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tank m n tills nyti.Llverkning -
eIIer origlnaldelar - ordnats,
skall ske med ett deponerj. ngsbrev
snarast.

BJörn Svedfelt (sonen) gJorde ecr
kort besök tisdagen den 25 junl och
träffade Jullus Hagander, BerriI
BJäre, Nlls Andersson och mig för
att taLa om återstående medverkan
av J22-gänget pä Gul E. Förbått-
ring av måtnlngen på kroppen kan
ske fram i sept-okt. Björn flck
nöJet att fåIIa in och ut landståI-
let. Utan tvekan mycket annorlunda
rTrot JÄ 37 Vlggen, som BJörn flugit
på F 21 Luleå. Några dagar senare
skulle BJörn åka tll] Spanlen för
arbete dår under minst ett år.
Under sonmaren har JuLlus Haqander
haft vänner från Schweiz på båsök i
Hovs Hallar och icke utan stolthet
kunnat vi.sa Röd Kal-le med Iand-
stäl l- smanövrering och berätta om
slna upplevelser från flygtj ånsten
med J 22 1945-50.

I cöteborg bor en modellbyggare,
som håIler på med en blivande fly-
gande modell av J 22. En dag t
augustl stållde Nlls Ändersson uDo
för att ]åta Bo Andreasson koliå
vissa mått och ta några foton.
Model l f lygplanet kan möj1lgen vara
fLygbart någon gång nästa år. Kan-
ske kan en llten '' f Lyguppvl sni.ng "
ordnas vld ett möte med F 10 Kam-
ratförenlng. Den som lever får se.

Efter sornmaruppehåIl.et träffas
J22-gånget igen den 18 sept och
fortsåtte! med "veckotråffen" på
onsdagförmj.ddagar. Tel 0431-185 66
(kontakt 1 övrlgt på tel 122 02).

Arbetet rJl.ed J 22 Röd Kal-le ninskar.
Projekt J 22 gär rn r "fpl-ntrl-
gruppen" t F 10 Tradttl.onskommltte.
Nya uppgtfter våntar. Lås artlkeLn
orn "J 29 Tunnan tllt F 10".

Än så ]änge stå! Röd Ka1le kvar I
Angelholm. Vld F 10 Kanratförenings
HÖSTTRJiFF den 24 okt kommer vlsning
att ordnas fö! intresserade kanra-

Henry Ohlsson
Sekr
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Projekt J 22 Röd Kaile
Röd Kal,le står uppbockad på dom-krafter i vår fina lokal i Änoel-
holm sen i våras. Reparation ochjusteri-ng av rnanöverLåda och wj-re-
trådar ti-11- landstäl-l.et har skett
med kontrollkörning av Iandstätlet.
Vår plåtexpert Nils Roos har gjort
ett heft nytt mittparti med bagage-
luckor så att den lånade del-en från
Svedinos Gul Erik kan återlämnas.
Ett svårt arbete rned nya vj,ngrots-
ptåtar har Nil,s noos på långtids-
plan. Vj-ssa elarbeten hå11er Elwtr
Nilsson på med bl a hopp om att
någon gång få radion FR III funk-
tionsduglig. Från vår J22- supporter
i Linköping, Henrik Jonsson, har
kommi-t några radiodelar och även en
cyl indertemp -g ivare, sorn vl också
saknade.

Före sonmaruppehållet fick vi också
en sändnj-ng med två hjul med däck,
en oi.jetank (dock icke tiLl J 22)
och en centrumväxel till landståI-
let. Det kon från Stockholn och
Tullinge genom vår medhjålpare Bo
Hugrnark.

