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J 22 Röd Kalle
vårt vackra muselftygplan J 22 Röd
Kalle har atått förberett att
flyttas ut till F 10 en längre tld
än planerat. Vlngen avrnonterad och

. placerad 1 transportbockar, som
även förbättrats av J 22-gänget.
Pä F 10 skulle låmpllg plats ordnas
1 ena halvan av r'österlke-hangaren'
och det tog tl-d pga platsbrlst för
aIIa J 35J och Sk 35 C. Men det var
lngen bråalaka efteraom lednlngen
för flygvapenmuseum på Malmen,
Ll.nköging, vllle aenarelågga hånt-
nlngen av J 29 F Gul Rudolf en
månad dvs t1ll- veckan 4 - 8 naJ.

En dag 1 rnara fick J22-gänget
besök av en medlen I kamrat-
förenlngen, Elnar Ek från Oxie,
utanför Malrnö. Han vlsade upp al-tt
egenhänallgt tlllverkaale
flvgplan J 22 I akalå 1:5,5. Radlo-
styrt för flygnlng men också för
manövrerlng av landatållet och
sporrhjulet. föraett med en {-takta
2-cyllndrlg motor.

Einar Ek var vpL väderbitr hos rnet
Martln Edhe 1947. ldån tlII rnodell-
flygplanet flck han av
Syal-Nyttfllmen on Röd KaIIe den 18
rnal 1990 och bestände slg för att
bygga modell flygplanet då han såg
Röd Kålle rulLa för egen notor ned
Jullus Hagander vld rodren på F 1.0
flygdag den 10 JunL 1990. Preniår-
fL avser Ek öra lnom

kort men föret måste lantlnlng-
stållsbenen göras krafttgare för
att tål.a en ganska hård Iandning
eftersom landningsegenskaperna lnte
har blj.vit llka bra son orglnalet.
Älla t J zz-gä^gat önskade tronom
Iycka tlll och väntar pä rapport om
preniärflygnlngen.
Kanske det kan bll en llten ftyg-
uppvlsälng av J 22 Röd Kalle vta
HöSTTRÄFFEN på F 10 torsdag 29
oktobe! .

Måndagen den 11 nal Iämnade Röd
Kalle plats för J 29 F GuL Rudolf
och år nu placerad i "österlke-
hangaren" för nontering åv vlngen.
En del kompletterlngsarbete åter-
står framförallt tlllverkning av en
ol.Jetank. Orginaltanken skall åter-
Iåmnås tLll Svedlnos cul E på sarura

nodelI-
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gång sorn Gul E skall snyggas uPP På
kroppen och få närknLngen ned
siffran 10 på sl.dan. Detta avseg
ske I Junl nånad, då åven en
TllC-3-motor akalI överlåtas tlll
Svedlno son tack och vlss bytes-
affår. Därefter ekall " låneaffårer"
rned Lennart Svadfelt vara avslutad.

Projekt J 29 F Gul Rudolf
I veckån 4 - I nal var en
s-nannagrupp från F 10 uppe på
Flyg'vapenmuaeutn, Malmen, Llnköping
för att montera av vingen, med allt
vad det lnnebår, för att kunna
trånaportera J 29 F cul, nudolf tUI
lingetholm. cul Rudolf visatle sig
vara 1 båttre tillstånd ån våntat
mycket tack inre förvåring 1 torr
Iokal sen alsta flygnlng 1968, den
hade tlll och med bensln kvar I
tankarna, både 1 kroppen och 1
vlngen. Alltså år gumrnisäcktankarna
fråscha och ledningarna tåtå. Tön-
nlng av det neata ordnades. Stor
hJäIp erhålla av erfarna medhjål-
pare från Dus6€ta förrådahangar.
Lastnlng akedde på torsdag 7 naJ
under lednlng av F lo:a erfarne
transportförare, son anlånde på
norgonen. Det blev en lång och
ganska hög last på slåpet, men lnga
problen ned måtten.
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På fredagen glck fården I solsken
mot Ängelhotm för att anLända tlII
F 10 flottlljvakt kI 1500 där C F10
och pressen våntade och första
fotona togs. Därefter körde hela
transportsläpet in I fordons-
verkstaden där GUI Rudolf över-
lännades tIIl C F 10 genom över-
l-änning av loggboken. Gul Rudolf
fl.ögs på 3.di.v tiII 1964, och sen
på F 20 uppsal-a tiII 1968 men har
nu återkorunlt tlll F 10 efter 2S
år.
Efter den ttllfälltga förvarlngen I
fordonsverkstaden över veckoslutet,
fördes Gul Rudolf På måndagför-
rniddag den 11 nal ln t111 lokalen I
Ängelholm och övertog denna efter
J 22 Röd KaIIe. MYcket översYns-
albete kommer nu att ske under ca
två år för att om möJligt få god-
känt för flygnlng. vt får se långre
fram.

