' namn. adress
och vad Du gör på n 1.0 el.Ier kontakla kas-
sören Bi!9itta sonnelius på Persavd Lel'
855 85.
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F 10 Kanratförenings bl azermärke har frarn-
taglts av kapten Peter Graf F 14 och erbju-
des nu fdr endast 40:- kr.

F 1O-boken
Endast
17 ex kvar!

Märket är sytt och Ined fdrger som på deka- i.i#
len" Leveranstid 3-4 veckor efter bestiil'l- !:.'.'j:i:
nin.r nå inhaf^lnlndcknrto+ rFd Ån.* L'. +l1I t*.:i::i:::
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Bortkommenderad som lärare, kan det vara nåt?

Det saknas personal - ett i dessa dagar
bekant uttryck. F 10 deltar trots detta
med 1ärarpersonal vid våra skolförband.
Jag har varit utlokaliserad til'l F0HS i
drygt ett år.

Sorgl i9t nog inser man inte vidden av
bristen på lärare, fiirrän man är på p1ats,
Pä FoHS är man väl inte värst drabbad för
ögonblicket, men inför hösten är det vär-
re. Just nu är antalet elever 160 och
anta'let lärare 18, varav 6 är in1ån, det
behövs ytter]igare minst 6 stycken.

I och med i år, har nnn dessutom två
"kadettomgångar"-, en våromgång med bara
teknjker. Yad många inte tänker på är att
det bedrivs f]er kurser än kadetternas
AU-skede vi d F0HS. Reservofficersutbi ld-
ning kräver också ett AU-skede och även
detta ä9er rum vid F0HS och kräver 'lärar-
resurse r.

Hur är det att vara lärare då? Ja det harvi vä'l varit a]lihop, mer eller mindre -
men 'lite annorlunda är det nog, det upple-
ver jag i a'l la fal|. För min del hai detvarit stimulerande med hö9t motiverade
elever som är vetgiriga och helst vill
veta a] lt. Det är [Br än e4 lektionsplan
som gått i stöpet p g a tiEgvisa etÄier.
l'lan måste vara intresserad av månniskor -
det är ju 0ina blivande kolleqor Ou for-
mar/fostrar. t'långa är ju "he;ifrån,' för
första gången, de behöver lära siq att ta

ansvar - för sig själva och inte minst för
sin egen utbildning. Att skapa r€darbetare
med rätt insällning och attityd till sin
omgivning och sitt konmande yrke är också
en uppgi ft son kräver ansvarskänsla av
personalen vid skolan. Vi^ har ju kravet
frln förbanden, som vill fä en bra produkt
från oss, (ycken tid 9år åt att ge älever-
na feed-back i deras utbildarrol I. under
Au-skedet tillåts de misstag som man skal1
undvika senare - och förhoppningsvis hjäl-
oer vi dem framät.

Att vara 'lärare kräver en arbetsinsats
från Din sida. Santidigt som eleverna är
hö9t motiveradg, är de också rnycket kri-
tiska och ifrägasättånde. Det är ingen
"dans på rosor"- alla gånger - specieilt
inte under den "mijrka" tiden på året, då
till och med vädret kan vara emot oss. Det
regnar som bekant speciel lt nycket under
denna del av äret - och det trots att vi
bedri ver övni ngar utomhus.

Men det är roligt - Du ]är Dig mycket. Du
lyssnar på dem som varit rcd "förr" och
skapar fiVcket av 0in undervisning själv.
Inget är nämligen serverat åt Dig - 0u får
tänka själv. Tro mig'e1 1er ej, men det kan
vara nyttigt det med. En stor bonuseffekt
som man får på köpet är ju - "Du 1är Dig
aldrig sä mycket som när Du skall lära ut
det".

Lt Ingegerd Jönsson F 10 H

PROJEKT J22 rapport
F 10:s fpl J 22 nr 22185 Röd KalIe har
sedan ''landningen" på F 10 torsdagen den 12
februari efter f'lyttningen från Malmen
förvarats i "österrike-hangaren". Där har
ett 10-tal medlemmar i F 10 Kamratförening
genoflfört 'inventering av flygplanet under'ledning av restaureringsledaren kapten tlils
Andersson" "Gän9et" med J 22-erfa renheter
har arbetat ett antal arbetstimmar sen
början på mars och skrivit ner allt som
sak na ts.

Efterforskning av lämplig loka] fij r renove_
r,ingsarbetet har krönts med framgång efter
k0ntakt med fastighetskontoret för Änqel_
holms konnun. En verkstadslokal i korrnuiens
byggnad nära Ängelho1,ms järnvägsstation får
disponeras för en låg årshyrä under ca 3
år.

ProJektgruppen samlades för genomgång på
F 10 tisdagen den 23 Junl på lnltlatlv av
ordf. l'lu s€ i chefe n Flygvapenmus6um Axel
Car'lsson hade hämtats med flyg och donatorn
Ju]ius Hagander hade kommit från Schieiz.

Torsdagen den 2 juli flyttades Röd Kalletill den fina verkstadslokalen i Ängelholm
under säker 'ledning av Carl Malmbergi

Renoveri ngsarbetet har biirjat. Efterforsk_
ning av o]ika delar måste nu ske. Du som
kan 9e tips eller andra upplysningar, kon_takta restaureringsled Nils Andersson tel
043t/20522 el ler sekr Henry 0hlsson tel
r?202.

Henry 0hl sson
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