Tlsdagen den 4 Junl hade J22-gånget
avslutningstråf f före sonmaren I
lokalen rned JulLus Hagander närva-
rande. Informatlon gavs av proJekt-
Ledaren BertlL BJåre och återståen-
de arbetsuppglfter framförall.t med
Svedinos GUI E och kompletterlng
efterhand med saknade delar genom
efterforsknlng och tlps vla kontak-
ter. En överenskorunelse med Lennart
Svedf : (Svedlno) om lån av olle-
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Till Bo Lundbergs minne.
Flygplan J 22 konstruktör, Bo Lund_oerg har avlidlt. Hans l.ivsverk som
f Iygpl ankonstruktör var jaktflyg_pl-anet J zZ, v\Iket med håns Oå"_brytande idöer inom flygtekni.ken,blev ett bra jaktflygplaÄ och ettvdrdefuJ-It tiLl-skott tiII det sven_ska luftförsvaret. Mel-lan 1945 och1950 var fl-ygplanet i oDeratlvtjänst på F I0 och har f}ugLts avmånga av F lo:s d.Idre oitnrcr ^^hundarhåtIits och rrårö: 

".i" 
"ä"

många av den äldre teknj-Äka perso-
nalen.

De, som inom ramen för "projektJ 22" |.ar arbetat med flygplan RödKaLle, har återupplivat månqa min_nen kring verksamheten med J 22 ochslagits av den stora kunskap som BoLundberg besatt och utnytljade ikonstruktloner, av J 22.
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"Projekt J 22,, hade förmånen att fåha Bo Lundberg som gäSt under rena_verl'ngsarbetet och vid överIåmnan-
9:l :" 9::. fårdisrenoverade flys_pranet till F 10 fredagen Oen -iB
laj 1990. Det var en specieL]- upp_levelse att då få höra Bo r,unObåigsjäIv berätta om flygpl-anet. tittl
KOmSt.

Medl"emrnarna i ,'pro j ekt J 22 ,, kännerden största respekt för Bo Lundbergoch hans konstrukti.on och hedrarnans n1nne.

Bertll Bl äre
F d proj ektledare

J 29 "Tunnan" till F 10.
Flygvapenmuseum 1 Linköping har
deponerat en J29 ,,Tunnan. tlti FlO.Deponerlng föIJer saNna regLer somgäll,er för J 22 Röd Ka1]e. F.Lvq_ptönet skall häntas på Malmen vå;;n
-92 och dårefter stäIlas upp 1 J22-l-okalen lnne i Ängelhofrn. Denkommande renoveringen skaLl på
safiuna sött som med J 22:an utföras
av F 10 kamratförenlngs rnedleffnar.

V11!9" . måIsättnlng renoveringen
skall ha kan bestämmas först seåanpersonal från F 10 och ur ''prolekt
J 22" |,at besiktlgat flygpLanet och
fått klarhet 1 dess status.

Klart år att renoverlngen kommeratt kräva pengar, Erlc Bjurhovds
Mlnnesfond kommer att utnyttjas föratt bekostå renoverlngsarbetet . Demedel som flnns kvar av JuLius

AR DU INTRESSERåD
MUSEUM TILLFöRES EN

SÄTT IN EN PENG PA
MINNESFOND POSTGIRO

AV ÄTT F 10
RENOVERAD J29ra

ERIC BJURHOVDS
646 352 - s.

Eertll BJ åre
Ordf F l0 Tradl tlonskommitte

Haganders donatlon tlrl
J2 2 - renoverlngen kommer att över-föras tlll fonden. Dårned kommer
fonden att uppgå till ca 30,OOO
l(ronor. Med största sannollkhet
kommer detta lnte att råcka ochytterl{gare gåvor tlII fonden är
angelägna.
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Arets studiebesöksresa
gick utörnlands torsdagen den 23 maj
med två bussar, fytlda t11l rnax med
100 karnrater och några anhörlga.
Ans Lutnj-ngsbus s från Hässlehol-rn.
Påstignlng av några 1 Hålsingborg.
Fårj an tlll Helslngör och fika
ombord tlll Roskllde för besök 1
Vikingamus€et eller Dornkyrkan. Sen
till Köpenhamn i hårligt solsken,
där reseledaren först Iåt oss uDD-
leva Fri.hetsnuseet från 2, vk öän
sen intaga en mlnnesrlk lunch på
Central, res tau rangen. Därefter höld-
punkten, nämligen Planeteriet ned
Rlmdresa och De fyra årstiderna.
Fantastlskt.

