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PROJEKT J 22 ROD KALLE

qcc Kallr flanierades ler första veckan avrcvenber. ?roDl€met ned ar-t ta Dort
:l:n:.n !.:. iJckei fuvudbry. fiter många
r ceer etade: nar !n att anvdnda ett stoitj'yrkanisck, som svetsdren idsse Afdersson

-]jll.' 
,.. . o -.r*r cr leLe.r oc1 tyrds:c ltro" ',-:-.-toc fy-a av re åiraf- :'td ,-. re. . j- | -,tlr.De"g r',c l/tt_

kranssDakar.a ;å lrstjtlen och rneC allas-eC!('\c q'. .: c.t ,' .;e. . o ,t09, a"t ;å/ "1 :' .: i - :" \. -r: . ., ). . LesSa .dcc
srickarer i"!beck och förman Nordif för_:erett /il.

irarspor-tii :il tjalrno ieKrj sKa Iiuseum
oranac€s nea t.€ ast)t l ar och en busstrsdag:'r .a: a -.vrnber. :nte i,irtzef_ailrna irian r strål anoe sol sken. inguproDlem n€: fcjten red propellern e11årvrnter. :å ::::rnjddagen var Rbd Kallen0)m0nie.li :cn piacerad på avsedd pl ats
::! lel r.c1:. urder vingarra. Näsia dag(clp ades :l a iiror och orivaxlar, elli(oppljnEar :cn l a r d s t ä l l s l u c t o r in, såai.t k o I t .: I I ( -i r l. i . g av landstället i; ochut kLrf ae sK:. aa,.iiec var J2Z-grupDen kl ar
m."d qö. (rt : så aii utstdlliingef kring
-'1ygpi aret k!:lde byE_aas upp genom Teki
'-..e:s -: r:.r-. \,c,-oS 0ste.grens
,.-'!,': o'c'aoes ,tsra iring

-. ,- -. -.d t.) ? dr' | 10:s Ådpte1)vef JJon. r oar Sversk Flyghistoriskiorerjngs -i(d.iavd mec en tOrnäilig flyg_
:I3nfl"cdeIIrai]l] I r": son Ni I s-Arne ll.t lssonla:at ri:_

ir.vr gri nj ;v utstal I ni nEen den 15 novefl-le. )es\-'.- rc :rra- p1615.

,ltstAl I ni nlen "F 1t 50 år" med Rdd Kat I e
som 'draqllåster', finns på Tekn l,luseetrran:0 ir arelt0ncdgen _91. Varje 1ör-
dag-s0ndaq samt nel I andagarna ;u1_nyår
lrksoflr ryåi--trettonhelgen ställer ett parrer -r -ZZ-9.-lper ,pp f-,vil1igr ocrv-sd- :-cs'ä t:Ls rrcket speciel'a ko1_struktjon vr. in- cch utfällning. ChefenF 1C siål l:r iordon ti I I förfoqande och

-*:.==i
:tår fdr matkostr,rden. Frrsatjnin! .1r'joke. om J22 likscin vykort av itoC (all.l
sker r sanbdnC med ljsrinqaI a.

Jariatlrr tjl I FrcJekt j22 Rji (il t.r,JJlj!s Hagander ve. hemna i Sverige l
sarnbarC xled invigrjnEen och hace cå rtr_
Lak: ned-Flygande Veterdner fdr alt k-arliit mot0riraEan. De: rcmner ;akert ai.L ll i-1 ''- :o-ring ,.0] -1. , ,d. iJ..d..:,

S r'.'- b"'A'', .."_..-To:o-,1, SOr ,i.--.
' ,:1 a" \0.-e.J9-:l q. I so-ta rs,
någon lampi i! ersdt.!r1n!.

R0d Lalle kommer lti iitotl-!rds ne" iahtranrpor'Lefas ii I lbake ti ll Angel holn iveckar efter tretionnel jen. Avsi kten traat p acerd F.öo Kalle i /erkstadsloKal:f
:--:'jc no;n tc't nll Le,, ;. ,::3e. .;.
;ed l-'batl-dd '-:00 .:t.. ..,..t, _-::_
"clheLc'. ,iss" re-.o-1,3o -. !:,.,":=.

