AKTUELLT F 1O

KAMRATFöRENINGENS

Ånsuöre

1991

Ett rekordstort antal av nedlemmarna i F 10 Kamratförenlng hade kom_
mlt från cöteborg i norr
tlLl
Schwelz 1 söder för att deltaga 1
årsmötet på F 10 Ängelholrn Iöråagen
den 9 mars Före årsmötet samlades loo-talet av
både åldre och yngre årgångar, mest
län men åven några kvl-nn11ga med_

lemmar, för att se på vldeoftlmer
från F 10 Ftygdag 1990 och från
MLnnesdagen på Bulltofta
den I
oktober 1990 på so-årsdagen av F tO
'' f ödelse '' ,
och slutligen
flygvapnets RefLex med Chefen för FIygvapnets slutord inför 1991.
Vid lunchen i den festllgt arrangerade matsalen Lergöken knöts nya
kontakter och "Luftades', mlnnen av
kamrater från 1940 och 1941 v1d
sårsk1lda bord.

Försvarstnformatlonen flanfördes av
chefen F 10/Se S, öv t. Rotf
Clernentsson ( född och uppvåxt .i
Malmö) på sitt personliga och väI
anpassade sått tj.lL den heteroqena
men förväntansfuLla samlinoen av
Il9 medleNnar. Han berörde siåJ.vklart först culfkriget och de ålutsatser man kan dra betråffande
luftförsvaret.
Därefter orlenterade
han om vårt nårområde och de osåkra
förhållanden
på
andra sldan
Ostersjön, som kan tånkas beröra
oss. TilI sist informerade han on
F 10 och framtlden med reducerinoar
i irerksamheten men ingen nedlåfg-

nlng. Med stolthet kunde han
^åä-i
dela att under den stora övninoen
liorrland Just nu, sköttes tutitOrsvaret av F lo:s tre dlvi.sioner av
J 35 Draken eftersom det var flyqförbud för JÄ 37 Vlggen p g a ;åtorproblen. På sanrna gång ansvarade
Drakar för lncldentberedskapen för
Sydsverige.

lnLeddes av ordföranden
1. RoIf Clementsson, ned en kort
parentatlon över bortgångna kamrate! under 1990, varefter han vt_
tryckte sln och styreLsens ståra
glådje över att se så rnånga nedlemmar samlats från när och f1ärran.
ÄRSMöTET

Ov

V9rksamheten 19 90 pråglades gtveE_
vj.s av 50-årsjubl]eet
med a.Lla
förberedelse! och genomf,örande av
F 10 FJ-ygdag den 10 lunl, av efte!forsknlng av kamrater från 1940 då
F 10 byggdes upp på Bulltofta, och

så 194s-årsmånnen från den första
lnrycknlngen t Ängelholm, och M1nnesdagen
den 1 oktober
på
Bulltofta, deltagande med 160 nedl-emnar och anhörig I F L0 somma!fest L hangar i augustl, och så 1
november den tradl-tlonelLa Höstträffen på F 10 med vlsnlnq av
flygverksamheten och torsdagslunch
samt kaffe med "eftersnack". proJekt J 22 nådde sltt mål, att vlsa
upp det restaurerade flygplanet
J 22 Röd KaIIe under taxning för
egen motor och styrd av piloten och
donatorn Jullus Hagander på F f0
Flygdag, samt 1 novernber uppståltd
på Malmö Teknlska Museun under
utstå1lnlngen
1.ral-töhhalda.

I

Å.

