
naj, . del tog också donatorn Jul ius
::ri-11:i, Sunwciz,_ odr genonrgång skedcåom ra9et 0crt tr'dsplanen. Då konstdteradevr"arr det std"sta problenet är atl .lösa
rraga.n or dvgassamlaren. .ltan en sååin
:::- i"!: ii. -od l-iocor srdrrds. lyvdrrrrrns rnge1 .itriag på rrigsarkivet. VårsupD0rter i Linkdping, Henrik Jonsson,soke" i SAAB:s .i tningsark iv efter en
:]:li"q_ av rotorl rned a-vgassamtaren tillorö4. arer de,r bdstd möjl igheten har vi
:al::t..1u efte. (ontakt ,neo -ennart)veolel! oCl SOnen Biörn vid ett besök,som,Bertil,3ja^.e.ocn underteck na d gjorde
::::ul.-1.9.r Zi iuni. vi fick ett posi_rrvt bemotande och fick löfte om ait fårana avjassamlare ocn även andra deldrr0r at! lJnna rillverkd nytt, när såson_gen ar stut i borjan av oktober. Oå måstevr oka var arbetsinsats oclr'irt r{asse qndersson på ;ty?"r":l3ilk:ior att- kunna svetsa nya äel ar ti l ldvgaSsamldren.
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Vid vå-mcjtet, 
-som projektledaren oertil

:J-u... 1uqu. ka at t^i onsdagen den 3.

s ök

Bertil Bjäre lämnade en kort redovisning
till C F Lo/Se S, öv 1. Rolf Clementson
och framförde benov av u trymne på F lOfrån rnars/apri1 1990 för 'montering 

av

iuno:!9] lsfjddrar och luci fjäorar hdr
l:9::r lly9"fgtt. Den kompt icerade fjäd_ran0e st0tstång^en har vi ritning ti l1 menh0ppas även på Svedinos ,:ZZ:i tOr aiirand som modell,-liksom en vinkeiväxe1,
s0m vi inte har någon ri tni ng ti I I .

Vi^fick ett tips från en flygtekniker iusrersund on dtt Jnde.scita platsen förett 
. 
h-averr ned er )22.. d f.ån f tO nara

Hdndöl s kyrka i maj 194g. 0ve Miil ler_Hansen erbjöd si9 att kombinera ensenestert.ioo med rekognoserina oå

?.:j';;.,],.r'o'jar a' juni, då sncjn 
-oorde

Vid sonma.note den 29. juni i JZZ_lokalen
meo0etade 0ve i,lijller_Hansen, att resulta_
:::^_:11 nesativt.. rngentins fanns pånaverlprdsen och .inga tips erhölls äv''raröoe.nde- om ev ti I I varata3na de1ar.öerrr uJa.e redovi sade besöket hos
Svediros den 2I jJni och påpe<ade nödvdn_
0rgreten dv drt törbereda legotil)verka.ei avva(tan oå lån av delar fiån SveOinos.
Han. 

. 
framförde ett forsl ag från Björn

lT:,rn oJ. att besökd trakten vid sjönI rdren soder Ljungby för att leta efter
ev. delar bl a1o be fol k n. ngen. Detta tyckie
,r u J r us Hagander kunde yard värt et! för_

augusti -ggFto
och färdigstä11anåe
dagen den 10 juni.
C F 10/Se S utlovade DlatsF 10, sannotikt i en del
hangaren".

Hen ry 0hl sson
5ek r

av motor och bromsar
i övri gt ti 1 l f1yg-

för arbetet på
dv "ö s te rri ke-

Julius Hagande ordndde en bilresa t.ill
Smäland. den 26. juli för Bertil Bjäre,Björn Ane-l in och undertecrnad. Vi 

- 
fanÅprdrsen vtd s.1or Flåren ddr Björn Amelinhade r,icddLi i land för qO å" seOan-ocnrrcK trps om ett par, son varit rned orn0argnrngen av J22 Blå y från F I0 ; 13.y_juni.1949. Vi träffade lvar och Ann_MarieK9{ i La9a1, som för första 9ången orOtt!piloten från den J22:a dom haåe varit meO0r att^ bårga. Ert t.evligt ölDun nedrolon t.an bargringer fic< vi ljna .ör

att kopie.a till dokumentd!jon. Kanske
kunde en god vän, som icke var antrdffDar
JUst då, ha tillvarataget rågon del frånBlå 14. Vi ficr också ivå r.ugghjul, ,nest
s0m mr nnessaker. flen vi fick uppleva envacker natur meo klarblå liinirrei o;;trdfta tvd" människor sorn 'ör 40 å" sedan
bärgade Bt å M.

