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Kamratträff
!

tt
F 10 kamratlörenings höstträff med^ drt'l
unch och försvarsi nforrnati on på F10
\ torsdagen den 6 oktober saml ade inle fler
än 42 medlemmar till lunchen i "värdshuset" Lergöken fdr att avnjuta FL0-kokets
förträffliga ärtsoppa och härl'iga pannkakor.

tfter besöket i Fl0 l'4useum visades videofilm med b1 a inslag orn Projekt J22.
Forsvarsi nformationen inleddes med att
C FL0/Se S och ordf. öv i. Rolf Clements0n,
häl sade

till

49

de närvarande, som nu hade ökat
rnedl emmar,

vä1komna. 0rdföranden

lade frdm den 1000:de medlemmen,
mj Eje Hel lström och gratulerade samt
kal

oYerl amnade en bokgåva.

tiv 1.
Därefter lämnade
'läget
'i

i

nformation om

Rol

f

Clementson

Sydsverige och

om

den i ntressanta 0B konsekvensutredn l ng
orn FU 88, Han framförde intressanta syn-

bl a om 0sterrikarnas utbildning tilI hösten 1989, om
en 4.division J35 Draken - ja, om resurser stäl ls ti lI forfoqande. om DyqqDlan
för verkstdd och hangårer, som kan-ienarelaggas pga JAS 39, samt om att J35
punkter på F10:s framtid,

Draken

til l

är fullt

möj1ig

att

använda ända

1998.

På valhallmässen samlades 33 medlenmar
för kaffe och en stunds "eftersnack".
Nästa träff blir
F10 1ördagen den
Henry

0h

lsson

inte förrän årsmötet

ll

mars 1989.

på
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Styrelsen f ör F 10 Kamratf örening önskar
al la rnedlemmar en riktigt

GOD JUL och GOTT

ruyrr ÅnI

ffiri
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F lO Kamratförenings

''MÄRKESVAROR''

f

KAVAJNAL 20:- kr

f

BLAZERMARKE 4O:- KT
Sytt på blå botten, guldtext,
skånegripen i rött

It

tt

LITEN DEKAL 3:50

KT

3 st för 10:- kr

STOR DEKAL 5:- kr
2 st för 8:50
3 st för 12:50

Settall 7erc-. aä akzla i* fcaT't pti
p7 64t 5 | -9, 7 | 0 Ka,xia4&eilry,
ac/r. at4e på taloage't' Dt* 6caaiitt".rV,
ari laa.rec lat t"ed Po4e4.
Vetzq

A4&<oa.,

Sel't
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et kom ett brev

.....

upPgift till
Kan någon l:;mna
till

skriv
ult." """trYsning '
Widell
t4aqnus
Bagaregatan ^: o
se-ooo uaso
ri"S 016-46219
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RAPPORT

Flo

I förra rapporten

(Augusti, Aktuellt F l0
2/88) stod under "saknade delar", att vi
saknade s v ä n g h j u 1 s s t a r t a n o r d n i ng och
startvev.

Nu har vi i alla fal l fått den speciella
startanordningen på plats på "Swedairmotorn" genom att en "gammal" F 10-are
och J22-mek, Knut 0lofsson, Halmstad,
numera pensionerad kapten på F 14, gav
oss ti ps om en i nstrukti onsmot0r ' som
fanns på F 14 instruktionsverkstad. I'lotorn skulle inte användas merd och riskerade hamna på "skroten".

Knut förberedde så att tre ur J22-gänget
och en F l0-lastbi'l rne d Iyftkran kunde
i npassera onsdagen den i1 september.
Efter 45 minuter var lastbilen på väg mt
Ange

november -88

lhol m med motorn.

idogt arbete. Prop-onstäl lni ngen
gick inte att rubba. Gammalt fett hade
beckat i gen ful I ständi gt, Lösni ngsmede l
och handkraft behövdes. Bladen behövde
mycket putsning före målningen. En specielI
kuggstän9 ti l 1 omstäl I ni ngen hade
gått tvärt av rpn från F 10 kunde en
felfri stäng ordnas tack vare den nedpl ockade propel lern från yttergavel n på
instruktionshallen. 0et kom en Beskriv-

månaders

ning över prope^l Ier Hami'lton YPI och YP2
med posten från Henrik Jonsson strax
efter besök i Angelholm den 9 nov.

la in och ut landstället är fortfarande olöst. vi saknar
drivaxlar, de speciella fiädrarna t'il1
I uckorna och I andstä l I sbenen , en vi nkel växel och - kanske det svåraste - en

Frågan om att kunna fä]

b

romscyl i

nde

r.

