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Etiopien är i dag ett av jordens fatti-
gas'.e länd-e.. lledel irkcn3:er i:gger nå_
gonstans på 700 SEK per år. Järnföi detta
med Schweiz sorn lär ha omkring 104.000
SEK.

"Etiopien syns bara ndr dcl sval tcr,,
kunde flran fdr en tid sedan lasa i SluA:s
tidnjng Rapport. 0et är karske sant.
Landet får ytterst l ite utveckt j ngs-
biständ, ,'nedan nön får nrångoer I rara-
strofbjstånd, 1984/8-5 ungefir 7 mitjar-
der. Utvecklingsbiständet utgör endast ca
6 USD per capita/år. Av det totala ut-
vecklingsbiståndet från yäst står värtds-
banken och EG för merparten. ltal i en är
det största bi I ateral a bi s!åndsl andet
tätt följt av Sverige. SveriEes s k ldnd-
ram fijr Etjopjen var 1987/88 ca 130 mil-joner och ungefär l.ika mycket utanför
I andramen i katastrofbi stånd. lnsatsernajn|jktas på I a n o_s by g d s J t v e c < irg, d v s

Jordbruk, nark-vård, skog och vaLten.
r'1äl sose(torr 'år o'ygsarma LO r.ljoner
och undervi sni ngssektorn ungefar 3O mi'l -
J 0ner.

Efter revolutionen 1974 har landet styrts
enl i 9t marxistleninistiskt flrönster med
Horkers Pdrty of Ethiopia som statsbäran-
de parti , vi l ket grundades 1994. 1987
ant09s den nuvarande författn.j ngen ochoverste ivlengisto valdes till landets
presr0ent.

Inbördeskniget i n-orr påverkar naturligt-
vi s Ii vet här på det särret atr det
kostar mycket pengar ti ll förfånq för
andra angelä9na piojekt. F n pågår ju
förhandling mel lan parternd ned expresi-
dent Jinmy Carter som nedlare, men om
detta vet ni säkert lika rTVcket, kanske
mer än vi hdr nere. oet år sparsamt ned
lokala nyheter. Vi får det mesta henrifrån
el ler genom att lyssnd på BBC News.

Etiopien har en befolkning på ca 45 mil-
Joner 0ch den ökar flVcket snabbt med en
ökningstakt pä omkring 2,8 % per år.

Kaffe är av tra0ition Etioniols <-lrsri
j nkomstkdl l o ocn utgö" c.5O;.";;;":i:
i nkomsterna, darefter kommer hudar och
skinn samt balj- och oljevdxter. på sina
häl I odl ar man "chat" , en grbn växt som
tu9gas 0ch ger en vi ss narkoti sk effekt-
Jag hörde pä radi on hdron dagen att man
övervägde att förbjuda den i Sver.iqe. En
stor del av den går häri från - ti l l
Djibouti, grannlandet i ösi vid Röda
havet. --ots samarbetet reo dsleuropa
sKer merparten av handel sutbytet med väst
där EG-l änderna och USA domr rerar.

Dez hrz, ?fr fu*
I ett nummer dv F 10 Aktuellt redovisades
Jag som den ldngst bort boende r€dlerfinen.
0n detta fortfarande stärnmer vet jag ej
men Ldnken fol l på atr jag boroe hci"ä avnig ned en liten gl imt f.ån Etiopien, därjag 'r,.r vi s!dts i ndra två år .