..4- å. at,-,,'tge- ..,-,r", tå d:s.
9 i na I dei ar f-rån- Sv ed j nos Gu I ! sk:: Iaterl amnas på våren ccn u cvad nåi,rr:r!
:y u,j rtu. del.ar 

- 
skal I 9öras iö"e säsor;i

s --dr:e N I na3 -!1.

"1i.: o:^- ott : I ..ö r.il.-d- te d" -- .

)..-)'. )_) J td'l 0C\S; j Jd Da D, je, I
eKon0nt skt genom att kopd 3oken on j 22.va'/ d vrlslEl !. j idr"o-j-i.ger qå. __.

L'l: SlJrhovds Y,rnes.olc . -- ,]io,r. ;.
' ' i -l f-'oa:dsr-se-rn ocr :d-nrd '0. J r--r1q l, ) d llj\arle. , v=_ .,.1r_ r--lange vi kan nyra der ,Jimarkta lokaler i

Angel hc)n. Socker-cruksområoe! år Ju iklJel't -:.r sL'rd .rggp.,jei t. ro-dj:
,/ a r d L '-r \4dnho tlo t. ,. ,toppds tet :ij er så att fdrvari ngsfrågar på i 10 ni n
ner l0sas.

rlar J: frå9or ei 1er tips an -L ex J.l.l_ae_
laf, ^!inS -gärna kn Sven Sjoh0tn på i ttrt-"1 657 30 el I er !enry thl sscn bost_rel
r22 a2.

ilenry Jhl sson
Sek r
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Minneshögtidligheterna i Malmö
den 1. oktober i99o - F ro:s So-årsdag på Builtofta

IånCagen li : . .)( --arer saml ades nar a 150pers0fer, indJ'r :ct" (vjnnor, vjd monumentetrea f I y g p I a n m c ce I I e n av F 10:s första.l-" .r:r ": :o o-ilt-.ra, ,om1.ge" -ZO- .egj'--I jd _o z-.-. C L I0 Se S; dv l.Rolf Ciementsor hade in)judit kamråtföre-
nrngsmeolemnar som var.it rned på Bulltof_!drioe. l.d_-.la, ötr^oeltoga . ri1res,.tög_
t dl lrrer"- -å 5,,å.soager av F 10:..' ;\oms: .. te- ,":qsa-et 1940,

l'1ån,ta av i9,i0-år smännen stäl I de upp j ik-
sor d-d-c .d .'å"stJori'.t9 elle- dnstål l_1r-E,rCo- 4.'er å-e,t tr l0 vd. torldgt
till Eulltcfta, t"lalrnö. Den kraftiqa vin-
den fi ck il otti I j fanan att Dl åsa ut o r
musiken från Malmo l-iemvärnsmus.ikkår atiFo.as til' .._: (-. D,- f,o.t.

Kl lC30 prick - förstås - svepte e,r fyr_grupp 35-c. irakar över sarni i ngen bchgJorde er sväng .unt 3ulltofta mot blå
himmel ocN s0lsken nellaf små vita noln,
En vacker s;ra.

Dårefter rol I .v :. lolf Clementson ettkort i-al on ler svåra tiCen på hösten
191C, då F t.i b_yggdes ,rpp under krditfull
Iedning av .er iarste chefen, Ovlt Knut
Zdchrissor, ,lllnanL kallad Zacke, med lån
av f]_vgpi an ,- cl oster Gl adiator från FB.
'Il:s'-rs-a =c-a -') ,pla.r J-0 lon i1!efö--;r - :t'--:2 tcr .l ogs ca 200 rinmar _

ip tack vare ny-cket goda insatser under
svara arbetsfö.hdl I anden frarn till soma_
ren 1945, aå let svens_ka jaktflygpl anet
-22 ersarre.-0. ' l0 oå e u 1 I t o f ti - t å 9 .1 u.a.rdst {.t j"t tcf hade qivetvis e" om_
fa tia nde bereCskapstjänst.- ttånga insatser
.qJordes med J20 för att möta och hjAl pa
skadade bombflygpl an efter raj der mot
iyskland trll n o d l a n d n j n g s p l a t s e r i
)Kane.

0ärefter to.tsa:te progranmei ned Duss-
transport trll Kirsebergskyrkan för en
ko.t r':-.s l,cstjdnst ocn \"ansnedl dgg-
nr ng vr d :r't "nestavl an over stupade flyg-
förare.