Dagen efter denna Di l"esd kom ett pdket
Iiil lgnrik Jonsson ned Dromscy tindernrran u5A 0cl dessutom en sy"gas.egul ator,
som Henrik överlåter t.j ll qod K. -

päc_k.o5n s1-arp har efter oli<a konta(rer
bestäl I ts_ f "å,r Goodyea- j \o.rköDinq.uesla avtamnddes den 29. jrli not ids;nJ..JUU Kr. Men kanske däcken återsärdeserrersorn dorn icke hade rjktigt rdttamätten. Fdrsök med Sk 60_däck påöår. --'-

Projektleda-ren har fått svar på en in_bJudan till konstruktören av j22:an, 
Bo

!ll9l:.9^, :ol rlo-t-s sin åtoer garna uiii0es0'(d p"0lekt J22 och kanske bidra rnedndgon r,l)Dlysning- Dctta sk,rl I sfe ons_-0agen den 27. seDtcnoer då dv"n lunch och
vr snt ng av F I0 kome" at! ske genorn CF 10/se s fö r s org.

E fterforskni ng d^v sdknade ocl ör fortsåt-
T.er ttksom elt tålmodigt men stimulerande
lfbgte rne 9 

qöd-K. Kan rågon ge !ips om en,ränoverdel til I FR 3? Vi har sindäre_ och
mo ttaga re de l a rna .
Vi saknar också generatorn, o.ljetank m
m.

Den, som kdn ge oss ett Lips eller enqet._ k0ntakta (dpten Sven Sjöno1m på

I l0: tel 0431 - o5/ B0 .ii.. -t"ö
l:oj:k l. J22-lokalen i n n 9 e t n o I m 

- 
o ,r s o a 9 ä ikl 9-12, ret 0431 tB5 6o e||er Ftno

undertecknad, tel d4il _ tZZ OZ- t,"åskynda er, tiden krynper hdsltg[.
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F 10 Kamratf örenings
resa till

Flygvapenmus6et

Från Angelholrn startdde kl 0700 bådeF 10:s finaste buss och en innyr0 lrEd ett80-tal anmalda deltagare och 
'hämtade 

upp
nå9"a. rill i J"kelljunga ocn t4arkaryd.
LJet- tdnns r la ts fd. 100 0el ragdre nen
skol avsl utni ngsdagen påverkade väl en
del.

I Klevshult snakade det bra med förmid-
ddgskaffet. Resan fortsatte i ett sol i gt
vade. ned vackrd vyer Dl d längs Vättein
0cl dnlande rågo!_ fdrselade till Flygva_
oenrus6e-t, .dar våra tre gujder vdntåde.
Lrter vtsntl9 dv del duDD'lerånde nus6et
med. nyneler solt d I drequet, B Lg B,5prtrr.e nd-k \lX {S 3I) m fl , ingsg yi
en god I unch i Flygarrestaurangen- på

Scandi c lotel .

Därefter besökte de flesta den 9am.lastadsdel en Gaml a Li nkopj n,Q med i'lera
verksdruna hantverkare och handel sbodar
nedan ett fåtdl flygentusids!er gJoroe
ytterl i gare studier på musOet.

Bussarna rul I dde hernåt trcd 
. 
ett. trevl.jgt

dvbrot! fo.- efter.ntddaJsld.,e pJ e1 sLOr
sotdrankt dttan ned en .o"tjLsdnde uts,ktover Vättern. Hemfärden fortsatte och
avslutades i Ängelholnr vid 2l-tiden med
inå n ga nöjda deltagare.

Henry 0hl sson
Sek r och resel eda re

Kaffepaus med vacker
utsikt över Vättern.

På väg till
bussafna.
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F 10 KAMRATFÖRENING

:.10/Sg : ("mratförenj ngs dt dste medl en,

Å 
I iåi'. J,i,.','i: :" lli ;?i,' i "".J,:l:,$:l;Aaar.

f9n-rict flygutbitdning å" 1924 på kust_
: ]:!tl. t sjöftygDlan.- Overfördes tiir

iiiäiil:; *i'iii,:må!;,,il l;: :;hiJdgaren, Tiger t4oth och 84 hawker Hart.

tfter fö.vdttareurb.j^loning pldcerades hanpd ryuDDsatta Skånska - itygrrotiirj.n

trro

l",t^u', ?l'l 9tto,. valro, re^ r. or rooe.
;iiY,::i,:i::;;;j3:.i,;i:'r,-forva,ore

;l]99:_ Ca"teneden r'ar oen .drsre 
orC_

l:;it::t ror F 10 ,Jnoererfigsr's1å" j.gt
ili'-i"";"i "?1, iiiil;"";l::". rnedve"k aoe

eionja"aÄetet' 
""0 l"u,tjtlt'gorinq med

och. hemt iea handl irsa" o;; il:t:r?:,i:3::
i3"fuiåo"tt.u"oeten 

in'or'r"ra f'yroara.

Hen ry 0hl sson
5ek r

.,.'<C
,/.q-Ft'
$'

'\

FORSVARETS MOTORKLUBA

Medlem i någon av
de militära

. 
ka mr a t tö ren inga rn a

kan bli medtem i FMK
Den traditionella

Höstträffen
för kdmratföreni ngens medl emmar nled
ärtlunch och försvars'i nformati on enl
särskil t program anordnas torsdagen^ den
L2. oktober L9B9 pä F 10, Barkåkra.
lnbjudan med program och anmälningstalong
utsändes i mitten av sePtember. ffi*_r
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