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F 10 Kamratförentng
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Varför inte ?
Utnyttj a medlemsförmånerna
bra. rabatt och
- avtal rned QB ger
på 6"t''l lt' och diesel och
;;;.
viIIaolJa
med
- avtal med WASA rorsåkringar
FMK-rabatt
TRAFTK och MoroR' 6 nr
- ;;ä";;;;;
per år
test- äi-rtä." rned rabatt På M:s
statj-oner
ned FMK-

- i;;;;;;l""errt

rabatt
- iånemolltgnet i

körkort
FMK

Finans

O

för
FMK:S fråmsta rnål- är att verka
trafikoch
åxaa kunskap i rnotoriråqor och f8r ökad trafiksäkerheL
som t1l-l sjöss'
=a.rår tirf Iands
verksarnheten vid loka t avdelnlngarna
bl a halk- och nörkerkör;;;;". -[irt""ter
och famill erarlvn '
ii"ä.
Avd-88 F IO erbjuder

srnÖrjgrop.

på

av slåpvas"' l"Iglu
n'iol-"lrå"i"s
."uåit"., etåning av regnr På bil-

rutor

m m.

gä]1er kalenderår för
B0 kr På Pg 60 43 19-4. Ange namn
och adress.
och kontaktman:
Styrelsens ordf
O431-857 83,
arb
NorIin,
Bo-Göran
bost 0431-258 79.

MedlemsskaP

F 1O

1B

'-AKTUELLT
Vid försäljning av videofilmer, böcker mm går all vinst till

Eric Bjurhovds minnesfond
Här en

bakg rundsbe skr i

vning

bildande på Bulltofta och tjänstgjorde dårefter son vapenuoff vid
F10 till
sommaren 1945. då han Iåmnade Flygvapnet och ågnade sig åt
Han startade flygtidaffärs1ivet.
skriften Svensk Flygtidning och
lmportföretag inom
bildade ett
bil- och cykel ti l lbehörsbrancften,
som han drev tilf sin bortgång år

Eric Bjurhovd var en av Ffygvapnets
pionjärer. Han började i Flottan
och sökte till Marinens Flygväsen
år 1925, där han b.lev f-[ygutbildad.
Då Flygvapnet blldades år 1926
sökte han över och flög sjöflygplan
b1 a i Karlskrona tillsamnans med
Albin Ahrenberg.

1986.

I mitten på 30-talet övergick Erlc
Bjurhovd ti l I civilflyg och blev
svensk generalagent för Piper Cub i
västerås, där han startade en flygskoIa. TiLlsammans rned flygkamrater startade han år 1935 Västerås
fl-ygklubb.
När andra världskriget bröt ut den
Eric Bjurhovd
1. sept 1939 blev
inkallad til-l F.Iygvapnet. Han var
med om aLt blockera Bulltofta flygfält och bygga flygfält i Norrland
samt spaningsffyga över Danmark,
Ostersjön och
Nordsjön från
BUI l-tof ta.

Eric BJurhovd var bland de första
rnedlemmarna i F 10 Kanratförening
och deltog vid årsmöten och kamratBJurhovds döttrar,
En av Eric
(F 10-Iotta,
Jillgart
Birgitta
tll-I
samband) har tagit initiatlvet
minnesfonden och lagt grundplåten.
utÄndamålet är att bidraga till
fornningen av F l0 flottiljmuseum.
Bidrag från alla intresserade lnsåndes på postgiro 64 63 52 - 5.
csFl-

i^

6ft

hi.irå^

f^r

underlätta musei- och flygplanarbeten. AlIa bidrag är välkonna, snå
sorn stora,

Eric Bjurhovd deltog redan somnaren
1940 vid förberedelserna för F 10
I Jf lll ,lll .IIl=Lll]. lll-lllisUl

^år^å

U lll ,1LL-jlll-lll-'ill-iLuålll-ur

'rft Jft ff.- -{rr-i:Jrr.-iTr|fn'-fir_ _Jrr frr-- -{n_---Juq-ifll-Jn--iIli-:|ra.
tlr-l]rElrlEr-r!.-

''MARKESVAROR''

DEKAL 5:- Kr
siälvhäfrande
Oiam. 5 cm

BLAZERMARKE 5O:. KT

8e.ata// 7ctto.* afr a4<c4a to peaya p,i
p4 64851-r, 7l0 K4,',na44trc4.1t,

Sytt på blå botten, guldtext,
skånegripen i rött

tå

o4 atje At /4/o,,te4 D,a le*iilt-AcV,
(an xez

&I '4./

Po4e4.

