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ÄRTIUXCH och FöRSVARSINFORMATION,.\ Itl-ci n,6\
Lt' v,

på F 1o torsdagen den 6 oktober 1988
Lunch kl 1215 i stora mtsalen (26:- kr)
F 10 flottiljmuseum öppet från kl 1245
Videofilm "Reflex" kl l3l5 i lnstruktionshallen, Stora sal en
Försvarsinformation kl 1345 enl C F l0/Se S

-29

an ti I I ärtl unch och försvarsi nformation samt kaffe torsdag 1988-10-06
till "F 10 Kamratförening, c/o Lilian
Norlin, F 10 Kassan, 262 82 ÄNGELHoLf4'

Anmäl

Kaffe och "eftersnack" kl 1530 På
val hall smässen (10: kr)
an om del tagande och ^ bestäl I ni ng av
'lunch och kdffe senast måndag
3 okt på
j
tal
ong
iätlå--fö]--T{3T.-85966
v o s t ående
ka ssören, Lilian Ncrlin)

Annäl

Luncn
(k rys

t] raffeD

Endast

försvarsi nfo LJ

sd i )

STUDIEBESOKSRESA 1988
j',1; s t o : e t c ; ) S 'c , o 9iC\ L''l JOlr'(
"
^
och 3otaniskd -lrädgården
i Göteborg torsn den 25

ddge

rnaj.

nlr4r-1-(

Rpc r ""rt.

r..

a,1 DL;:

55 personer, men i ntresset var

tTE

O

Ca

mycket

Volvo ro emol o-r ."- f, r,;:"

,s

till?

vo besökscenlrlm kunde ora ri I I 9:
pldtser 4re n ingd bJssDO'dg iJ r. . -,:
oss. Gerom C F I,J/Se 5 ti11-:re,'J.e :,
fick F 10 Kf dven djsponera F Li;s'i-

Vol

naste buss.

P;

to.sdagsmorgonen åkte 92 medlemnar i
de tvä bussdrna i vackert väder fint Göteborg. Snabbfika i Skrea och v'idafe till

Volvo P e r s o n b i I s f a b r i k på Hi si ngen, där
progrdrmet Dö"jdoe med filmvisning om
ti llve.Kningen. Dorefter -.Jllade "tåge!"
genom flera ki I ometer 1ånga byggnader,
medan en kunnig och trevlig kvinnlig
guide beskrey de olika til lverkningsproOi

len

Al

1t var mycket imponerande.

: 1" \rfl.4:fo'eri 1J ove'- - text for ati
rtrr 9u^ flcu
pl aceras på va'i syni i g pl ats i saml i ngshallen.

So'r ldcl rir
c,

större än väntdt. ÅfnälnjngarNa si-römnade
i n til I nära 15U 5t. ilr många rurde

-r'I do- f,r.ii -å

ul.

rul lade

rLU,

;d'o f-5s-' \-rde se1 ove. Alvsuo.g,o.or
och ner r"il I Stena Line, dä!" luncnen
,nia- ragl edni ng av Bengt Al verstrand
i Göteborg) åkte vl genom vackra
. i!:l
'.1.t:':-' )' till Botdn's(d -'aogd'Ie1. -;oflr
:j;::å er prunkande blomsterDrdkt i den
rd.- i;a naj sol svärmen och exo'"i sKa växter
' :.- stlra växthusen.
ri r .eir\J.rsten tilI

Ange'nolr -ttryckte

tagarna bäde tack och uppskattni ng för
en lyckad resd, vilket gladde reseleddrparet Ake ilansson och Henry 0hlsson.
del

' hiri,rn ni sortpmrer ronmer de å!e"stående att få görd studiebesoksresdn rled

en F l0-buss.

Henry 0hl s son

lOOO:de MEDLEMMEN
Medlemsantalet i F 10 Kamratförening har
passerat 1000-strecket.
Den 1000:de medleimen blev mj Eje HelIström på sektorstaben.
En minnesgåva kommer
'I

ämp] i

gt tjl

l fä]

le.

att

överlämnas vid

F IO MUSEUM
Vill

Du bidraga till utformningen av F 10
flottiljmusdunr, sJtt då in en slant på
postgi ronr 64 63 52-5, uppnanar 8i rgi tta
,.ti11garll insti ftare av Eric Bjurhatds
mi nnesf ond.
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Sen rapporten iapril (Aktuellt F 10 1/88) har en hel del hänr
i Li nkop i nq har vi fått en betydel sefu l l
i949. Flygföraren kom ur förarrummet och
kontakt nämligen Henrik Jonsson, som vid
tog si g upp pä I and. Namnet på ff var
sidan om sitt jobb på JAS 39-projektet
3jörn Amel ir, son nu är pensionerad överäven syssl ar med flyghi stori ska saker son
s l. 0cr b0so:t i -e1si-;oo-3.
t ex flygplan J 22.
iienrik hade under si na efterforskni ngar
Lordagen den 23 apr.i I kom Henri k t.i I I
av J 22-delar funnjt oljekylaren hos en
Angelholm för att fotografera vår Röd
slpd, dorn deltagiL vid Dä"g1i,rge,r av
nen också fdr att ge oss ett par J 22-aeBlå r'1.
lar. Henrik överlamnade en stor, rund och
smutsi g sak tjll
restaureringsleddren
Redan ddgen efLer overlämrilqen renq.joroe
Nils Andersson och mig med orden: "Dettd
Stig Backlund oljekylaren 1å att-'masär en o r i g i a l o l j e y l a r e från en
singen blev blank och mnterade den på
F 10-J 22: a . Oen tycker jag ska si tta i
s i n pl d+"s, där den nu si tter, gl änstnde
K

n

er

k

Röd K".