Bussarna tog del tagarna ti l l Bul j tofta-
fäl tet och företaget GCA, som stäl Ide
crceroner ti lI förfogande under rundvand-
ri ng forbi kvarvarande bdracker och genom
f^ d hangaren för 2. och 3. divisionen.
Några av dom som var med från början t ex
Gunnar Nilsson, Sten Mårtensson, Nils G

Andersson, p.kade och berättade livfullt

rcn iörkl ararde för atr- i.arstå, huf ,r,l(
aen vrc Ertnden ski,iie slappa in Zack:,
som koil cyk lande far i nspektion på s;r_
0agmorgonen, hur värmen i ol jeDoden !p;_
skattades i den j ovrj gt ouppvdrmoa ha"_garen, hur- 'mekar.na , skyffi ade i n src .
nangaren tor dtt flygplan rDe d skj.tor
sKulte kunna tas in och sen ut under donsvära vi nlrarna 1940-42. Idag använces
hangdrerna, hopbyggda, son fabri k.

iltanför hangaren hade på chefens orcer
rests verkstddstdlt för dtt servera ärt_
soppa och pannkakor - trcts måndag. Detror ii:t ord"d!. 9'rg-ottor ,. Ängel-o'rs
'rg 0!takår rade kldrr s.g i ko(sRl;oe
0cfr serverade. !1a"ten s-makade utnrärkt och
man9d Kdmrater återsägs och beräitla€
rlr r nnen som nästan ql ömts.

Chefen överldmnade en tavla ned fdrstl_
rr ng av ett ganrnal t foto över Bul I tofta
rdngarerna som tack ti lI fdretaget s!;r
i dag använder hangarerna.

Därefter körde bussarna r!nt Bei.ler!
D drl , 'ö.D' \i "seDe"Ess(ol d- o_h srdn,ro:e
vrd- Yatte'lto11et, \al'dt för .y1.noe.r _

tet tet, på \ Bll I roftar'dgen. promenod ,c:
kofl'rmentarer t ex til I den provisoriska
natsalen'i f d bry3gerjet i,lalyid _ seCail
iänge borta - och Solgatan och Floraga:dn
med för'läggningar och exped.i.uiofer i
b0stddshus ned 2- och 3-runsl ägenheter.
Ti I I sl ut hade al I a återsaml ats i Ki rse_
bergs För-saml ingshen^ fdr <affe rEd kaka,
son C F 10/Se S oci(så bjdd pa.

tfter rT\ycket 'eftersnack', tog bussdrna
deltagarnd förbi ilangar II, som Iånades
för avdelning 6. idag är den klassad scm
kul!urbyggnad och den enda som finns kvdr
av den civila delen av Sull*,ofta och som
F 10 utnyttj ade.

Bussarna I ämnade av del taqare som hace
sina bildr vid IKEA och aila skildes åt
ned tacksamhet t'ill C F l0/Se S för fina
arrangemang efter utmärkta förberedel ser
dv övlt Bo Alfson och kn Sven 5jöholn cch
goda insatser av jntefdenturpersonal . ttt
varmt tack också til I Kanratföreningsmec-- emner Emj \j sso- [or rals drDeIe ]LL::
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AKTUELLT F 1O

Utställning "F 1O 5O år" på lvtatmö Tekniska Museum
:f r-:r ei. . ita .m ai-- 'åna ut ;.p1 J22 Rorl(ll I e it I lal;ic .Kni ska lr'useurx efter
i iC ily!da!, ) ev resultate.L att genorn
saflrarbete me I ai a F i0lSe S och Tekf
iiusee+" san-: melverkan ev J22-gruppen
crdna er uistål lning under tiden 15 no-
venber ireir : j n *,relionddgen 1991.
I'ralnö l:(r uu:eum svirar fdr utställ-
rrrgen ,,.cN : : Li,/ie 5 I ånar ut J22 Röd(ål I e rEd " 2i -..r.rtper scn ansvariga för
f'lygpl:ner. !ess!acm ir€dverkdr f iO via
fiy:cagsnrri liKSOnr rideofilm om F l0;s
50 år Eencm Kr Sver SJOholms fiirsorg.