Äntalet medlennar hade ökat med 240
tlff 1398 den 31 december mest tack
vare några " e.Ldsj älars " medverkan.
har över f400
vLd valen konstaterade Stieg Nordln
1 valberednlngen att BertlJ. BJåre
(projektLedare J 22 ocir. fd C F10/Se
s) och Henry ohl.sson (sekr) och
Yng"ve Wl.nbladh kvarstod 1 styrelsen

tlLl 1992.
Fvllnadsval skedde efter kassören
Llllan NorlLn för ett år av
Blrgltta Sonunellus, som var kassör
från starten 1982 tlII 1987 men nu
åteltog uppglften.
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för två år skedde av per-Äxel
Persson, Erlk HågeLmark, El.La
Svensson och Ju]'lus Hagander.
T11l revisorer omvaldes NLIs-Erlk
Iwarsson och nlwaLdes LllLan NorLLn
Omval

efter avgående Äke persson.
Ti]l- valberednlng omvaJ.des Stleg
Nordin och UIf Carlssor._
Dessutom föreslog
valberednlngen
att
årsmötet
vål- j er
Gunnel
Johansson F 10 Frlvavd som adJungerande ledamot för att vara nedhJälpare tlll
sekr och kassö!.
Ärsmötet beslöt godkånna förslaget.

och RoskiLde torsdagen
den 23 maJ, samt Höstträffen
torsdagen den 24 oktober. Dåremot
bLj,r det ingen sommarfest i år.
ordf meddel-ade att F 10 väntar med
att ordna en hangarfest t1ll nästa
år.
Budgeten för 1991 med oförändrad
medl.emsavglft 20 kr och 3O0 kr för
Köpenhamn

stänallgt medlemsskap godkåndes.

under "Övrigt-ordet frltt" 1årnnade
Folke Barkman, som var med under
BuLltoftaåren, ett förslag tfll
styrelsen att försöka hedra F 10:s
förste chef, Knut ZachrLsson, vlal
hans grav på loo-årsdagen av hans
födelse den 30 november 1 år. Ordf
tackade för detta goda förslag och
meddelade att han som C F 10,/Se S
skall se till att rnyndlgheten kommer att hedra F 10:s förste chef
förutom låmpllg åtgärd av kamratföreningen.

.- -

Ordförande tackade Llllan NorIln
för hennes insatser som kassör och
överlärnnade present och blommor.
Ät<e Persson avtackades för sln t1d
som revisor med en present.
För sårskllda i,nsatser vl.d efterforsknlng av "gamLa,' kamrater erhö1I ÄIlan Nldsjö, Osby, och Henry
Johansson, Malmö, vardera en förstorlng av ett foto från 1941 över
Bul lto fta-hangarerna. Arvld Nllsson
B1l-lesholm, fick en fotoförstorlno
av J 22 Röd KaIIe på F1O rrygda!
för slna insatser att leta reda på
1945-års kamrater. TIwårr hade EmlI
Nilsson, Malmö (dlr Tramo AB) meddelat förhlnder p g a sjukdom. Han
skal.I få sin
förstorlng
av
Bul l tofta- hangarerna samt boken om
F 10 på Bu]Itofta 1940-45 vtd sena-

re ti-llfå11e.
Ordf avslutade å!s mötet med tack
t j-ll
PloJekt J22-kamrarerna ocn
t 11I stylel.sen med sekreteraren
Henly Ohlsson som "prlmus motor',,
varefter ordf hälsade alla väLkomna
till. kaffet med "eftersnack,, i
matsalen Lergöken under kamratlig
samvaro.
FörsålJning av både blazermårke,
kavajnålar, dekaler och vykort rned
J 22 Röd Kalle ombesörjdes av sekr,
Aven några ex av boken om J 22
köptes av intresserade medlemmar.
Henry Ohlsson
sekr

-
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NOTISER
Ny medl-ernsnatrlkeL är på gång.

Sen den förra gavs ul fSgö, har
förändrlngar skett.
Men för att den nya ska1l bll konpLett behövs personnuruner- eller
åtrnlnstone födelsetatetförutom
adressen. HJäfp sekreteraren och
kassören med detta. Därefter kan v1
sända ut en ny. prel tlLl hösten.
Styrelsen ser ut så här efter kon_
stituerande nötet dlrekt efter
årsnötet den 9 mars 1991.
P Ft o
mänga

T OKOI.L
för konstltuerande styrelsenöte l99l-03-09

Direkt efter ärsmötes förhandl lngarna konstj.tuerades styrel.sen
för l9 91 enllgt föllande:
Ordförande:

1. vlce ordf:
2. vlce ordf:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:
(4)

c F lolse s, öv 1. Rolf
BertlI BJ åre
Jullus Hagander
Henry OhLsson
Blrgltta Sommellus

crenentson

Per-Axel Persson
Fr{.

