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ÅnsnnöTET 1ee2
genonfördes på F 10 lördagen den 14
nars.separat kallelse hade skickats
ut t111" alla nedlenmar tlllsammans
med c F 10/se S lnbjudan till för-
svarsLnformation, lnbetalnlngskort
för 1992 samt ny medlemsnatrikel.
vlsntngsprogram från kl 1100 1 IH
med vldeofllmer on " flygrvapnet 1991
med cFv Julhålsning" samt on "flyg-
räddnlng av vlggen-p11ot". Lunch L
Lergöken och dårefter C F 10/Se S
lnformation föfJt åv årsnötet i
vanlLg ordnLng och något enstaka
nlrval. Efter årsmötet 91ck de
flesta tll]- det traditlonenliga
kaffet med "eftersnack" I Lergöken
och kontantköp av vldeofl'lmer,
böcker och märkesvaror. Mera detal-
Jerat referat från årsmötesdagen
konmer I nästa nunrmer av AKTUELLT
F 10.

Henry ohlsson
Sekr

Bildkollage trån årsmötet finns på nästa sida.

F 10 Kamratf örenings
styrelse
hade aarunantråde fredagen den 31
Januarl på Valhallsnässen för att
förbereda årsmötet, granska årsbe-
rättelsen för 1991, få redovlanlng
av det ekononlska Iäget och beeluta
om atyrelsens förslag tIlI verksam-
het 1992 och delvia 1993.

Kaaaören rsdovLsade ett gott ekono-
miskt 1äge ned 1.464 nedlemmar den
3L dec 1991 och budget för 1992 med
möJlighet till subvention av atu-
dlebesöksresa tlIl Bleklnge tlsda-
gen den 2 Juni och kanske även till
kommande "hangarfest" I åugustl.

Medlemsavgiften för 1993 föreelås
oförändrad. Portokostnaden för
utskick av AKTUELLT F 10 kan för-
väntaa öka 1993 och medföra krav på
Kamratföreningen. Arbetsutskottet
kornmer att föIJa upp föråndrlngen
och föreslå låmpllga åtgårder. För
1992 lngen åndrlng.

Henry ohlsson
Sekr

BORJE HOFVENDAL död
Många åldre F lo-are mlnns kapten BörJe Hofvendal sorn en vänlig,
snäl-l man och mycket flygsugen. En personlighet.

Han föddes 28 okt 1914. BörJade officersbanan L932 på A3
KrlstLanstad. Kom tlll flygvapnet 1938 som löJtnant och GFU på F
5, 1940 tl-ll nyuppsatta F 9. 1941 t111 Flygbaskåren F 21. Blev
kapten 1943.

Kom tilf F 10 Bulltofta, MaImö 1944 och blev chef 3.div- Flög bl
a B 4 son måldragare. I Ängelholm flög han både J 22, J 21 R och
J 29.

Han inglck t övervaknlngakonmlsalonen Kotea 1954. Tog tlllfäIlet
att på hemvågen uppleva USA under långsenester med lnköpt
"dolIargrin".
FN-tJänst i Ll,banon 1958. Kongo 1961 eom baschef. En sann hlsto-
r1a son belyser hans karaktär, är denna. Han fick frågan: "Hur å!
1äget där nere? och svarade "Jo, nu är det lugnt, det drar bara
så från håIen 1 fönstret, som nån sköt genom i natt".

1965 glck han 1 penslon vid 50 års åIder. Han studerade språk och
blev ämneslärare några år. verkade i Polen någla år och gifte sig
med en polska son stödde honom under hans sista år I Lund.

Han avled den 27 Januarl 1992 vld 72 års ålder.

Henry Ohl-sson
Sekr
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Från fpl-mtrlgruppen i F 1O Ttaditionskommi

J 22 Röd Kalle '

vårt muselflygplan J 22 Röd Kalle
skall fLyttas ut tlII F 10, "Öster-
rike-hangaren", t börJan På nars
för att lårnna plats åt J 29 F Tun-
nan.