Robot 68 Bloodhound
på 'Lundbergs backe" nedanför
kansllhuset står Ju en rb 68 son
minne av robotdlvlslonen son F 10
hade under åren 1966 - 1974 Den
behöver ses över och underhållas.
Fpl--mtrlgruppen vLll medverka tlll
att en robotgrupp av personal med
tlatigare kunskap, anstållda och
pensionerade, vlll ta hand om
underhållet av denna rb 68.

Stril-mtrl
En atel strllntrl flnns bevarad
redan i dag tex från PJZI I
Torekov. Mån lnfö! Planerad ned-
läggnlng av vlssa strLlanläggnlngar
bör en del ntrl "!äddas".
En strilntrlproj ektgrupp avses
blldaa anaraat ned Kn Ulf
Petterggon aon sammantrållande för
mtmdigheten.

Henry Ohlsson
Ansvar fpl-rntrlgruppen



och konstltuerande atyrelaemöte
Iördagen den 14 rnars genomfördes
helt I normal ordning. Dock blev en
del medlemnar förhlndrade att alel-
taga pga snö och ha1ka, nen 9I
nedlennar hade likväI lnfunnit slg
tiII försvarslnformatlonen och
efterfölJande årsmöte. Styreleens
årsberättelse för 1991 med ekono-
mlska redogörelser godkåndea och
laales tlII handllngarna. Revl.sorer-
nas berättelse ocb förslag tltl
styrel,sens ansvarsfrihet be-
vluades. Valen skedde snabbt med
omval av ledamöter och suppleanter
med enbart ett nyval. Onval av
revlsorer och -suppl llkson adjung-
erad ledamot.
verksamheten 1992 redovlaadea och
godkånales :* Endagsreaå tlaalagen 2 Junl tlll
Karlakrona och Erlkab€rgE såterli Hangarfeat 1 auguatl på F 10.* Hösttråff toradag 29 oktober
För 1993 planeras fölJ anale:* Årsmöte lördagen 13 nare* 4-dagsreaa ÄIand-Ärlanda luft-
fartsnuaeum - Flygvaperrmuseum,
Malnen augustl.* Endagresa tilL Köpenhann I Junit Hösttråff toradag 1 oktober
Efter ordförandena t6ck till
atyrelaemedlenrmarna för alla goda
lnaataer under det gångna Aret och
en önskan att alla akulle få en
trevllg kaffestund med'eftersnack"
i Lergöken, avslutadea årsnötet
1992.
Omedelbart efter ärsnötet konstl-
tuerade atyrelsen al-g enl föl-Jande:

Oldförande: C F 10/Se S, tfu 1. Rolf

1. vlce oldf:Bertll BJåre

2. vlce ordf:Jullua Hagander

Sekreterare:

Kåasör 3

Ledamöter:
(4)

ttv 1. Rolf clementson och
Jultua Hagander har en Pratatund
före årsmötet

Henry ohlsson
aekr

Henry Ohlsson

Birgltta Sonunellus

Per-Axel Perason
Eric Hågelnark. vlce aekreterare
Ella svensaon
Yngve Wlnblaalh

Clenentson

(medhjåIpare ti ll.
sekr och kassör )

Suppleanter: Bengt Gunnarason
Allan Anderaaon
Nils G Anderason
Sven SJöhoIm
BertlI |{ll.helmsson ( n)'val )

AdJ ungerad
ledamot: Gunnel Johansson F 10 Frlv

Ärbetsutskott ( Äu ) : oralf , sekr och kassör.

Firmateckning enl staatgar S 5.
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MEDLEMSSERVICE
vldeofl lmkassetter vHs med in-

Ining av:

* F 10 J ubl leums fJ'Ygdag 199o (58
rnln ) .

* F lolse S fyller 50 år (27 nin),
berättare och Producent kn Robln
wal l lnder-Måhler F 5.

* "Minnen från F 10 Bulltofta" (22
mln) från den I okt 1990. Foto Kn
Robln Walltnder-MähIer' Producent:
Kn Sven SJöhoIm.

* "J 22 Röd Kalle" nYproducerad av
Kn Sven SJöholtn (22 mln).

Prls 160:- kr kontant för respek-
tive vldeofllm. Per Post 175:- kr
Lnkl onslag och frakt. Vlnst tlll
Erlc Bjurhovds Mlnnesfond för F 10
förbandsmuseun. BestälInlng genom
insåttning av aumrnan på postgironr
6 48 51-9 F 10 Kamratförenlng och
Dltt namn och adress med uppglft
vllken kassett. Några få ex i lager
för ongående leverans.