Sen berättade ilenrik historien on F 10
J 22 B l å M, son nödt andade på sj dn Fl åren, söder Varnamo och sjönk den 4 maj

som

en gul dkl imp.

Henrik lämndde även en original-batterilåda med- lllFE-batteri. Nya battericeller
kan vi fä pä F 10.

fcr-t3
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VÅRTRÄFF

en

ordnades för

medlemmarna i J 22-gruppen med fruar onsdagen den 11 mai i J 22-lokalen

Vid samlingen hdlsade projektledaren
Berti I Bjäre väl kommen ti 1l kommunal rådet
Ingmdr l-arsson, som inbjudits från Äncelholrns (omr il'1 , vår ryresvärd, iamt"
C F 10/Se S öv. I . Rol f Cl ementson och
narvarande fruar ti I I J 22-grupprnedl ennarna fire n även repr från flera tidningar
och Radio Krjstianstdd. Bertil Bjäre
redogjorde fdr Projekt j 22 och konstdterade a:t "vi nar cvergått från det
des',"rkti v: sleiet iil I cai konstrukti va
och ti. ie: --l l::? €i'.t cl la delar sonl
:niJ :l(-:i ',i' ,:. tt-d ('. ;ntervjuer
aa.. ;a::.-.'.-.:.-: siel:e n€d franfördllt

Lunchen i ntogs vi d det bl onsterpryddd
längbordet, som arrangerdts vid sidan om
Röd K, Vi d kaffet tackdde konmunal rådet
Ingmar Larsson fOr inbjudan och undfägnaden. Han framhölI det goda samarbetet som
utvecklats under åren från F 10:s flyttn i ng ti l l Angel hol m år 1945 och nu även
resul terat i en bra I okal för restaurerrngsaroetet av en av de första J 22-orna

i

Angel hol

m.

överste 1. Rol f Cl enentson uppskattade
i ni t i d li vet ti l l denld VÄR I RAFF och Deronde det hi tti I I s gjorda restaureri ngsarbetet och lovade allt stdd han son
ansvarig för Projekt J 22 kan lämna "entus iasterna" kring Röd K.
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MOTORN

har bevakats av vår kontakt'':-"orfrågan
1lr )cf Drojef.t J 22-supporter på Swedair, Sturup, Nils Ljungberg, som lämnat
forhoppni ng om en motor från Sweai rs
DC-3.

början av juni fick vi telefonbud att
snarast hanta en motor T}{C-3 t'i1l Röd K.
En laslbil med lyftkran ordnades från
F 1.0 och tisdagen den 14 juni häntades
m0torn av tre rnedlemmar ur J 22-gruppen
och finns nui i 22-lokalen för kompletter'rng ned hjalpapparater och justeringsarbeten inndn den kdn nlonteras på plats.

I

SAKNADE DELAR
Svänghjul sstartanordningen ti l
I iksorn en startvev saknas ännu.

l

motorr

l ti I I mtorkåpan
och andra rn'i ndre del ar kan sannol i kt
Fästan0rdni ngar av metal

ti

II

verkas av Rönneskolans verKstaosav-

del ni ng som el evarbete.

Landstäl I sbenen

i

och stdtdämparna är

nu

nt ski ck, l'lFn dp snp-iin
ciel 1a fjadrarra titt funortlff.t
Iuckorna Iiksom ett vinkelväxelhus och en
bromscyl i nder saknas. Vem kan ge oss
upplysningar om var vi kan söka?
oversedda ocn

fi

julidag gjorde Nils-Eric lwarsson och
0sten Jönsson en bilresa till Forserunl
vid Nässjö. för att träffa en annån av
vAra kontakter, Lennart Claesson. Han är
agare til I Kårerno Flygmus6um .i Rockneby,
norr Kalmar och hade förberett ett nötå
med en 80-åri g herre, Hans Fri se1 1 , som
ager en stor I ager'lokal n|ed restparti er
av olika metalldelar bl a även f'lygplansdelar. Nå9ra landstallsdelar tilj- Röd K
fann inte Nils-Eric och 0sten. Däremot
oanvända glas till
positionsljusen på
vinge och stjärt samt även en tändspole,
.En

allt för en billig peng. Ett besök senare
kan bl i dktuel lt för fortsatt letande i

det onfatitnde lagret.

Ett sporrhjul i reserv till det endd som
sitter på Röd K, fick vi av förre F l0aren 0ve Bjernteg vid studiebesöksresan
til l Göteborg den 25 nraj. Sporrhjulet
hade ända se-n slutet på 40-talet, då ove
flyttade frän 3 . komp F 10, använts på
hans " ru l lebör".

Från Flygvapenmus6et, lila1men, Li nkdpi ng,
kom ett paket den 3 juni. Ur "gömmorna"
hade Paul Kylbert letat fram en elmotor
med vinkelväxel till landstäl'let. Annu en
"pusselbit" har kommit på p1ats.
Efterforskni ngen av saknade del ar fortsätter. Press och radio utnyttjas. Nya
kontakter med flyghistoriskt intresserade
personer knyts. Information om projekt
J 22 skal I sändas ti l l fl otti l jchefer.

0u har någon flygplandel e er kan ge
ett tips - kontakta kapten Sven 5jöholm,
F 10 tel 0431-85780 eller ring J 22-tokalen tel 0431-18566 onsddgar kt 9-12.
0m

Henry

0h l s son