J 22-gänget tråffas varJe onsdag-
förmtddag för kompletterlngs- och
underhålL sarbeten. Ett stort plåt-
arbete måste göras, nåml-lgen t111-
verkning av en oljetank med dess
speciella utfornntng och urtag. vår
"plåtslagare" Nlls Roos konmer att
göra den efter förebilden, den
originalolJ etank vl fått låna av
Lennart "Svedino" Svedfeldt. vl
skall, tfrvärr lämna tillbaka den
före säsongens början. Men då sak-
nar vi den olJetermostat, som fLnns
inmonterad I den lånade tanken. vEM
kan ha - eller kånner tIIl - en
termostat som kan passa oss? Alla
tips är vålkomna. Ring Henry Ohls-
son, tel O43L-L22O2.

Nu går det lnte längre få en vls-
ning av landställs funktlonen. Ute I

" österrike-hangaren" bIlr Röd Kalle
undangömd I ett hörn, mycket svåra-
re att komma till för besökare och
sannolLkt inte vllande på domkraf-
ter .

vi skall försöka ordna en llten
visnlng av motorkörning då vl ska
starta upp sTwC-3 för att förnya
konserverlngen av motorn ute på
F 10. Kanske vl tilt och ned kan få
lov att rulla en blt för att "vlsa
upp" Röd Kalle och testa bronsar
och styrnlng, sen får han stå tllls
ett lämpllgt tlllfälle kornmer.

Några flygentuslaster från Ängel-
holms Flygklubb var kanske dom
slsta på ett tag som passade På att
få en vlsnlng av landstäIlet och
historlen on den enda "Ievande"
J 22-an I världen, tlsdagskväIlen
den 4 februari, ned kaffe och
"flygsnack" efteråt. Även några
böcker om J 22 oclf vykort av Röd
Kalle såIdes med vl-nsten tLll Eric
BJ urhovds Mlnnesfond.

Erik Bjurhovds
minnesfond

Erlc Bjurhovd var en av Flygvapnets
pionjårer. Han började I Flottan
och sökte tlll Marinens Fl-ygväsen
år 1925, dår han blev flygutbildad.
Då Flygvapnet blldades år 1926
sökte han över och flög sJöflygplan
bL a I Karlskrona tillsammans med
Albln Ahrenberg.

I nltten på 3o-talet övergick Eric
BJurhovd tlII clvllflyg och blev
svensk generalagent för Plper Cub 1
Västerås, dår han startade en flyg-
skola. Tlllsarnmans med flygkanrater
startade han år 1935 Västerås flyg-
kLubb.

Når andra väldskriget bröt ut den
1. sept 1.939 blev Erlc BJurhovd

lnkallad tIll Flygvapnet. Han var
med on att blockera Bulltofta flyg-
fält och bygga flygfålt i Norrland
sant spanlngsflyga över Daffnark,
östersjön och NordsJön från BuII-
tofta.

Erlc BJurhovd deltog redan sonunaren
1940 vld förberedelserna för F 10
blldande på Bulltofta och tJänst-
gJorde därefter som vapenuoff vid
F 10 till sommaren 1945, då han
lännade Flygvapnet och ägnade slg
åt affärsltvet. Han startade flyg-
tldskriften svensk Flygtldnl.ng och
blldade ett importföretag lnom bll-
och cykeltlllbehörsbranchen, som
han drev tl-ll sin bortgång år 1986.

Erlc BJurhovd var bland de första
rnedlemmarna i F 10 Kanratförening
och deltog vld årsrnöten och kanrat-
fester.