O En bok om nödlandade alllerade
och tyska flygplan 1939-1945 har
Just färdlgstäI1ts.
Sverige I

Nödlandnlng

oBS! Bokhandelns pris ca 25O:- kr
inkl moms. F 10 Kamratförenlngs
nedlemmar erbJuds köpa den för
endast 1603- kr kontant eller 175:-
kr lnkl ornslag och porto. Beställ-
nlng genom lnsättnlng på pS 6 48
51-9, F 10 Kamratförenlng, med
uppglft on Dltt namn och adress,
Leveråns per omgående. Ev vlnat går
till Erlc BJurhovds Minnesfond för
F 10 förbandsnuseun.

F 1OlSe s Jublleumsbok (F 10 50
år 1990) flnns ännu I lager. Kan
köpas genom F 10 Karnrat förenlng,
postglro 6 48 51-9. Pris 165:- kr
lnkl Dorto. (Kontant 150:- kr) .
Vinsten går tlll ErIc BJurhovds
MLnnesfond för F 10 förbandsrnuseun.

Du som önskar köpa slipsnål
porto 2:80 t111 Henry Ohlsson,
Alagränd L3, 262 41 ÄNGELHoLM, pg
57 46 95-3, så kommer den ned pos-
ten .

flygplarunärke kan sånda 80:- kr
ned

+

sorn önskar köpa flygvapen-
kontakta Henry Ohlsson tel
02 för besked.

Den
sIlps,
o43r-L22



Utglven av Svensk Flyghlatoriak
Förenlng erbJuds tlII nedlemmar I
F 10 Kamratförenlng för 150:- kr
kontant eller !.65:- kr vld postbe-
fordran. Vinsten går som gäva till
Eric BJurhovds Mlnnesfond för F 10
förbandsrnuseum.

Boken om J 22 år på 112 sidor
mycket inltierade artlklar om
nll l tårpolltiaka bakgrunden
om konstruktören Bo Lundberg,
plansproduktlonen, prov- och
vianlngaflygnlng, J 22-an på
band och J 22-or tlll nuaeum
rltnlngar och 95 foton.

ned
den

1940,
flvg-
upp-
för-
aamt

Beståll genom inaåttnlng av 165:-
tlII pg 6 48 51-9, F 10 Kamratfö-
renlng och med Dttt nann och ad-
resa. Anvånd separat lnbetalnlngs-
kort. Änn: Ävhårntnlng efter
överenskornnelse per tel O43L-122O2.
Prla 150: - kr.

vykort av J 22 Röd Kall.e. "Fen
för en tla" genom lnsåttnlng av
summan pä pg 6 48 51-9 F 10 Kamrat-
förenlng och Dltt namn och adresg.
Bestäl"l gärna pä samrna gång något
av "märkesvarorna " .

@@,@@@@
F 1O Kamratförenings
''MÄRKESVAROR'

BLAZERMÄRKE 5O:- 1.T

sytt på blå botten, guldtexl,
skåneg.ipen i rött

DEKAL 5:- kr
siälvhättande
Di.m. 5 cm

8e4t4l/ ,zda.. aa il<la i4 t' ä144 li
g ö48 5 1 -8, T l0 Ka'aa4örc4<^at'

ocl aqe på tatotle't Dir' 6tt/nt"i', '

tå 4oo.*z /4 "..d foizi '

Ve"zq dlaaoo, Sclz

KAVAJNAL 2O:. KT
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Per Amelin
instruerar
utrustnlng.

Spaka Drake
En av våra medletnmar, Sven
Sandström, år redaktör på
Helsingborgs Dagblads llngetholms-
redaktlon. Sven Sandström har gJort
sin vårnpllktstJ ånstgöring som
radarq)l rnen aldrlg fått flyga med
i en Draken, Det år få förunnat men
Sven har Iyckats att få flyga med I
den tvåsltsiga skolverslonen Sk 35
C Draken med mJ Per Änelln aom
pil.ot och lnstruktör. Det blev både
överuudslöpa på hög höJd över
Hanöbukten 1 Mach I,4 dvs 1600
k,Il./t, och avängar upp tiu 6-7 S.
Sven flck också spaka aJålv och
göra rollar och svänga!, nen det
var inte lått att kontrollera altt
låge 1 luften. Och att det tog på
krafterna att stå emot don hårda
g-belastnlngarnä trota 9-dråkten