Vi, mjn hustru och jag, hamnade här efteratt ha testats och befunnits lämp1 iga.llin hustru som Tutor Traini,rg Expeit,d v s hon skall fdrsöka få igäng en ett-års utbi I dni ng av sjukvårdsi äåre, denhar ännu jcle startat. Det går ganska
trögt att få någonting gjort här nere.
Jag är s k nredfö1jande, d v s jag gör j
stort selt itgenting. t',len der (an man ju
i,T re hålla på _reo så jag aroetar då ocn
9q som _ medrJa I pare .i ett skogsprojekt,kiir bil med elever och lära;e nälla;
Addis Abeba och en plats Z5 mil söderut,
skriver lile på en ordbehdnd'lare åt ele-
verna o_ch får på så sätt ti den dtt gå
ganska fort. Jag jobbar även som kassör .i

en stödföreni ng för svenska sponsorer,
som har fadderbarn här i en et.i opi sk
skola, fattiga barn från Addis Abeba, somvi hjdlper ned skolavgifter och ett mål
mat on dager. Jusr nu nål ler vi på och
bygger en rnatsal så barnen sl ipper' sittaJte och ata. oet dr ju li:e besvärligt
Jncer 6e-r anga "egnperioden, som jJst
ha ler på att sl,ld i oagarna. Vi har 500
ladderbarn och /tterl iga.e 100 i "mat-
0rog.armet". Sarren får al I tså skolI unchvarje d-ag, även dagar då sko'larbetet ej
Da9ar, t0rdagdr, sondagdr ocn ferier. Vi
betal d. personal en i köket och al I ut-
rustning liksom al Ia inköp för mathåll_
nrngen. Detta finansieras med insamlade
medel i Sverige. Enskilda givare och
organisationer, speciel lt Lionklubbar är
mycket gi vmi l då.
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t- onLdnders o'fe'ril.ga språ< är anha.ic, ett
sem-trskt sp"åk son Ir<na. ardbiskd. Allabarn i skolan får numera ldra sig am_
harr c, annars förekornmer ett hundratal
olika språk i Etiopien. Vi försökte lära
oss lite amharic redan i Sverige innan vi
åkte hit .ned men har givit upp. Några ord
K rarar vr men att byggi upp satser och
menr ngar ar mycket svärt. Det tog en
vecka att lära skriva alfabetet, som har
dver trettio bokstaver (tecken) och sju
var'ranter av varje bokstav, F ö talaralla- etiooier neo högre utbildning
enge tska och bar1e1 börjdr reod,t ' fjärde
kl ass dtt l dra engel ska.

EtioDien är e!t nycKet vackert land,
be1åget^ til l stor del på den abbessi nska
högpl atän rned höjder över 4000 rneter,
Addis Abeba lig9er på ca 2400 m och är
mycket kuperat 0ch genomskåres av den s kRift Val ley. Det var här man fann den
berönda "Lucy", värl dens äl dsta mänskl iga
skelett, ca 4.5 miljoner år qammal och
som ju förevisades i Stockholm för något
år sedan.

Här finns också vdr'ldens absolut torraste
och hetaste områden, I ågområden som
1ig9er rer ar IJ0 meter under havsytans
nivå, sal töknar oar i'rgen nänsklig varel-
se kan vi stds. Kl imatet i Addi s Abeba är
Denagl i g! Jrol L4oer oen I ånga regnperio-
den, som sträcker sig från juni tilj nu i

slutet av septenber. Då regnar det tro-
pr ska regn och förekommer häftl ga åsk_
vader, det blir kallt och fuktigt inom-
hus. Bostäde^rna saknar uppvärrnni ngsanord-
nrngar. I vårt hus har vi visserligen en
oppen spi s men den är fel konstruerad så
forsokcr vi cldd i den koin|lcr al I röken
i n i vardagsrummet. Så vi får nöjd oss
med en liten elkamin, som vi förutseende
n0g t0g rned hem'i från. ivle n resten av året
ar det fint, med mycket varmt i sol en,
uppät 45 - 50 grader flten höjden over
havet gör att vi här i Addi s Abebd får
omk[j n9 .27 grader i skuggaf och I j te
sva lare t nonhus -