Ilastning för fård mot Helsinqör
för inköp före srangning. rratiX_
stopp på motorvågen under ca 15nervösa minuter - rnen aLla hann.Och även busskaffe före överfart -efter våntan i l-ångtradarkö. Ätertill Hel-singborg och Ängetholm rnedtack tilI rese],edare, busschaufför
och sekreteraren ( reseansvarloe llnnan en buss körde resten tlll FIOför återtp till, Hässleholm för de
mera långväga karnraterna.

En lyckad dag, tyckte deltagarna.
Anm: Planering av resa f992 påqår,

Hcnrv nhl c c^^
Sekr

HÖSTTRAFF 91
på F 1O torsdagen den 24 oktober

1. Visnlngsrunda. SanIlng vid flJ-
vakten kl 1100.

2. Lunch. Ärtsoppa, pannkakor 35:-
kr. Matsalen Lergöken kL 1245.

3. FörsvarslnformatLon. Presenta-
tlon av nye stf C F l0 öv Mats Hugos-
son, Instruktlonshal len kI 1345.

1951 gJorde ett 100-tat "rekryten"
på F 10. Nu pågår rekryterlngsdrive
bl.and de 90 som sekr ti.lLsanmans
ned vlce sekr Erlc Hågelmark letat
fram 1 arklvet på F 10 och sen
utnyttjat skattenyndlghetens i
Angelholm adressuppgl fter. Dom är
våIkomna som medlemmar och lnbludna
ttll HöSTTRÄFFEN den 24 oktober
ttLl 40-årsträff. Reserverat bord
vld lunchen.

Henry Ohlsson
Sekr

PS. Den nyLigen penslonerade kapte-
nen Sven SJ öholrn va! en av " rekry-
terna" , DS

NOTISER MEDLEMSMÄTRIKEL kornmer att fårdlg-
stålLas når nya medlermar tlllkorn-
mlt efter rekryterlngsdrtven av
"rekryterna" frän 1951. Avslkten är
att matrlkeln skall såndas tlll
medl,ennarna tilLsarnmans med i ulnum-
ret av Aktuellt F 10.

HJålp sekr och kassör att få rätta
uppglfter före trycknlng senast 20
november .

Henry Ohlsson Blrgltta Sorunellus
Sekr Kassör

INBJUDAN

ANMALNINGSTALONG SISTA SIDAN

4. Kaffe och ''eftersnack" i Lergö-
ken omkr kL 1500, 10:- kr. Förså1J-
nlng av böcker, vldeokassetter,
vykort. mårken och dekaler.

5. Vlsnlng av J 22 Röd Kalle i
ÄngelhoLn omkl kl 1700. Onskemål
Iärnnas på arunålnl.ngstalongen.

1941-års voLontårer har haft
so-årst!åff på F 10 Lördagen den 21
sept. Mera om detta och foto på
deltagarna koflrler 1 nåsta nr av
Aktuellt F 10.

Henry Ohlsson
sekr
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MEDLEMSSERVICE
VIDEOFILMER
1. Videofilmkassetter VHS med in-spelning av:

10 jubileumsft-ygdag 1990 (58

* F LOlSe S fyl-ter 50 år (27 min).berätrare och producent kn Robin
WaL l i-nder -Måhler F 5.

i "Minnen från F lO Bulltofta,' (22
rnin) från den I okt I99O. Foto Kn
Robi-n Wal-linder-Mähler. producent:
Kn Sven Sj öholm.

* "J 22 Röd Kalle" nyproducerad av
Kn Sven Sjöholm (22 mi.n1.