Uåda

I h-Fk

11å Svensson
Yngve WinbL adh
Bengt Gunnarsson
AlLan Andersson
NlI s c Andersson
Sven Sj öhoIm
Vi.ce sekr
E

Suppleanter:

BertlI Ståhl

AdJungerad Iedamöt (medhjål-pare tlll
GunneL Johansson, F l0 Frlv

sekr och kassör):

Ärbetsutskott (AU): Ordf/Vlce ordf, sekr och kassör
Vj.d protokol Iet:

,,&"'zzohlsson

En omöilig

uppgift

"Namnlösa" medlemmar skickar oss
sin medlemsavglft för 1991.
Kassören Blrgltta SonneJ- j-us hittar
inga andra Ledt!ådar he.l-Ler som ett
personnuJnmer eLler födelsetal-, ! nte
ens ett postglronummer för lnbetalningen.

En omöJ]-lg uppglft för kassören. Du
som läser detta och känner på Dfg
att Du kan vara en av dessa skvl-

Ju',t"t."7'
| ^ /,1

.

,,.z/r'
///,/

;1e"4 fulz:.'
t"
Rol-f CLementson
Ordf

diga -

ring 0431-855 85 Birgitta
Somnel,ius, F 10 persadmdet.
Om Du inte vlll l-ämna hela Dltt
personnummer, så ge oss Ottt fOdet-

setal- (dom första sex siffrorna)
för vårt medlernsreg i s ter .

Detta
tack I

är

ingen

Henry Oh]sson

omöJ
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uppgift,
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"BLANKARE'
Det kom ett brev från England.
En dag 1 aprtl kom ett brev från vår Englandskamrat, Sven
Slmonsson, med hålsnlngar att han översänt 1SO pund, d v s
1.548:25 kr för att pJ.aceras 1 Erl.c Bjurhovds Mlnnesfond
för att fråmja utfolmnlngen av F 10 aörbandsmuseum. Jao
stod som mottagare och överförde beloppet dlrekt.
Sven Slmonsson ryckte Ln den l.oktober 1945 och placerades
på 2.dtv. Han var alltså en av 1945-årsmånnen. dom första
på F_10 Ängelholm. HöJdpunkten under denna vpl tj änstgörj-ng
var den dag han fick varrnköra J22-an så att st3årten-viltå
resa sig. På repövn 1951 upplevde han F lo:s första reapJ.an, J2I R. Den andra repövn gjorde han 1954 med J2g
Fl-ygande Tunnan. Det vlnande lJudet var nervpåfrestande.
Atmosfären från kot',motortiden hade försvunnlt.

Som el-montör råkade han ut fö! en oJ-ycka på en arbetsplats 1 Kristlanstad 1966. Ryggskada och rul l stol sbunden.
På ett speclallstsj ukhus 1 England 1969 tråffade han sin
blivande fru och bosatte s1g 1 Englanal men häIsar på i
Skåne några sommarveckor varje år. Så råkade han komma in
i kön på motorvågen nära Ängelholm söndagen den 10 junjförra året utan att känna tltl något om F 10 f lygalag. Han
bestände sig snabbt, fötjde med i bllkön i sln engelskreglstrerade bfl tlll F 10 och blev nycket vånl1gt mottagen och hJälpt tlll hedersl.åktaren av en motorcykelguide. Se, det var ett mottagands av en f d flygsoldat, nu
i- rullstol.
Och så blev han förstås medtem i F 10 Karnratförening och återsåg både J22 och J29.
Detta kan kanske förklara hans inståIlnino till F 10 och
den generösa gåvan.