En av Erl-c BJurhovds döttrar,
Birgitta Jlllgart (F 10-1otta,
sanband ) har tagLt initlatlvet tlll
rninnesfonden och lagt grundplåten.
Ändarnålet är att bidraga tiII ut-
formnl-ngen av F 10 flottllJmus€un.
Bidrag från alla .lntresserade ln-
sändas på postgiro 64 63 52 - 5.
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PROJEKTJ29FTUNNAN
Planerlng har börjat. RlktlinJer 1
stort har diskuterats lnon
J 22-gruppen som konuner att fort-
sätta med J 29 F, Vllka nya medlem-
nar med J 29-bakgrund och lntresse
kan bll aktuella? Hur många behöver
åka ttll Malmen förc att
nedmontera vingen? Och hur tnånga
dagar? Vllken hjälp kan vl få från
Flygvapenmusået? Hur ska transpor-
ten ordnas? Ja, nånga frågor flnns
och fler konmer. Stieg Nordtn rned
många värdefulla kunskaper octr
kontakter från tlden som kontroll-
tngenJör och även J 29-pllot, för-
bereder nycket. Ftygvapenmuseiche-
fen Viking Weberg har lugnat oss
med att det flnns verktyg och erfa-
renhet från tidl-gare transport men
tlllverknlng av transportdetalJer
kan vL förbereda eller göra på
plats. Endast 4-5 rnan behövs t ett
par-tre dagar.

vl planerar nu för nedmontering,
lastnlng och transport tl.ll Ängel-

Under 1991 kom bidrag på omkrlng
15.0O0 kr. Med överförLng av ca
25.000 kr från Ptojekt J 22 är
låget nu över 5O.O0O kr. Inte då-
ll.gt, men kan bli bättre. Älla
vinster från försålJning av video-
fllmer och böcker går tlll. Mlnnes-
fonden. Sått gärna ln ett bLdrag
för att underlätta musel- och flyg-
planarbeten.

Största bldraget 1991 korn med en
check på över 2.OOO kr frän vår
medlem 1 England, Sven Simonsson.

Henry Ohlsson
Sekr

holmslokalen i
april- rnånad.

första veckan av

Sen konner det spånnande arbetet
rned kontrolL av motorn och alla
systemen. Vl hoppas Ju att alet l-nte
skall vara några allvarllga problem
att lösa efter så långt stllla-
stående. Slsta flygningen skedde
1968. Konserverad notor och torr
förvaring. Det verkar vara goda
förutsättningar I alla faII. vl
hoppas det bästa. Det är en utma-
nlng som stlmulerar.

Framåt sornmaren eller hösten kan vl
såkert ha klart för oss förutsätt-
nlngen och dårmed sätta upp mål-
såttnlng och tidsplan.

nästaMer on detta komner 1
AKTUELLT F I.O.

Henry Ohlsson
Sekr,/Ansv fpI-ntrlgruppen
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STÄDGAR FOR ERIC BJURHOVDS MINNES-
FOND

1. Fondens ändamål år att låmna
bidrag tlll utformningen av F 10
flottiIJ mus6urn.

2. Fonden år öppen för bldrag från
aIIa l-ntresserade.

3. Fonden förvaltas av F 10 Kamrat-
förenings styrelse.

Medlemsantalet den 31 Jan 1991
vat L.464, en öknlng med 66 nya
medlerunar.

ÄLDSTE medlerunen år fortfarande
Ebba Schyberg, Ängelholm (88 år)

YNGSTA är N.tna Äxelsson,
Kristlanatad, Frivorg (19 är)

Bostadsort långst t NORR har
Conny Grankvlst, Boden

SYDLIGÄST bor Sven Ägelil, Nlce,
Frankrike

Långst VÄSTERUT bor Sven
SLmonsson i Äyelsbury Bucks
(nordväst London ) England
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Vl-deofllnkassetter VHS med ln-
Inlng av:

* F 10 J ubi leurnsflygdag 1990 (58
nln).
* F 10/se S fyller 50 år (27 mln),
berättare octt producent kn Robin
wallinder-Mähler F 5.

t "Minnen från F 10 Bulltofta" (22
mln) från den 1 okt 1990. Foto Kn
Robin wallinder-Mähler. Producent:
Kn Sven SJ öhol-n.