Pris 160:- kr för respektive vldeo-
film, kontant L75:- kr, inkl onslag
och frakt. Vinst titt Eric Bjurhovd
s Minnesfond för F 10 förbandsmu-
seum. BestäIIning genom insåttning
av summan pä postgj.ronr 6 48 5l-9
F 10 Kamratförening och Dj.tt nann
och adress med uppgift vitken kas-
sett. Nägra få ex i lager för omgå-
ende leverans.

NODLANDNTNG SVERIGE (BOK)
2. En bok om nödlandade alllerade
och tyska flygplan i.939-1945 har
j ust färdigståI1ts.
Sverige I

Nödlandning

OBSI Bokhandel,ns p!1s ca 250:- kr
inkl moms. F 10 Kamratföreninqs
medlenmar erbJuds köpa den f6r
endåst L60:- kr kontant eller 175:-
kr lnkl moms och polto. BeståIlning
genom lnsåttnlng på pg 6 48 5r-9,
F 10 Kamratförenlng, med uppglft on
Ditt namn och adress. Leverans per
orngående. Ev vlnst går tll-I Erlc
Bjurhovds Mlnnesfond för F 10 för-
bandsmuseum.

F 1O/SE S JUBILEUMSBOK
3. F lolse s lublleumsbok (F 10 50
år 1990) flnns ånnu I Lager. Kan
köpas genom F 10 Karnrat förenlng,
postglro 6 48 51-9, Prls 1.65:- kr
lnkl. porto. (Kontant 150t- kr) .
Vlnsten går tllI Erlc Blurhovds
Ml.nnesfond för F l0 förbandsmuseum.

Air
Historic

Research
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1: Du som önskar köpa slipsnål ned I Utgtven av Svensk Flyghistorrskflygpl-anmärke kan sända 80:- kr * | r^--.- | forening erbjuds till rrredlenmar iporto 2t5O riII Hen-.' | -
Arasrand 13, 262 nt o*åå""xii'="1å | l^":: KamratfÖrenrnq fÖr rso:- krpg I Kontant el-ter I65: _ kr vid n.e-i.o_57 46 e5-3, så kommer å;; ;;ä'p"!: | ;;;;;. ;i;:;J"';;."1"X'8.3!'i?iiten. I Eric Bjurhovds Mi;nesfond för F IO

förbandsrnuseum .

FLYGVAPENSLIPS Boken om J 22 är på 112 sidor med
l;.-?"" ::i,ll:I":-Ilt"^-lllgy.p:i: I rnycket initierade artiklar on densf ips, kontakta Henry ohlsson tel I .j r I tI ,,,rrr uärpolj.tiska bakgrunden I940,ucJL-Lzz uz tör besl<ed, | ^6 !,^^e:_,,,.+^orn konstruktören Bo Lundberg, flyg_

p I ansprodukt ionen, prov- och 
"pp_VYKORT AV J 22 | visnlngsf lygnlng, r'22-an på tör-I hå^A och J 22-or till museurn sant7. Vykort av J 22 Röd Kalle "Fem | :.;:.^_^_

för en tla" genom insättnlng av
summan på pg 6 48 51-9 F 10 Kamrat-

ritningar och 95 foton.
BestälI genom insåttning av 165:-förenlng och Ditt namn och adress. | .;ii--- pg 51 31 47_9, F 10 Kamratfö_BestäLl gärna på satrura ^åhÄ hÅÄ^r- I ----

I renrng och med Dltt namn och ad_av '' närkesvarorna " ress. Använd separat inbetalnings -
kort. Anm: Avhäntning efter
överenskornmeL se per teJ- 043L-LZ2AZ.
Prls 150: - kr,

KAVAJNÅL 2O:. KT

BLAZERMARKE 5O:- KT

F tO Kamratförenings
"MARKESVAROR''

Sytt på blå botten,
skånegripen i rötl

DEKAL 5:. Kr

siålvhättande
Dlam. 5 cm

EenAll gen* az .l'ulz' 14 lca9or få
P7 648 5 l -9, T | 0 Kaäaa(it"a"t,
ocl a4e På uAag<- Di* AatatUq '
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