Se.r i 22 lcd (a I I r stal i ts på pl ats den i
n0vemDer b"vggaes Jtstdl I ri ngen upp genom

"a;rr-.,' : o-dlo;ga:er på ,exr !us6et,
iiicklas !stergren, iited gräsmatta under
R.dd Kal I e ocr maskeri ngsnät, som Sven
Sjöholm ordnat, uppspant over Röd Kal le,
som på en 0versl/nspl ats j fäl t. Vj d sidan
)-r s:d re- i- csio' 'råi l1J-te et ned
il era doci\or ( adoa fi y gdräkte r frånili-iale:. ::rir jnril I en personbil ned
gengasagEregat och en 5i lfirrare fled flyg-
uni form cch en ofiicer son passagerare.
Vid Rod Kal l: 3tår ett par vpl flygmeka-
njker j rlås-.,alt, pistoikoppel ocÅ-flyg-
mossa.

ll-- j-i-" :- .. -:L 1: j:.

Lite vic :ilan o Rod Kdlle ställdes en
i nstrukttonsncicr fCr att n€d en utlånad
elektrisk srartmcror och ett bilbatteri
k,.lnna snurra rur: kol var och kugghjul m m

för att vi sa hur motorn i Röd Kal I e
egentl i ger lan fungera.

l'1iit i salen framför R.cid KalIe ordnddes
."n fotoutsral lning av kn Sven Sjöho1m om
I LC:s Bulltoftatjd, blandat ned glasskåp
med skyltdockor. En har öv Zachrissons
armeuniforn med flygnärket på bröstet, en
rr'ra1 ' 'l i 9 f b r r - r r . - s r r i n g och en lredj e
; i'yg,'a;e-,-i ic "n or äl ore å"srooe'I

Bildkollage från invigningen
av utställningen

På en iV-skärm kan Sesokare själ v start,a
ef videofiln om F l0:s 5C år. Nar den är
s1ut,9år den aulcmaiiskt tillbaka för.,1
vr snr ng.

I eti gl asskåp nar Ni I s-Arne Ni I ss0n ir:r
Skåneavdel ni ngen ur Svensk Flyghi stori sk
idreni ng stäl I t ut inånga fi na flygpl anmo-
del I er och naturl i gtvi s al I a som : lC
haft.
Invigning av utst.al I niNaer F L0 50 lr^,
skedde torsdagen der i5 ncventber kl L:JJ,
dä C F-1C,'Se S öv l. Rolf ilenentsc,r lavnågra återbl ickar ti I I dom jntensj va iem
åren på Bul I tofta och t'ta lnö. Cm F l0 : s
utveckl inE ti11 idag (unde man studera på
en videofilin intill. |an iiverlämnade ned
glddje \rtställnjngsrirtrl från F 1O ccn
J 22 Röd Kal I e, som nir återvänt til I
Malmö efter 45 år, som lån under utsial I -
ningstjden.

Ddrefter fick Julius ijagander, som konmrt
hem '"ån Schwejz tör "rvj ln.1ger, .ojet
att sdtta sig i 'orar-urnet på ooo ,6'-.
och den0nstrerä i nfäl I ni ng och utfal I ri rj
av I andstäl I et.

C F l0/5e-S iinskade lycka tilt och hopp,r-
des att många besökare skulle se utställ-
n'ingen "F 10 50 är" under tiden i.J^an
t 0 m trettonhelgen 1991 cch sarski I t
uncer lördagar - söndagar, då någr^a ur
J 22-gruppen stäi i er upp för att vr sa
la-;;iä'l lsfunktioren och oerätta mra Jfl
Rö, (al le.

Chefen fiir Tekni ska l'lus6et, per Ragnar-s-
son tackade för det fi na samarbetet cch
90da rnsatserna för dtt ordnd denna trev-
I iga och annorlunda utställning i,.E d fö:-
hoppnj ngsvi s många besökare av alla ål
drar och fdrkl drade utstäi I ni ngen opp
nad.

f en ry 0hl sson
J 22-pi 1ot 1947 och 1950

w-1\ .+'tuP
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F='-=Z'nösrrnÄrreN PÅ F 1o
Der år1iga ".sttraffen på F 1C ordnades
tc! Sdagen :e: ,. lovember. PrOgrafitmet
.arjade ir'e c sinl i ng vi d fl ctti I jvakten kl
1100, där et: se.rti otal medl emmar från
Gotebo"g 'ri l: rel I ebcrg häl sades val kom-
nen av sekraterar^el ilerry 0hlsson. Däref-
ter promeneraie skaran ned F 10:s guide
maj or tserti I S:åhl i s?etsef fdrbi Val -
nal ' snassen bcr: ti I I K 23 for att se på
ddgefs vdrnpl iktsförlaggning. Nå9ra av
con or ,c ]e j ; l--aC-L"lpt -v-k to -at
,a- s.r;:ö-- -rj- ".0 .i"- *^rrJj p; ä"å
irppaalIDara ;a.!ar-na son ryggstod till
Darken unrar re: att tvdttrummen cch
tcal etterr. na.e Dl r vj t ri kt'i gt lyx jEa.