I nstrukti o n smoto rn var "räddad". En
ST C-3 för visning sidan om Röd K finns,

Vi försöker på
börj ar bli knapp.

anordn i

Projektledaren kal I dde ti1I planeringsi J22-lokdlen den 28 sept och föredrog förslag ti ll en tidsplan. Efter
diskussion och komplettering antogs den,
varav framgår att från den L februari
1989 måste tilIverkning ske. Det komer
att kosta pengar.

I t - en svänghjul sstartng har återfunni ts. l'ler el I er
ni ndre av en tillfällighet.
Nu behöver vi en startvev också. Vem kan

men framföral

ge ti

ps?

Prope l l

ern är nu färdi

gstä1

1

d efter nå9ra

v

o1

ika

vägar men tiden

möte

TIDSPLAII FöR PROJEKT J 22
1990
mal junl

-1.lebr
Tillverkning av saknade enheter
arbete med legotillverkade delar

-l5.jan

-

l.april

"Roll out"
Ängelholm

ri F 10
Tillgång tlll uppställnings- och arbelsPlats

Tp

För€ 10/6 lpl "Röd Kalle" klart

F10
tO/6 F 10 s0-årsiubileum

forts
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Donatorn tilI Projekt J22, dir Julius
Hagander, var hemma på blixtvisit och
besökte J22-9änget- i lokalen onsdagen den
9 nov för att få en lägesrapport och

tillfälle att dryftd olika

problem,

dag p_å förmiddagen kom vår J22supporter från Linköping, Henrik Jonsson,
med värdefull hjälp i form av kopior av
ritningar, som vi har behov av. Dessutom
Samma

över'l ämnade han en speci el l del ti l l
motorn , näml i gen en automati sk spjä1 I kon-

trolI, orginal.

Den hade suttit i
annan F l0 J22-a, men vilken Ar okänt.

en

Vår

"sweda i r-motor" Tl,lC-3 komp letteras
efterhand.
'lesystenetNya kopparrör till snipsbräns-

och vinkelanslutningär till
vi ssa cyl i ndrar är kl ara I i ksom förgasare

v

och startdnordningen och nu även 2 magneter. Tillfälligt har nntorbocken lånats
tillbak-a till Swedair p 9 d rr[torreparati0n på den DC-3 som tidigare til lhörde
Swedair. Under tiden vilar vår ,'Swedairmotor" på ett par kraftiga bildäck.
0nsdag^en

den

I6

qov kom

Nils

Ljungberg

rran 5weddtr, tnte ned motorbocken,

2 st

men

magneter till "swedai r-motorn,'
0ch.. dessutom med en propellerregulator.
Tyvärr
den gjord för DC-3, mei vi har
-va.r
rorre rran
Fv-nuseun om en som dr den
ratta. Vår motor kompletteras
efterhand
med

och det stimulerar oss i arbetet. Dock
återstår mycket. Hur ska vi få fram en
avgassaml are? Sannolikt qenom til'lverkning - men hur och av veÅ? Har någon en
modell, en bit av avgasröret? Ritn.ing har
vi . möj l i ghet att få men ti l l verkni ngen
blir svårare - och troligen dyrare. Vi
s0ker olika ndjligheter till ldsning.

Arbetet ned vingpaneler och vingen liksom
meo tnstrumer.rt .o.c h .e.l-instal lation qår
nera !r0en rramat. Llmntng och ldgnlng
tar t'id liksom splitsning av linor. Arne
Gustavsson i Lekeryd utanför Huskvarna
har rneddelal att vi kan hämta fler 'lintri ssor och även strålkastarglöd1ampor.
Förarkabinen är nymå1ad i rätt kulör.