stäl I da. En kvi nna, som städar och tvät-
tar och i viss rnå n njalper rjlI i ro(€r.
r varJe ta I I Ted att skära de1 oDl j ga lo-rrska papajan och ljte annan frukt; som
vi kallar för 365, för vi äter den alla
årels dagdr. 0et ol j r att jag får .jtfora
oe svara atEarderna i köket, t e\ att
steka pdnnkaka. De andra två anstäl I da är
vära vakter, en på dagen och en på nat_
ten. Det fiirekornnrer ganska många in_
brottsförsök hiir, ja även ful I bordade
sådana hos en del av svenskarna. I,len detär i annan del av staden, där de fl esta
svenskarna bor. Vi Dor . ert gans\d I Jglt
orråde nen det ldr nalt ott ]å. rarrui^iha" avvisa! råg.a^ nargån9": in(rd\rare.
'4en vr lt tar på våra två vdlthurdar so-1ga. losd på gården ocn ar gdls|\a skarpa
mot främmande i varje fall da som inte arvlta. De verkar att känna skilinad på
fol k och fol k. När här kommer vi ta, sominte har beso(t oss tidiqare d. Tu'tda-'td
nur snäl I d som nel st mer nd- t e^ e avt a-
saren kommer, etiopjer, då får vakten
hälla dem för ått de inte skal 1 gå på
honom. l'len kanske beror det på att alla
etiopier tycks vara rnycket rädda för
hundar.

Ja, det finns, naturljgtvis 0tycket att
berAtta häri frän, men utrynmet är ju
begränsat. Vi stannar emel lertj d här ännu
ett hal vår för att se om Aertha komrner
i9ång med utbildningen, när hon nu har
pl anerat i nara två år vi I I non ju se oen
komma igång också jnnan vj flyttar hem
till Sveri ge i gen.

En varm häl sni ng ti 1l al I a Kamratfijre-
ni ngens medlemmarl

Bertha och Rune Hassel quj st

#(

I övrigt chefar jag över våra tre an-
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Det kom ett brev från USA -

ett 45-års minne.

oet kom ett brev från USA, 4625 N\,{ 32
0klahoma Cj ty, 0K 73I22
Tel e: (405 ) 942-6820
Feb. li, 1988

I woul d be extremely gratefu l i f you
coul d hel p me I ocate a reti red Swedi sh
Ai r Force pi I ot to whom i probably owe
the survival of myself an my B-17 bomber
c rew,

l.le developed engine trouble on the bomb
run over Berlin on t4drch 18 1945, and the
German flak began concentrating on us, We

were not only crippled but running out of
gas. l{e headed north for the Baltic and
threw out everything loose in the p'lane
i ncl udi ng al I of our nBchi ne guns.

As we near the Swedish coast near l'1almo,
a German fighter made a pass at us and
missed, ,dlthough my crew saw the tracers
zip by our plane. |!1y radio operator, Ray
lleislar said the German fighter climbed
then started to turn for another run at
us. At. the apex of his turn, he exploded.
I'ie landed safely at Malno, and several
Swedi sh A'i r Force peopl e i nc l udi ng some

pilots visited us in our room that njght.
l,iesi I ar sai d he was tol d one of the
Swedi sh pi I ots, Lennart Smi th, had shot
down the German fighter, presumably be-
cause he had invaded Swedish air space in
attack i ng us . I di d not hear thi s unti l
years later.

In 1.981, we visited flalno and tried
without success to locate Smith at hisforner address of Box Bi l l eberga,
Sveri ge.

I have several reasons to contact Smith,
I am grateful to him and hi s and your
country. Also I would like to hear his
account of the story. Hes il ar says the
German plane was an l'1E 262, a twin-enginejet. one of my crew says jt was an Ft/-
190. I have .a group picture of my crew,
Smi th and his Swedish comrades, also apicture of Smith in the cockpit of his
Swedi sh J-22 jet fighter,

Sincerely

Harry S Cul ver

,,-"1qORF*\
,6*'@ tS

"€åtr;
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Kommentarer

Lennart Smi th Derätrar om hdndel sen vi d
)Kanes sydkust i april I945:

"Jag och min rotetvåa hade startat från
Bul.l to^ftd .ned våra J Z2-or, som v.r precr snd0e ug-t t t.t oss på, ner mt sydkustent0r dtt fo.söka uppracka inflyganOe ska_
0a0e amer't kdnska bombflygpl an efter bomb_
fu]9-.n'ot.Tyskland. plörstigt såg vi ett
JaKrrlygptan under anfall not en B_I7Flying.Fortress. Jag kom i etr Dra skjut_
lage direkt och sköt vdrn.ingseld rcO Ol a
spartJUs-JTrot. jaktf'lygptanet. Då såg jag
också ri ll mi n förvåni ng att det var dei
omtatade l'lessersmitt \4e_262, ett tvåmoto_rrgt -reaJaktflygplan. Det svdngde undan
0ch försvann söderut med hög iart. Senhjälpte vi den skadade B-17 t.i Bu]ltof_

tr.]U

Det^ -här. var första och enda gången en
t'le-262 iakttogs av en svenskt plfo-i O.natt -det skulle ha exploderat var säkerren r0.vaxJtng rnd spå.1juser, liksom att
q a g-o-n i besättni ngen förvdx) ade nin,J zl-d med Foc(e l{ulf F _i90, som varnycket li k i utseendet nen hade mycket
s!arKare tTl(lto r.

Sen saml ddes v.i på kväl I en på nrässen ochtog en gruppbild av besättningen och ettpar kamrater ti I I mi g. ,'

Henry 0hl sson

i.
2,
3.

5.
6,

Lennarl Siti lh
Harry S. Culver
3i 1l A!. tsen( co-oilot
Sven Brise
NOi0enEien
Lennart Ande!sson

Lotoror: Två Junkers Jumo 00,18 l
lurbrndf vna Jetmotore. m,ed en drag-
kralt av 900 kg va.dera
Baalyckning: Fyra 30 mm Rire n-
melall-Eorsrg NIK I08-kanone.
meo vardera 100 granater tor det
ovre parel och 80 ldr det nedre
H..tlgh!l: 865 km/h pä 6 0OO
meters hdJd

Sliglörmlgå: 6 m nuter och 48 sekun
der trl 6 000 melers irold
lopphöidr 11 500 .n eler
Akllon.rådl€: I 050 (rtometer
V,kl toml/l.ltrl: 4 400 kq/6 400 kg
Vlngbreddi 12.51 rn ele r

Längd: 10 60 neter
Höid:3,83 meler



-odolEKI T
X"\AKTUELLT F 1O

RAPPORT

Svedino- d v s Lennart Svedfel t, gav ju
projektledaren Bert.jl Bjäre och m.iq ettpositivt svar vid besöket i jun.i ait få
återkomma 1dr so'nmarsdsongen var slJt föratt-låna nödvdroiga delar som t ex avgas_
sanlaren.

Redan Oen 7 sepr rjngde sonen Björn(JA 37 Viggen-pilot men- tjänsttedig för
studier) och gav klarsignal från pappa
Lennart. L0rdagen den 9 sept kom 6 man urJ 22-gänget ti 1l Di l- ocn flygmuseet i
lJgglarp för att lossa vissa delar från
Gul E.

Det blev inte lätt.
För att komma åt att 'lossa avgassanlaren
behövde kylklaffarna öppnas. lnqen vev i
sitsen. 0ch inte använda på årätal. tten
med nycket rostldsningsolja och skruvande
med verktyg, rörde dom sig efterhand.

Avgasstudsen tog 0sten Jönsson bort kl
1230. Rördelarna lossnade också mn vissa
hopbrända bul tar måste ',offras,,. Lcnnort
Svedfelt fölJde arbetet nled stort jntres-
se 0ch vfdeofilmade. BJörn hJälpte oss
med verktyg och råd betr landställsluc_
korna.