TACK Sven Simonsson, England.

För F 10 Kamratförening
Henry Ohlsson
Sekr och förmedlare

l94l-års volontårel
1941-års volontärer vio F L0 anställdes den 24 Jull 1941.
I år avser de träffas för att flra 50-årsjublleum 1ördagen den 2I sept på VaIhaLlsmåssen. Torsten Berner,
Gunnar Larsson och Arne Schul,tz håIler 1 trådarna och har
skickat inbjudan till 32 kanrater. 24 har svarat och 22
konmer

.

Fn!I-+,!^^'lråd

Henry Ohlsson
Sekr
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Hyllning till J 35 Draken
Vid en privat sammankomst i nars 1990 med en nostaLgisk
anknytnj.ng framfördes denna hyllnlngsvlsa tj.ll J35 öraken
av Lars AsDlund.
VISÄ TILL J35

DRAKEN

MeLodi: Balladen om Euqen Cork (povel Ramel)
Förr llvslångden för flygplan ,/var sju årl
men nu dom mycket l-ängre /Ieva fär/.
Ett. tidstypiskt exempel på hur det ligger t1ll,
vi har i trettifemman, som är trettl åi och
stfll
is goj-ng strong, som vi ju /a:-Ia vet/
det förefa.l1er som en / ev1ghet/
och ånnu fem till tio år
är det troligt att vl får
/bibehålj-a trettlfemman här hos oss i sektorn vårl.
Den började som trettiofem A-trettlfem A
man f j.ck då inte hårt j- /spaken dra,/
för då så fick nan superstall, rätt svår att komna ur
om man eJ släppte spaken och sen hade rätt stor tur.
Sen kom versloner B och D och F - B, D, F,
som alla ansågs vara /en fuJ-Iträff/.
Våran Fi- lj.p sedan har
pj-ffats upp på garnta dar
/och som Johan har den hel-a konkurrens förmågan kvar/.
Om än det dröjer innan /något slut/
Vi ser för Draken är det ,/absolut,/
på plats att sa],utera en trogen gammal vän,
vi tycker det är skönt, att trettifenunan Lever an.
Och må den tjäna lika /effekt1vt/.
som den har gjort sitt hela /J.ånga Ilvl.
Nu vi höjer våra glas
väntar ett tag tiLl på JAS
och för Draken vi skålar med enfas.

Infört

av

Henry Ohlsson
Sekr

Som det kan bli när tryckfelsnisse år framme.
vid r ikshemvälnst åvl- i ngar på I950-talet del.tog även
driftvärnsl,ag från flottiLjerna.
Ett år i början på
50-talet utsändes följande fJ årrskri ftsmeddelande till
berörda flottiljer
: "dvledaren de dvc - edert tåvlingslag fortsåtter r ikshembränstävl lngen uttagnLngståvl ing 2
den 3/6 . + k".
(Insånt av pens kaptenen Percy Bjelm från 1O2. Friv bas-

Henry Ohlsson
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Ett litet 45.års minne
V1d årsmötet den 9 mars överlämnades denna
kavajnål av Gunnar Larsson, Änqelholm som
en minnesgåva tlII F lO Karnratf6renino och

pl-acering I sarnlingarna 1 F tO för-

för

bandsmuseum.

Detta är historlen bakom kavalnålen.
På våren 1946 startade Ol1e Engdahl och Wiggo Broodin F lO
Fotoklubb. Ovriga klubbmedlemnar hette BörJe Hedberg, Arne
Schultz, Gunnar Larsson, Yngve Holrngren, Jan Wanby, RaLph
Hradll och några ti1l. Klubben flck ett rum tlJ-L fotolab i
en furir förläggnlng genom övlt 8111 Bergrnans hJätp. Verksamheten omfattade kopieringsutbildntng, studler och föreläsnj.ngar om negativ mtrl, framkallnlng och försllvring av

koppar m n. Utflykte! gjordes för att leta fotoobjekt o
dyl bl a till Helslngör för att fånga vackra nattbilder.
yge
Klubben hade stort stöd av f lottl L J fotografen
Henrlksson. Verksamheten hö11, på t1ll mltten av so-talet,
då de flesta anslöt stg tlll Ängetholms Fotoklubb.
KlubbnåLen rltades av Ingvar Engdahl, broder tlII OIle och
konstnärligt
Iagd. Han gJorde sln vpltJg som våderbj-tr på
I