Projektledaren öv l. Bertil Bjäre åkte
ti 11 _Flygvapenmuseum, l4a1nen, torsdagen
den 17 nov och orienterade om projekt JZz
för styrel sen för Sti ftel sen Flygvapenmuseum.

under hösten har vi haft
22-l okal en i Angel hol rn.

3 studiebesök i

J

!historisk
. Skåneavdel ni ngen ur
Förening (SFF)

Svensk Flygbesökte F i0
l0rda9en den 24 septemDer och avsl utade

att 77 st flyghistoriker av ol ika

med

åldrar och kön trängdes kring
ca en timma före hemfärd.

a

Röd K under

En busslast nBdlemmar

ratförening studerade

tips

Röd

ur F 17 KamK och gdv oss

och uppmuntran under en stunds besök

måndagen den 3 oktober före studiebesök
på F 10 rned lunch och fortsatt resa till

Helsingborg.

a

Ett 50-tal

ur F 14 Kamrat_
heldagsbesök på F
I0 torsdagen den 13 oktober ned en timmas
studie av Röd K i J22-lokalen. Besöket
9av både tillfä1Ie till information, ett
medlemmar

förening avslutade

ett

tack för F 14-instruktionsmotorn. nva
kontakter_och t!ps samt nå9ra nya nedlemmar tilI F I0 Kf.
Ett

det

pressbesök hade vi av Skånska Daqblaonsoagen den 5 oktober dv både jour-

st och fotograf. Det blev en qanska
stor artikel rne d nå9ra fina foton i nåndagsnumret den 10 oktober. Fotografen
blev rnedlem i_ F 10 Kamratförening - han
var f d vpl på l.stnkomp F 10, men- visste
nali

'i

nget om vår förening-

onsdagsformi ddag skulle pelle Fogde,
son_flög J22 på F 13 och p G Norberg,-f å

En

F. 10--fältflygare, teta upp J22-1öia1en
ror r0rsta 9ån9en. Det regnade och
Dlaste. Med en nå9ot otydl ig vägbeskrivnrng kom dom tilI en byqqnad intill [Ed
en skylt rEd röd text pä-väggen "Välkommen tilI 22-an". Dom !tormåde in i ett
rum och ropade till en dam "Här kofiner
tvä ganla 22-pi1oter". Damen tittade på
dem -båda blöta gent'lenännen med stum
förväning. -"Var e kärran å var e ki l'larna?" undrade dom. Efter några minuter
klarnade det - dom hade kommit på kontoret för Angelholms Kommuns insats för
arbetslös ungdom, kallat för projekt 22.
Efter en stund kom Pel le och p-G ti l l

rätt I okal .
I _vårt arbete på onsdagsförmiddagarna
ingår ju fikapaus md arbetssnack och

historieberättande, Kaffebryggaren

Nils

har

Andersson ställt till förfogande.
Men en onsdag vä9rade bryggdren. Kris.0å
ingrep en besökare, nämligen pensionerade
rustmastaren Rune 8jörneskog. "Jag kin ju
'inte bidra med några flyqplandelar nen en
ny bryggare kan jag bidra med,,. 0ch kom
tillbaka efter en stund rned en nyinköDt
kaffebryggare. Tack Rune! Sånt stimuterir
och vA rde rd s inner'l igt.

Vissa järnvaror och speciell t färg har
efterhand inköpts på varuhuset Brännborns
'i Angelholm. Föreståndaren har fått ett

-AKTUELLT F 1O

ntresse för Projekt J2Z, vi lket gett
ti l l resultat att under jul sky'l tni ngssöndagen den 27 november stä1 I a upp vår
i

instruktionsmotor STHC-3 skinande ren och
nymålad, på en plattform i affärslokalen.
Reklömtext om motorn, Projekt J22 och
inköp av varor från Brännborns järn- och
färgavdel ni ng

ordnar fi rman, Detta är
första användni nqen av instruktionsmotorn
för Projekt J22-men säkerligen inte den
sta.