Alla avgasrörsdelarna låg på golvet k1
rqJU. under kattepausen visade Lennart
a l I i as Svedi no nå9ra imponerande trol le-
rrnummer. Sen tog vi även ner luftkanalentilI förgasaren för att kunna få gjort en
sådan också. 0ch fjädrande stötstånqen
ti I I I andstäl I et behövde v.i också ti'l'l
Bertjl.0lsson, 3.komp, som tillverkar en
saoan nemma,

Al l a pl åtar sattes ti l l baka och al l t vartill Lennart Svedfelts belåtenhet kl l7O0
för vår hemfärd nred "1ånegrejorna".

lp rr F 10. Lrpp.rårhn!

november -89

F 10: s skickl ige svetsare Hasse Anderssongor nu avgassystemet ti I I Rdd K efter
orgi nal del ar på si n fri ti d nen med F IC : s
utrustni ng.

Luftkanale.r, e.r besvärl ig konstruktron lpla[, når den pen^sione.ade f]yg!e(.lilern
Nils- Roos tagit på sig ått gora. Han var
utbildad flygplanplåtslagare på F 7 for
B 17 och B 18 for 1ängesen. Nu kommer
hans kunskaper til l nyttd vid vårt drbete
med Röd K.

En lcirdag 14 dar senare åkte 3 man tilI
Svedi nos Gul E i gen med Bjorn Svedfel ts
nedverkan och fick låna hem orginalmotor-
p1åtarna och undre kroppsl uc-korna ti 1 l
ba9a9e" m n. Vi har enbart släta täckp1å_tar på Röd K. t'1en vem som kan och villtillverka dessa är inte klart ännu. Dom
fordrar både kunskap och speciel 1a naski-
ner.

En speciell vt'nkelväxel till landställ s_
manövreringen tog N.ils Andersson loss. Vihar ingen ritning men en kuln.ig mdn, Enar
Nr rsson, g0r nu en sådan .ätt ttväx1 ing.

En tredje resa var aktuell ,TEn denna gånggick det på en varoag _ genon att el
D1 r.reparat0r arbetar på bi l saml i ngelunder vtntern. 3 ,nan plockade hen
oljetanken Ied anslutni rga" - nen ver kang0ra en sån?

Ploieltledaren Bertit Bjdre gjorde upp erpran r0r ttden november lill 10 juni 1990vid et.t nitte med restaureringsledaren
Nils Andersson och sekr den lg okt. Den
behövdes vid redovisnjng för styrelserför Sti ftel sen FV-museur den 24 ök c rcn
också för att styra det forrsatta arbe-

Tidsplan för färdigställande

av "Röd Kalle"

1
.'.}

D
+

i18

aEv N3r..hg.r '.nn 9 un'

turffil to. .9m noid pa F i0 rryCd.! F tO 50-årsiubllcsm

Fod..n r.nd.rbl..rb.r.. rhsr.rhg och prov.

nonrrtng rv rrnrt.r. Äl.6rrl.'krl sv.d[ror
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Röd K har hdft en del besök under hösten,
Från Hallarosavdelningen ur Svensk Flyg-historisk trcirening kom ett 30-tal ,rBolLi_
t3.. ryg_ ordf Richard odhammer i spetsenpå kvällen den 19 sept för att därefterfortsätta ute på F 10 och avsl utande
k a ffestund på valhallsmassen.

På. söndagseftermi ddan den 24 sept stallde
sekr upp för att ta emot fyra närrar från
Göteborg.. l"todel I oyggare skal l bygga enJ 22-a i skata 1:5. Radiostyrd, itiistås.
Behövde fotografera och ri ta av vi ssa
de1ar. Tyvärr hinner dom inte få den klartill,, F l0:s Flygdag för "flyguppvis-
nrng .

Ett historiskt besök fjck v.i onsdagen den
27 sept. Konstruktören av flygplan J 22,
docenten Bo Lundberg, idag 82 år ganrnal ,
kom tilI Angelholm rcd flyg och bil titl
J 22-lokalen. f4edhjä1 pare under resan var
en "ganmal" F 10-are Bentil palmblad, somflö9 både J 22, J 21 R, J 28 och J 29
Tunnan innan han kom in i SAS och nu är
"reti red captai n".

do Lundberg 
- 
återsåg nu sin s(apelse ochberattade Ie6i9t och klart för in_tervjuande journalisterna om sitt verk.