Nere i l.kcnD hargdr" tog två unga tekni-
ker hanc oir vars en grupp och föreYi sade
Draken-Dl anen J 35 Johan och den tvåsit-
siga Sk 35 :easar. Vjsfjngsrundan fort-
saite til I rel ikoptern pä 3.kottp hangar-
'\1 ,i-, 1. ,1 ipr p-n,rr Litnvall De-
-ditade or ''' p ) oc1 hel jkopte.g.JpPels
uppgi fter. :J.tsatt promenad ti I I '0ster-
.i(era"cr.9"' )c" )22 ?öo <a|e, son pels
\dDte1e. \'-S , :rderSSOr r.cOrn'e-ade On,
bl a rtt löc (al le skulI e flyttas ti I I
1'1alnö TeKrrska l4useum för en utställning
om f LC 5C år red invigning oen 15 novem-
)eT.

:ittr ,' ' .r.'- dar srafode orlsoppan
cch pannkakorna extra gott i Värdshuset
-ergoken, Cär den förträffl iga personalen
hade hunn r t att dukd fram fdr si ttande
serveri ng. :t'! varmt tack för den servi-
cen, den ugrskaitades verki igen.

C F 10/Se s och ordf i F l0 Kf, ov i.
Rolf alementson hälsade meclemmarna väl-
komna til l fiirsvarsiniormationen i t'f-
strukti onshal I en ocn bverraskade ined ait
premiarvi sa videofilm från minnesh!!-
tidsdagen den L oktoDer j 1',alnö/Bul I t:t -
ta. Ddrefter i nformerace han 0m l aget l
Sydsverige och om JAS-frågan men frajnfor-
cl't 'n : l0:s -.:n o. sor l,r , 

"ar då '1te vd.o 'to D , on :,' : r .. .. .

/e'll'ger sdq';" ' .t re,',o : -
tre fjärdedelar av rjr'dsverj_qes jdkt:..-
svar). vid årsmotet i mars -91 kar rc:-
I enmarra vänta sj ! få veta ner. ,:y - . :r
Cleme-tso' Ldc(dce ' . r-' :s 'i".ss: . -
föresiog att avsluta idgen ned en kafi:
stund med "eftersni.t(" lå ial hall smas-
sen,

!enry Chl sson
5ek r
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Ett 45.årsminne av
till F lO/Barkåkra
Flyt',njn_a€r .rår 3ul ltofta, ljalmö i slu_:et ay s€pienDer 1945 skedde med al I den''f l_vttntl. j-5ie)er" ran kal tdnka sig. Att(onma ti I I nåEOt all cel s okänt oah ry-btr'9gt. 5Dannande och i.rppmuntrande. Jigtr lrcrde k0riralskolan fplmek och flyt-tdde ':i,. -'c-" ro!d-l 2 - r j n s I d g e n r ei e r-lec iJd.c')').Sc ic- .:r tvdttrjnrOr j
Dadrummet.

Liag ntnns if1"e exakt men jdg tror vj
marscheraCe till l,lalmö aent.alstation den
L._oktober i945 för tr,rnsp0rt till Ån9el_
hol m med net ldEage vi kunoe na I en
väska octr 'sJananssack". J'jef vi åkte till
Skäl dervi k€ns stati on och marscherade ivår väl iri I I ace narschtakt ti I I F Li]
fl otti ljvakt. !j så snyggt och imponeran-
Ce ct 3,rl ' tcfta-9ri nden och vaktba-
rlck-on. Ler-vaqar l.arstås, ingen asialt
:a , r rte.