* "J 22 Röd Kalre" nyproducerad av
Kn Sven SJöhoIm (22 nln).

P!1s 160:- kr kontant för respek-
tive vl.deofilm. Per post 175:- kr
lnkl omslag och frakt. Vlnst t111
Erlc Bjurhovds Minnesfond för F 10
förbandsmuseun. Bestä11nlng genom
insåttnlng av surnman på postgironr
6 48 51-9 F 10 Kanratförening och
Dltt namn och adress ned uppglft
vilken kassett. Nägrå få ex 1 lager
för omoående leverans.

En bok orn nödlandade alllerade
och tyska flygplan 1939-1945 har
Just färdigstå1lts.
Sverige I

Nödlandning

OBS! Bokhandelns pris ca 250:- kr
1nk1 moms. F 10 Kamratförenlngs
medlerunar erbJuds köpa den för
endast 160:- kr kontant eller 175:-
kr Inkl omslag och porto. Beståll-
nlng genom lnsåttnlng på pS 6 48
51-9, F 10 Karnratförening, med
uppglft om Dltt namn och adress.
Leverans per omgående. Ev vLnst går
ttll Eric BJurhovds MLnnesfond för
F 10 förbandsnuseum.

F 10/Se S Jublleurnsbok (F 10 50
år 1990) flnns ännu I lager. Kan
köpas genon F 10 Kamratförening,
postglro 6 48 51-9. Pris 165:- kr
inkl porto. (Kontant 150:- kr) .
Vlnsten går tlll Erlc BJurhovds
Minnesfond för F 10 förbandsmuseum.

Du som önskar köpa sllpsnåI med

MEDLEMSSERVICE
o

flygplarunårke kan sända 80:- kr +
porto 2:80 t1ll Henry OhLsson,
Äl-agränd 13, 262 41 ÄNGELHoLM, pg
57 46 95-3, så konuner den ned pos-
ten .

O Den son önskar köpa flygvapen-
sllps, kontakta Henry Ohlsson tel
O43L-122 02 för besked.
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Utglven av Svensk FlyghlEtorisk
Förenlng erbJuds till medlemmar I
F 10 Kanratförening för 1503- kr
kontant eller 165:- kr vid postbe-
fordran. vlnsten går son gåva tlll
Erlc Bjurhovds Mlnnesfond för F 10
förbandsmuseun .

Boken om J 22 år på 112 sldor
mycket lnltlerade artiklar om
ml"Iitärpolltlska bakgrunden
om konstruktören Bo Lundberg,
plansproduktlonen, prov- och
vlsnl.ngs flygnlng, J 22-an på
band och J 22-or tl-l]- museum
rl-tnlngar och 95 foton.

med
den

1940,
flvg-
u9p-
för-
aamt

Beståll genom lnsåttnlng av 165!-
ttll pg 6 48 51-9, F IO Kanratfö-
renlng och med Ditt namn och ad-
ress. Använd separat lnbetalnlngs-
kort. Änm: Avhåmtnlng efter
överenskonnelse per tel. O43r-L22O2.
Prls 150: - kr.

O vykort av J 22 Röd Kalle. "Fen
för en tla" genorn Insåttning av
sunman på pg 6 48 51-9 F 10 Kanrat-
förening och Dltt nann och adress.
BeståII gårna på samrna gång något
av " mårkesvarorna " .

.@@,@@@@
F tO Kamratförenings
,'MARKESVAROR''

eunzenMÄRKE 5o:- kr
Sytt på blå botten, guldtext,
skånegripen i rött

DEKAL 5:. Kr
siälvhätiande
Diam. 5 cm

Eetalil/ qen* ad nl*4a itr pctla't på

p9 64851-9, f l0 Kaxnat/;teta1,

acL ante på talo<1ea D,a 4<atzt/'u'tV,

ari lo"r,rt /.t ^./ P4e4

Vetnq dhao+, Sclz

KAVAJNAL 20:- kr