1U

-

Berättat av OII-e Engdahl och Arne SchuLtz.
Skri-vet av Henry Oh.Lsson, sekr
,
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Kamratförenings

"MARKESVAROR''
BLAZERMARKE 5O:.
sytt

K

Pa blå botten, guldtext,

skanegripen i rött

KAVAJNAL 2O:-

KT

SenUll q<'ro* 4ä ak44 to pzajz't pti

DEKAL 5:- kr
siälvhåttande
Oiam. 5 cm

t'4 64851-E, T l0 Ka*urh.e'dq,
oc4 atje PÅ aAaz- Ci& le./,i//t q,
ai 4a- cz dd '*Z t44A4.
Vetn, Alhaaa, Sel'I

och förmånserbjudande till medlemmal
F 1O Kamratförening
1. Videofllmkassetter VHS med lnspeLnlng av:
10 J ubl.Leums flygdag 1990 (SB
n1n )
t F 10/Se S fylter 5O år ( 27 n!n).
beråttare och producent kn Robln
wal l inder-Mähler F 5.
* "Mlnnen från F 10 Bulltofta" (22
från den 1 okt 1.990, foto Kn Robln
I|Jal l lnder -Måhler och producent: Kn
Sven SJ öholm.
* "J22 Röd KaLLe,! nyproducerad av
Kn Sven

SJ

öholm.

Prls 140:- för respektive videofllm
inkl omsLag och frakt.
Ev vlnst
t j,11 Erlc
BJurhovds Mtnnesfond.
BestålInlng genom 1nsåttnlng av
summan på postgLron! 6 48 51-9 F f0
KamratförenLng och Dltt namn och
adress före 15 Junl 1991. HöJt prls

afl-ör

1 lr'l{

2, En bok om nödlandade aLlierade
och tyska flygplan 1939-1945 har
just färdi.gstäIlts.
Nödlandnlno
Sverigel bild av framsidan ocÄ
baksldan

SVERNGE!

HYt:11.

4. Du sorn önskar köpa slipsnåI med
flygplanmårke kan sända jS:- kr
tiII
Henry OhIsson, ÄIagränd 13,
262 41 Ängelholm, pg 57 46 95-3, så
komme! den med posten.

\r' Den som önskar köpa flygvapensl-ips får vånta t1]l prel jun1, då
leverans från Italien väntas. Kontakta Henry Ohlsson te]- O43L-I22 Oz
för besked.

Boken om J 22
urg1ven av
Svensk Flyghlstorlsk

Förentng

erbjuds tli.I medlenmar j. F iO
ratförenlng för l5O kr + porto
18 kr vld postbefordran

Kam_

Genom tlllmötesgående av vår hån_
glvne J 22 - donator ned ett l.ån

förbandsmuseum.

Nö.ll.ndni6gr? i Sv6ri9!
1939 - 1945

Air
Historic
Research

rlr

Bokhandelns prls 250:- lnkl moms.
F 1.0 Kamratförenlngs medlernmar
erbjuds köpa den för endast 1.60:inkl moms och porto. Bestållning
snarast genom lnsåttnlng på postglro 6 48 51-9, F 10 Kamratföre-

nlng, med uppglft om Dltt namn och
adress. Leverans per orngående. Ev
vlnst går tlII
Eric Blurhovds
Minnesfond för medhj åJ.p till F 10
förbandsmuseum.