;brldggrr nger var ju hdjden av lyx. Jag
trcr det var K 23. Al I deles nybyggt.
Logement fcr åtta man. SringarÄa- 

-6ec

riktia iagelnadrass. 8lå sanmet på under-
sidan, son Dlev snyggt med uppfälld sän9
0cn ryg!st.id av itedre sängen, son hade
träbänk und^er. Snyggt träskåp till var
och er. 5kårordninqen fick vi lära oss
snaDöt. !cn 3te0ni ngen på morgonen - före
frukost. lr!ei camm på l ister annars bl ev
det kor'!r:l I rä kvallen. Av en ettrig
furir.

flyttningen

ivattrurnmel I a'tgst Dor.- j korrj dcren vJr
ccksä lyxj!t. D!sch cch varmvat.Len. !cr
toal ettrummet på andra si den K0rrt dorer
hade er rad av fyra snygga toalettstol,l..
Inga enskilda bås med dbrr som idag.

idrsta gången vi skulle tjll skolhusetfOr lektion i motorlärd av fanj Gosta
Jönsson glöinmer jag aldrig. Vid uppstall-
nr n9en pa m0rgonen utanför kasernen haCe
kapten Börje ilofvendahl gett order on at:
varJe man skul le medföra gymnastikskcr
lill skolhuset. Vi Dytte kängorna mctgyflnastrksk0r utar'rf or I ektjonssal en.
3rädgol ven vdr nylackerade ocn täl de
i ngen i era ei 1er grus. Cch fanj Gösta
..ldnsson lärde oss förgasare!.rs ti'll STIiC-
3 -notorer konstruktion cch l.unkticn.

.:,:. JcS-.e'- . d jd ,d. ;. ::-
)art. '/ilken varxre att ar)eta i. yen det
fanns inte nånga iiygplan J22. Dom var rå
ö r]-d Jil oot-.t -lrgrr'I. :-göiI.
IiS.c rle.J0.4 ,dr :.1- tå l.g \,] - ---.
.egf. let irojde irnan asfaltDa:.tor (on.

iet drojde någon vecka j nnan Dast!t" r
skol husets käl I are var färdi g fdr anvärC-
nrng. Ndr vi fjck anvdndd den först3
gånger, trol i gen efter en nård terrdn;-'dp"' ,. D er oe! .r röglrosst.t. t. ,,
hade ,iu minne av vecko)adet I )1aimö gania
kallbadhus flred rnarsch dit ocn tillbaka på
Lundavagen. Här var bastun :y och fi n och
rdg nara tor taggnt nqer.

På kvalien fick vi uppleva den tjusjEa
Lrde-l"fa lsradsser, ier låsce se upo :o
att vi lämnade plats till ert högre befäl
ned f!rirs el 1er riverfurirs grao.

ldag ar ubefnrässen andrad till
för i ri-enheren.

Henry Jhl sson

lo[aie.
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Förstoring av foto över BULLTOFTA.hangarerna
i:: :r't .tf'c e: i r:t:sal stäl tet den , ck--,::a- a!e..:ir:å.€ a : il/5e S et t3vll
rn:i iatiti0asta't r t _iver 3ul I tcf i"antl_qa_

'l:

--::.: :tr :ar,,it':1. di i:ers."åe:de .arJa_

I ;! i!.-,ll:nnarre ; e,, intr!;5erace .]v
: oc,. iroj l: inet .ti kdpa Kopj a. r iC
råde de', _raria giasre:;ativet. af."er

:i- i.tnde"sc(:irr: k:i- ru Deställning

Storlek Pris

24x30 - 50:-

30x40 - 80:-

40x50 - 1'15:-

+ 5:- porto.

!(..

."? .7E^ ,_''.2^

=:: .dn&. erl .

:: w.=-:=i,-.:'--\''. -.

^=--"

3es'räl I n€d pos:iJi.:rl trket: j:r I I :

i I! .dn..jc...":-. :. :,._J .r sso-
P9 57 16 95-3 Cen akiuel j c sumndr ocn
ange 3tcrle( samt Dit.- rann och dcress.

5i sta Destdll nr'ng3datuir ;. li januari
i99i, då civjl fctograf får nela r,estäl l_nirEen. iltsandni"E srer r€d iDt0t j rul l?
ned post ll agst3 portck!::rl,j t.