Aven Radio Kristianstad sände en kort in-
!ervJu.

Lunch bjöd C F l0/Se S på til lsammans rEd
!fy.gen" Lars Englund, som var på kort
besok på F 10. En liten pratstund mel 

.lan

b0 L^undberg och CFV blev det tid til l
0ckså._ -Därefter vi sades Bo Lundberg runtpg i I0 före åte.ftygning. Vi hopias nupa aterseende den I0 juni 1990, då Röd Kskall taxa för egen nntor framiör publi_
ken.

Styre'l sen för S!-i ftel sen Flygvapenmuseunlade st tt styrel semöte ti sdagen den 24oktober. ti 1l Angelholm och btrjade neå
Desok I J 22-lokalen för visning och
redogdrel se av arbetets gång.

HD-foto rned ti 1l stånd
Bo L u ndbe r9 och CFV

Slyrelsen ieC c:Cf !e. D::k
Stenberg i mi tlen iillsamma.s
med en del av Proiek: J 22-
meolemnaina. _lonalofa -lL r i-5
Haganoer länqst t,/ och pro_
jektledaien Dv L. Be::il Bjä:e
längsl i h.

Fo lo: F iC fctoar:f

Bo Lundberg framför Röd K
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0rdf gen 0ick Stenberg tackar fltedl emrna r-
na ur F 10 Kamratförening för goda och
värdeful1a insatser i prdjekt J- ZZ ach,
Cnskar lycka till ned arbetet.

Dick Stenberg och Bertil Bjare
Foto: F 10 fotograf

Vid besöket av styrelsel hade cnefen för
F lyg va penmu seer på Malmen, Linköping,
Per-Inge Lindqvist ned sig delar tilI
flygradio Fr typ lll. Det var vi tacksam-
na för. l4en nu efterlyser vi:

l) SAndaromformare och

2 ) Manöverenheten (pl ac hö9er si da i
ff-kabinen).

Vår el- och rddiospecial ist wjr ll.il ssonhar d.ragit reLervis red nyd elledr.,rgo"
0ch -tab lar 't båoe vi 1ge oc" tropp. ,la"
eMrlyser:

1) Växl-ingsrelä nellan fp1- och ".rarkDat_lerl , 5u amp och 12 v och

2) Landstäl I skontaktorer 200 amp, lZ V.

Vingen. bl.ir son ny. Urderstddn är -u
mara0" t ratta grå fdrgen 0Ch sr3p1 y3n6a"
v], pa oen for spackling, st ipni,rg och
mdrntng av overstdan.

Schabl oner till nationalitetsmärken til l_
verkas i papper av Axel RosenKvtst.

Första nationalitetsmärket målades på
v i ngen av Axe l Rosenkvi st och Fol ke
Hallerstig onsdagen den Z9 november.

Vapen finns klara för inmonterr ng.

0rigina'ldäcken har nu regumnerats för
hand genom, ett utmärkt arbete av en rned-
hjälpare på Hurtigs Däckservice i Ängåi-
holm-

Landställsbenen och bromsarna har provats
9y.. !tig Bdcklund ocn Kje ThornDerg.
GladJe 0ch stolthe! ryste i ögonen ri.
00m Kdnd^e k0nstate.a att det fu,rge.ade så

,r 
dn9r, . uch rnr- vingen är Då plats oc.t

19la rdndsta | | ssystemer med 'Jc(o-,
fjädrar och vi nkel växel m m ska11 köras,
har vi komm'it 1ångt i vår plan.

l'lotorn våntar på avgassanlaren och luft-
kanalen, Vi sakndr en I2 V generd!0.. Vem
kan ordna en såda n ?