Noggrann och tldakråvande
tlllpassnlng av g-byxorna'

hJäIper till och
påklädningen av all

vår Draken står redo för stsrt.
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- en upplevelse
son skydd för ben och mage, kunde
Sven lntyga. Fartens tJusnlng och
krav på atörsta noggrannhet upp-
levde Sven under flygnlng på IåS
höJd 1900 kn/t över Laholnsbukten6
svartblå vattenyta lnnan Per Arnelln
tog ner farten och landade såkert
på F lo:s nonnålbana. Når Sven klev
ur Draken och stod på hangarptattan
efter 4 5 -mlnuterspasset, kåndes
benen lite svåga. Det var nog
riktlgt son flygläkaren vld F 10
berättat före flygnlngen, nånllgen
att ett sånt hår nnormalpaaa" för
en Dråken-pllot rnotsvarar en åtta-
tlmmaradag för en skogaarbetare.
En verklig upplevelse och oför-
glömllgt minne för llvet blev det
för Sven Sandströn.

Berättat av Henry Ohlsson, sekr och
fd Draken-Dilot.

Allting inkopplat och klart
för flygning

Vitket accl På våg mot Hanöbukten.

Vllken flygtur !

Skönt att vara nere rgen.
Llte tagen år Jag nog.
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tisdagen 2 ni 1992
startade från F 10 ttdtgt På
morgonen ned uPPhåmtning I
Ängelholm, Hässleholm och
Krlstianstad På våg mot Bleklnge.
Förmlddagskaf fet lntogs vld Kjuge
kull, varefter fården gick i sorunar
väder runt den vackra lvÖsjön not
Karlskrona, där en lokalguide
anslöt och llvfullt och kunnlgt
berättade on Öarna kring
Karlskrona. En kort båtfärd förde
deltagarna till Kungsholms fort. en
gång anlagt av KarI xI På en stra-
teglsk llten ö sorn akydd av marln-
basen. Några av kamratetna hade
mlnne av fortet från 1933, 1 dag
bemannat av en kustartllleristyrka.
Ett nuseun hade arrangerats 1 ett
tldigare togenent inne I tegel-
valven. Innanför fästnl'ngsvallårna
hade åven en park anlagts rned
exotiska träd och växter.
Efter en god lunch på Kruthyttan
cästgivaregård ledde vår lokalguld
en trevlig rundtur 1 Karlskrona med
besök L\nlralltetskyrkan och ett
lyft på gubben Rosenboms hatt för
att ge en pennlnggåva.

Färden glck sedan våsterut mot
Karlshamn tl11 Erlkabergs natur-
vårdsområde, där platsens mycket

kunnlge gulde tog hand on del-
tagarna för att från bussen få
uppleva hur hJortdjur och euro-
pelska blsonoxen vlcent ogh fäglar
Iever fritt inon ca 10 kn- område.
Gårdsbyggnaderna med anor från
1300-talet hade renoverats nyllgen
och åndrats en del som tex ko-
stallet, son nu var en trevl,lg
kaffeservering, dår efternlddags
kaffet smakade bra.
Återfärden västerut not den sjunk-
ande aftonsolen glck snabbt ned
korta stopp föt avstlgnlng av
kamrater från KrLstlanstad,
Hässleholn, ÖrkellJunga och till
slut var alla henma I l\ngelhoJ.rns-
trakten efter en solig och UPP-
levelserlk bussutfärd.
Tyvårr blev anslutningen nycket
mindre ån våntat, enbart 55 del-
tagare varav 44 nedlenrnar, varför
det blev en stor buss och en 8
-personersbuss. Men dom eon var ned
framförde sln uppskattnlng för en
trevllg utfärd son ger nya bekant-
skaper och minnen.

Henry Ohlason
Sekr och reaeorganlsatör
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HANGARFEST 1992
(F 10 Personal fest )
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Medlemsmatrikeln
Den rnedlemsmatrikel som sklckades
ut tillsamnans med "JuLnumret" blev
inte lyckat. Den hade rnånga rena
felaktlgheter och saknade en hel
alel uppgifter. Kasaören och sek-
reteraren avser ått göra en båttre,
och med rättå uppgifter sarnt gårna
snyggare men först skall medlems-
avglfterna kollas.
FölJande gåller:
Den som inte betal,t tnedlensavgl. ften
tlll pg 6 48 51-9 F 10 Kamråt-
förening den I JuIi L992 strvks
helt ur reglstret. Dårefter utsånds
en ny natrlkel.
om någon av våra medlennar år
osäker och vtLl kol-Ia on medlens-
avglften år lnbetald el..Ler eJ,
skall rlnga kassören Blrgltta
Sornmellus på F 10 Persaletal.J tel
0431 - 855 85 dagttd.

Henry Ohlsson
Sekr

Blrgltta Sornnellus
Kassör