NOTISER
lleClensar"ialet Cer 4 dec var 13g7ll rsta l}:4lemnen r. :hnå !-l.. - rYbe "9, org"l

:: 
jli Ji::*, :i!. i i:jJ,ö l1 ir"ltii j::;nec arknyti't'lrq tit I F I0.

rii

'::

Studiebesdksresa planeras av serr på upp-

åi"g ut ordföra'rden at-: s.e n oTf öIj^sr i::döriiu. ,nå". en dag i maj nårad, pr"e1 ini-
nari- tl f I ett flygnruseum i Dannark ' För-

slag 1ämnas dv styrels€n till års'rCtet

Ärlers Sj oberg, pensi onerad dverste I.
g'acen ocn tiCi gare sektorflottiljchef,
rar srrivi'" en treYlig artikel i Angel-
nclns hernoygdsl,ok I990/91. Titeln lyder
iiar f iL1 rom til l stan' . Al ltså för 45

å,^ ser. Boken har nYSs kommii från
:ryckeri ei. Kostar 120 kr' Fi nns i
:o(nanael i rinqel hcln men säl jes också av

r:rtaktperscnei. Förfrågan kan göras r-ill
; 10 (f seKr pä '.el i?2 a2.

i:äl,i_m
i,i"uY ; "-. f '0,' 

ii.o^ ; 
t' 

:. I r' ; -'dr 
d 1 s:eö' 

i ; ;-,
i:"'5n'"'; "; 

)") ;"':f le" artl uncnen i rE:sal stäl tet på Bul I -
lci'ta, yalnc, nåndager den L. oktober,
J:iJfr ttddes en I,vcKel . Den som sakfar de:t
kar ringa övlt 3o Åifson på F 10 ..el

^-._"-"><" -r el.n, ^,rr -esrd-1t ;' l

i::::;'; nå., igl-. 17'e1se: <on11'-lltlo.ddg 9 Tra's lvj-', 'J.-'.:'r; ,,: sty.e -
besl.rto or caL'jr oc* ''o?', "",:'"i;;;", 

-sl"tet 
au ja^ra"' 'o9-.

ri,i, :::ii:,.').'



-AKTUELLT F 1O

F 1O Kamratförenings
''MARKESVAROR"

atazeR[dÄRKE 5o:- kr
Sytf på blå botten, gutdtext.
skånegripen i rött

KAVAJNÄL 20:- kr

DEKAL 5:- kr
självhäftande
Diam. 5 cm

8etä4 Vz'too aä ^:tr<Ja. t , pzn-aa,z 2Å

P.q 6495/ 9, T / O Ka.*t ar/or,rt*< .

c<4 a<1e på iaiazaez )t ., fudait <2a,.

:å 4o."rrzo lzl nza :+:,&2,.

?..-i ät:,:o-, Sclz

:o

,...sJ,r ,

.\tr-flol\.-+;z

Boken om J 22
ur:qlven av

S..- " ; :,qt isLoris/ Fcjreni-g
erbjuds:iIl meClemma! i F l0 Kamratförenioq
iör 150 kr + porto I6 kr.
Cenon tillmötesgäende av vär hängivne J 22 _

donator med ett län tiLt F LO Kamratfijrening
kunde inköp av eti antal J 22,böcker inköpas
trLl förmånspris. Vinsten gär so|n gAva till
Eric Bjurhovds Ninnesfond för utformning av
F l0 iörbandsmuseum.

Eoten o'\ J . ,/ - 
"å 

t -2 sidor med myckeL in-
itierade artiktar om den militä! politiska
bakgr unden I940 , f I y gplansproduk ti on en , prov_
och u p p v i s n i n g 5 f I y 9 n i n 9 , J 22-an på f örband
och J 22 or tili nuseun semt ritningar och 95
ioton-

Eeställ genom insättning av
r55:- ti11 Fg 5I Jr aj-9,
F l0 Xamraiförening och med
0itt namn och adress. Använd
separat 1 n b e t a I n i n g s k o r t -

Hen!:y 0hI55on, sekc

VYKORT med F t0 I 22 Rod K blev f ärdiqr
precis tiII F l0 F1ygda9, Fotot är taget a!
F L0 fotograf Van-Son Huynh. Under Familjc-
Oagen 9/5 och Flygdagen t016 sä.lde F t0 (3m,
ialfaireningsmedlemmar omk r 1800 ex.

BestälL 5 sl för I0:- qenom insättning på
pg 6 a8 5t 9 F 10 Kamratförening och Diti
namn ocn aoress.

l'lenry 0h1sson, sekr