10/Se S JubLleumsbok finns
ännu I lager. Kan beståItas genom
F10
Kamratförenlng, postglro
644 51-9. Prls 168: - kr lnkl

t1ll, F 1O Kamratförenlng kunde
inköp av ett antal J 22-böcker
inköpas tll]. förmånsprls. Vlnsten
går som gåva tllL Erlc BJurhovds
Mlnnesfons för utfornnlng av F lO

-,r:

.|:'

3.F

Boken om J 22 år på 112 sldor ned
nycket lnltterade artlkj-ar om den
milltär
polltlska bakgrunden 19 40,
! rygptansprodul<t lonen, prov_
och
uppvl snlngs flygning,
J 22- ar\ på
fölband och J 22-or tlll
museum
samt rltnlngar och 95 foton.
Beståll genom lnsåttnlng av
168:- tLll pg 51 31 47-9,
F 10 Kamratförenlng och med
Dltt namn och adress. Änvänd
separat l nbet a I nl ngs ko r t
Änm: AvhåntnLng efter överenskonmeLse per teL O43L-L22 02.
Pri.s 150: Henry Oh.Lsson, sekr
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Projekt J 22 Röd Kalle
JzZ F 10 Röd Kalle håntades hem
tj-II Angelholm, från utstålLningen
"F 10 50 år" på Malrnö Teknlska
Museum, tisdagen den I5 Januarl.
Nedmonterlng, Iastning och transport gick smidi-gt nu efter förbättrade metoder, hJäl-pmedel och naturligtvis
större erfarenhet.
I Ängel-ho lms lokalen hopmonterades
Röd Kalle med vingen tiII
kroppen
och lyftes på domkrafter för att
dels kunna reparera, Justera och
köra LandstäIlet efter vissa probl-em, som uppstod p g a wirebrlstningar och småfel under Malmöutställningen,
och dels ge vår plåtspeciaLj.st rnöJlighet att passa tlll
nya plåtar l vlngroten.
J22-gruppen tråffas 1 verkstadslokalen varje t i sdags förmiddag . Nu
finns ju j.nget pressat tidsschema.
Manöverlådan till Iandstället
har
varit isårtagen och justerad och är
j.gen. wi-remonterad på plats
stråckning och Justering har skett
efterhand till landståJ.lets kompl1cerade system av olika låsspärrar.
EI-detaljer
har setts
över och
förbättrats. LandstäLlet provkördes
i början av april och kan därefter
förevisas för intresserade som t ex
Björn Svedfelt, son tlll
Lennart
"Svedino" Svedfelt.
Vissa l-ånade detaljer från Svedlnos
J22 GUI E skall återlåmnas 1 aprll
och maj. Aven en uppsnyggnlng av
nåIningen har utlovats på Gul E som
uppskattnlng för nedverkan under
1990.

Äv erfarenheterna från nerhopmonterl-ng och transporter

och

har

förbåttringar
gJorts på lyftanordning och transportbockar till
vingen.
Några uppmuntrande kontakter har
erhåIlits
betr saknade deLar. Ett
telefonsamtal från Göte Johansson,
Arlandamuseet, han som byggt upp
Caproniplanet och 818-frankroppen i
TV- seri-en "Tre
kärlekar", kunde
ordna en nanöverlåda tili- landstä]1et. Den finns på f d F 18,
TuIIinge, på stril
och påståtts
hört till en J2l, vilket cöte kunde
bestrida.
En annan kontakt i samband med
förevisning torsdag 13 dec 1990 i
MaLnö för
Svensk Flyghistorisk
Förenlngs Skåneavdelnlng kunde ge
ett hopp om två hjul rned däck tll.lJ22 och ett instrument och kanske
en olJetank, som förnodllgen j-nte
år av rått modell. Vi får se när
kontaktmannen Bo Hugmark har löst
transportfrågan. Dårefter
kommer
vissa blldelar att anskaffas ti11
glvaren, ve teranbl l sarnl are,
som
rl ml ld