C F 10/Se S och ordförande F 10 Kamratfii_
renjng och även ansvarig för projekt J 22
har .inbjudit iel a "J 22-gän9et" ri I I jr,l_
.t 
unchen.på F 10 tisoagen den I9 dec, ;il_Kef grd0er oss.

Den som vill göra ett studiebesök i J 22-'Iokalen kan komma onsdaqar nplIan kl 0900
och 1200. Då är vi alla igån9. tten vi
konmer att öka vår arbetsinsåts efterhand
son nera delar bl ir klara. 0m Du inte vet
var 'lokalen finns, ring sekr tel 122 02
för upplysni ng.

0m Du kan ge oss ett tips på saknade
delar kontakta kapten Sven Sjöholm på
F 10 tel 0431-85780 e'll er ri ng projekt
J 22-lokalen onsdagar k1 0900-1200 tet
0431-185 66 el l er rj n9 undertecknad tel
043t-122 0?.

Henry 0hl s son
Sekr



En "lågsniff" med J 22
på lg4o.tatet
En dag 1947 skul le dåvarande fänrjken
Kar'l -E|ik yon'in flygd hen oen ststa
J ^tt-d1 f.ä4 Ri lkaoy ti I l F l0 Barkåkraer!er reod-atton. Divisionen hade redan
lannat fl yqfal tet.

f'larkpersonal en behövde kol j a att I and_
stäl lsluckorna fungerade r.iktigt och aat
motorn lät som cien borde, så Xall" ttohlinrog cna.nsen dtt göra en riktig lå9sn.j ffcver ta I tet.

l'laskeri ng av f lygp1an
ordnas fi nurl i 9t. Här

1940-tal et kunde
ett exempel .

pa
är

En hal nstack , el I er

En fäl thangar ned en J Foto

Foto :

Text:
Gustdv B'i I I ström
Hen ry 0hl s son
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F lo:s framtida flottiljmuseum?

Tänk om vi en dag kan
svenska jaktflygpl an
Tunnån nr 59 och J
komrner under tak har
lan " s n i ck a rve rk s ta n "

rd uPPrsvo
J 22 Röd K, J 29
35 F Draken nr 40
på gårdsplanen ne1 -
och Fyrkappen.

(;n cel:a b-i F --'l:s
i rar,t rce ilcrriLjruseJn,
L-tndrat f ,enr v Cl-1:sa:.1

Fct.: F Ia fot.gr"i,

0ch i "snickarverkstan" kan flygmtrl sam-
'I as. I den fina kulturbyggnaden Fyrkappen
bör vära lijnpligt att placera intenden-
turmtrl och fotosaml i ng.

DU kan hjdlpa oss dtt förverkliga "dröm-
men" genom ett bidrag, gärna frikostigt.

5,1|:,"jr"-uo"u,*".".o*o

Unonnnidg åv e( FloatrDusew

616a5 25 t o2,
Henry 0hl s son
Sekr

,.ffi6;nRHo\ os F I N \F !F c \:

l. Fondens andan\å j-ar.art l"Jlirl.iltr?' lill utformnlnqen av I ru

,. ?lt"åll t,. oppen ror bicraq rrån aria

'intreSseröde
. å 

" 
I a'. i' i 

": " 
i t t ö s av i lJ /an'ra!-

för e'1 i 19s s!Yre lse

Aldsta medlemmen
Kamratföreni ngens äldsta medlem är idag
fru Ebba Schyberg. Född den 24 juli 1903
och uppväxt i Angel holm. Ebba Schyberg
var med vid b'iI dandet av Angelholrns
Lottakår och verkade i denna då öv Bill
Bergman, dåvarande C F 10, påverraoe
henne för ^dtt bi lda en- Flyglottakär. Bi ll
Bergman såg jJ atc många flyglotror oe-
hövdes till F 1.0.