sr

Vi måste utnyttja al la möjl i gheter vi d
efterforskninq av saknade delar. Kanske
vi kan fi nnJ något i Flygvapenmuseums
många förrådslokaler? Kanske hos någon
flygi ntresserad el I er tekni skt i ntresserad? Kan nägon ha behövt en bromscylinder

för särskild användning?
0u som kommer på något som kan tänkas
vara användbart - ring el ler skriv ti l1

vår kontaktman kn Sven Sjöholm F 10,262
82 Ängelholm, tfn 0431-857 80. Aven tfn
0431-185 66 onsoagar k1 9-12 9år bra.

inte fler saknade delar "dyker upp"
före februari 1989, måste vi böria med
ti l I verkni na och det kommer att kosta

Om

pengar. Men vi har odra år 1989 på oss.

Nödlandning på vatten
med F 10 J22 Btå M
I Aktuel I t F 10 nr 2/88 skrev jag on
oljekylaren som en gång suttit i Blå M.
Här är en fdrkortad återgivning av Björn
Anel i

ns skildring on nödlandningen.

0nsoaqen den 4 na.i 1949 var en
strål ånde v-acker vårdag med kl arbl å
hirnmel och vindstilla. Björn Amelin och
e4 rotekamrat _skul le f1yga, lågnavigering
i 1ågflygstråket i 5rnälano första

-

passet.
Amel j n

berättar:

"Mi

n

begränsade erfaren-

het av 1ågflygni ng över vattenytor vid
vindstilla resulterade i att jag felbedömde flyghöjden över sjön FUREN sydost
Yärnamo. Farten var omkring 400 km/tim.
P1ötsligt skakade flygplanet och retarderade. Propel lerspetsarna hade snuddat
vattenytan. Jag drog instinktivt i spaken
och steg ti11 ett par hundra meters höjd
och svängde söderut för att flyga hem
ti

11 Ange1ho1m".

Amelin korn inte långt. Farten minskade och 8lä ll sk^akade. Inget nödlandningsfä] t inon synhä1 1. Han förberedde uthopp
men bedömde flyghöjden vara för lå9. Enda
ytan för nddlandning var sjön FLÄREN rakt
Men

fram.

Amelin: "Tog ut startklaff - ned rnindre
ri sk för runds l agni ng - och gav ful l gas
dä propel I ern nuddade vattnet. Efter en
mycket kort sträcka dök Blå M med nosen

Utslällni.gsmJtLrrn ho5

B.annLrJl rrs

rakt ner. Jag kom fri från fastbindningsremmarna, tog ett rejält sirntag och for
som en kork upp ur vattnet. oskadad.
Härligt. --- Efter en halvtimma i vattnet
blev jag räddad av en man i en eka och
snart blev jag transporterad hem ti ll

- med en dyrköpt men ovärder]ig
erfarenhet ri kare. " -

Angelholm

Björn Amelin f1iig från J22 till AJ37
Viggen under sin karriär och är nu pensionerad överste, bosatt

i

Helsingborg,

(utdrag ur. Kontakt juni 1988)
22-236 gjordes i juni månad
s arrna är av- näqra ur ortsbefolkninqen.
Nosen stod oä 10-meters djup och stiäiten
endast 3 möter under vattenytan. Med en
Bdrgni"ngen

av Blå-M

nr

tim[Erflotte med ett stort hål i mitten
för en s k stenjätte drogs stiärten upp i

hå]et och B'lå M bogserades mot land. väl
uppe på land kom F I0-folk och tog hand
om kulsprutor och radio. AlIt annat tog

bärgarna hand om och kom till användning
på olika sätt, bl a 200 liter bensin. som
tur var sparades en del greior, bl a
oljeky'laren.

Slutsats: Efter 39 år har oljekylaren

genom Henrik Jonssons, Linköping, stora
J?2-i ntresse och efterforskningar återbördats till Anqelholm och sitter nu i F
l0 J22 Röd K iör att ånyo fungera då
motorn en dag skal I startas.

Henry

0h l sson