örcåif.l

^d

Förevlsnlngen av Röd Kalle för
ur Skåneavdelningen torsdagen den L3 december hade sanlat
ett 100-tal intresserade av aIIa
åIdrar, Men visnlngen av landstäIlets ut- och infåLlning höI1 på att
nlsslyckas. FeI uppstod nted låsspårr men med hjålp av två duktiga
J22-medhJäIpare ordnades t1]Ibudet
så att aLl-a flck se både ut- och
infållnlng
tlll ]åge ned luckorna
öppna. Då kunde alla studera det
kompllcerade systenet och fotografera. Det var svårt att samla aIIa
t11r. efterföIJanale förpIågnad.
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Som avslutnlng på kvål]en tackade
ordföranden Sven Strldsbero medhjäIparna ur J22-gruppen för den
lyckade förevlsnlngen av Röd Kall,e
och meddelade därefter att styrelsen bestutat att
årets
kleff
Rasmusson-stipendie skall t t ttdåtas
J22-gruppen för arbetet i proiekt
J22. Han överIämnade det inraÄade
stj.pendl.et ti.Il de båda överraskade
J22-kamraterna Stig Backlund och
Henry Ohlsson för
placerlng på
Lämplig plats.
Stipendiet finns j. Ängelholmsloka1en,

,{r'

Kjrll

Rl-.rrl ris-.orr

..:iilnrJlrr

t t90
{tlfdq.!as
J 22 ' g/.!fpe', på Ft0

Svensk

Flrshisroririr flrr!1irg
Slanea!dclnirlg

Under veckan måndag 22 april
fredag 26 april fiak .:22_gruppen
uppleva''Munchenresan',, som Jullus
Hagander utlovade och gladde al-ta
med redan v1d septembermötet f990.
18 J22-kanrater saml.ades på rnåndag_
morgonen redan kI 5 på ÄngelholÅs
järnvägsstatlon för att åka med
Kyst L lnlen-bussen tlllsarunans ned
Julius, som fluglt ,'hen" på söndagen f ör att ta hand orn ,'gånget '' .
Med tåg från Köpenharnn kom vl tllL
Miinchen på kvällen och flck våra
rum på Platzl Hotel 1 centrurn.
Under tlsdagen blev det rundtur med
buss och besök pä vLssa platser.
Onsdagen ågnades helt åt Deutsches
Museums stora Luf t fartsavdelni no.
För torsdagen gåIlde specialprogråm
med kultur och vackra omgivnlngar
och gemensam nlddag före avresa
sent på kvål,len. Julius Haqander
fick en stor Lergök med text "proJekt J22" ftän kamraterna och den
första
vldeokasse:ter. ', J2Z Röat
KalJ.e" från C F 10/Se S. Dessutom
överLåmnade kanraterna ett fotoalbum med färgbllder av arbetet rned
Röal Kall-e från 1987 tllJ. flnaten på
F 10 flygdag den 10 juni r99ö.
Sowagn
tilI
Köpenhamn och
Kystlj.nlen t1LI Ängej-holm fredagefterrnlddag. Ja, det var en resa
som v1 al,drLg glömmer - och som
JuLius Hagander bjöd oss på.
Varmt tack från J22-kamraterna.
Henry Ohl.sson
Sekr

Motorfrågan betr IänpIig ersåt
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för den STWC-3, som FLy(J{rr,.de
Veteraner Iåmnade tl]1 ProJekt J22
och sitter i Röd Kalle. håIler oå
att lösas.
I nstrukt lonsmotorn STWC-3, som var
med I Malmö under utstål-lningen och
kördes med en tillfäl-Ij.gt påmonterad eLmotor, kopplad tilL ett bllbatterl, har lånats ut tlll
en
F lo-utståLlntng under mars månad
på Ästorps bibliotek, dock utan elmotorkörnlng. Först skaII plexlglasskydd tlllverkas, för att hlndra nyfikna från att kunna få flngrar in 1 kugghjul och kompressorskovlar vld rundkörninq.