Ebba Schyberg och hennes dotter Vera,
gift med dävarande lt Karl-Erik llohl in,
var de två första flyglottorna.

l'1åndagen den 14 mars 1949 bil dades
Angel holms Flyglottakär ogh Ebba Schyberg
valdes t'i1l dess fiirsta kårchef. Hon hade
.pnnå .4riroFn.ornst ti I 1 I957 nen fort-
satte som flJglo!ta i nanga å". Givetvis
är hon fortfarande medlem i Flyglotta-
kåren och var särskilt jnbjuden till
4C-å"sjr,bi leet oen i4 mars i år.
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KAMRATTöneuNGENS nösrrnÄr
'I00ST-qÄFFE\ to"scagel oen IZ ol tober
samldde fler an 90 medlemmar från
Göteborg i norr", Kalmar .i öster och t,1almö
i sdder. Sol sken och skönt.

visningen ordnddes elegant på 3.stnkomp
och l. di v neo i ldelri ng i 3 grupper och
cirkulätion mellan 3 'stationer" tiden
I I40-1250 , nänl i gen vi d he l ikopter 3 där
kn Lennart Lithwall berattade, inne i
hangaren vi d en J35 J Draken med lt
Bert'i I l/i l he lmsson som kunni g och engage-
rad ctceron och slutligen i 3,div order-
sal, ddr divchefer dvlt Rolf Rimsby gav

91 il.9.r och ldrtfatttig informatiön -om

r rrl9tJans!en 0ch den lya 0raken.

Dock samlades alla ute på plattan kl tI55
för en gemensdm förevi sni nq, näml i qen en
flyguppvisn'ing. Den i nt eddås något- över-
raskande med roteflygni ng i tät forme-
ring. Roten från 1.div leddes av kapten
]l/incent Ahlin och rotetvåa var nj Agne
Persson, divch. Efter några svängai/-
rcirel ser g ick rotetvåan från och den
ensanrna Draken med |,lincent Ahlin utförde
mera avancerade manövrer för en upp_
skattande och tacK sam publ i ( .

Tack vare våra gästfria ciceroners insat-
ser under lunchtiden blev det båae lagom
rned tid på resp "station,' och t.ia iOr"köksflickorna" att duka till ärtlunch .i

Restaurang Lergöken.

Kl 1300 kunde så al la sätta sig vid dukat
bord - och slippa den långa kön i
trappan, Arts0ppan serverades vi d borden
0ch stämni ngen bl ev höq. pannkakorna
'lovpri sades I j ksom ärtsöppan förstås.
Genom -den snabba och smi^diga serveringenvar lunchen klar på 50 min ocn
C F 1.0/Se S öv l. Rolf Clernenrson runoe
hälsa välkommen i I n s t r u k t i o n s h a I I e n kl
I400. På sitt medryckande och klarläggan-
de sätt i nformerade hdn om försvarets
ekonomiska prekära läge och osäkerhet
i nför försvarsbesl utet 1991., 0m Syd-
sver'r 9e och F 10.

Kl i500 gjck över 80 medlemmar till
Valhal I smässen för kaffe och "eftersnack,'
på andra våningen- lvlycket fanns dtt prata
0m och -rnånga kontakter knöts och garnl a
vänner återsågs.

Vid 1600-tiden lärnnade nöjda medlenmar
den fi na Val hal I smässen efter en mycket
l yckad HoSTTRAFF 1989.

Tack tjll alla lnblandddc p;i F lrj sorn
medverkade tiI I detta I

Henry 0hl sson
Sekr
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KAVAJNÄL 2O:- KT

,'MÄRKESVAROR''
F 1O Kamratförenings

DEKAL 5:- kr
siälvhättande

Diam. 5 cm

BLAZERMARKE 50:- kr
Sytt på blå botten, guldtexl.

skånegripen i rött

aenAill Vz'tor" aä a4i4a l* peajat. p.ri

pA 64f 5 | -9, 7 | 0 Ka.nnn(i;vetz7,
oc/o aay på taloqat. Di* lcaalnaV,
Ar; 6Artt t et 4zt ttaZ fu4e4 ,

Ze*q Olla<aq.. Se4e