Vetoq &haoa, Seln
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RESOR 1993
Största

.hÄ-k

rned.Iem

91 kom med en
kr från vår
i England, Sven Sirnonsson.

nå

bidraget
ör,ar

2
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FÄl

OO0

iån.lö

röc^-

nli!ro-Äa

får medföfja.

1. Köpenharnn ned Experinentariet
o.-h Tivöl i tnre.lå.r '1 iuni. Pris ca

I januari i år kom en ny check
våxlad från pund tiII 2092 kr tif I
Minnesfonden från vår kamrat i

3O0 kr. Ansfutningsbuss
Hässf eholm-Angelholm.

Engfand.

2.

Fyradagarsresa torsdag

söndag 22 augusti. En buss.

STADGAR FÖR ERIC BJURHOVDS
MINNESFOND.

1. Fondens ändamå1 är att lärnna
bidrag ti 11 utforrnningen av
F 10 flotti lj mus6um.

Morgonfärjan Eckerö-l injen
t-ill criss l ehamn. Besök Ärlandd,
där PR-chefen Lars Lindström rnöter
och gu idar. Twi n Tower HoteIl,
Stockholm. Rundtur. Middag.
Dag 3.

2- Fonden är öppen för btdrag
från alla intresserade.
3. Fonden förvaftas av F 10
Karnratförenings styrelse.
-

19 -

ryd. Birka Princess tilI Marjehdnrn,
Å1and. Middag. Dans- DLrbbelhyLt.
Rundtur på Äland från
Dag 2.
Mariehamn, Bomarsunds fästning från
Krj nkr iget, rysk sjollygstn
Cranboda 1915-1918. Kunnig guide.
"Bonnakalas" på codby hotell.

Sekr

llt

10)

Dag 1. Angelholm- Stockho Im. Änslutn i n.rchrrss lF lOi Häs<leholm-Marka-

Henry Ohlsson

=

(F

lI -llur_tl]lr.tllt -lllr_tllt

-

lLt_

l| ui l| -'llL_ lti ut lu

tt

Dag 4. Stockhof m- Li nköpi ng . Flygvapennuseum. Hemfärd och åter
Ängelholrn på kvälfen.
Pris
re.

2350 kr vid minst 36 deltaga-

Enkät om intresset bland medlemnarna i Aktuel-lt F 70 3/92 gav endast
11 svar för Köpenhamn och 16 för
Alandsresan.

Sätt kryss för de resor Du är lnpå
bjndande )
tresserad av (ej
talongen på sisLa sidan.
Din intresseanmälan behöver jag för
att fortsätta elfer avbryta planeringen. Råcker en buss till KöPenhamn? B-Lir v-i minst 36 tiLl Äldnd ?
^__.

^$

\

Ps. Inbjudan med slutl ig anrnäl an
och inbetalning av deltagaravgiften
utsändes i början av maj månöd. Ds.

_\

L,-.,

L--Jr;-.

'_)

'ti

Henry Ohlsson
Sekr
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med 35
kl

lOSO

^na.lådon

.lan

1n

5EP

C

Draken

ErrLLrE I

'
1992 fick vär F lo-kamrat Ragnar
Sk.rnåker fLygö med i tvåsitsiga SK
35 Cesar Draken. Han flög J 29
Tunnan för 35 år sedan som fäl-tflygare på F 10. Nu hade klarsignal
Iämnats av alla berörda. En länge
närd dröm gick i uppfyllelse. Ätt
få kornna tillbaka till F 10 och få
fortare
uppleva att flyga
än
ljudet.

Ilär berättar Ragnar sj älv:
"nadpn

h..\r ia.jp

mo.l

fåkarunder-

sökning hos flottilj läkaren Sören
Torstensson som utan att blinka sa:
c,'F\l-\an å. irr hårå
?? åI.Ä' I - al^h iåd a^m år \A År nrr
iår
hål lpr
inån.r
förståS

med

konditionen, för skyttet.
Sedan blev det provni ng av säkerhetsutrustningen och genomgång av
nödsituationer. E f tersorn läget var
.l ugnL,
Iämnades pisto-[er, kanoner
och raketer kvar i fnrrÅ.lct nå
f ä1tet.
Jdg tog plaLs i baksitsen och rnajor
Mats Lindskog i frarnsitsen. Remrnar
slangar, ledningar och instrument

söndagen O"" ,P
,1993 blir
mars_ kI_1400.
plats: I nsrruktionsnarren. Före detta ger C F 1OlSe
S
r,rats
ÅRSMöTET

försvarsinl
9I__];,
- Hugosion
rormötton från
kl 1315.
i:::1, bJ:9.I^Kamratföreninsen
r.ergöken
kL 1215. De som viII s;påpJ1
Karres landstartsrunrirol]
j, i?
"öq
;:::'u.oiliå-i,,österriken",,gaiÄft
Buss från flottilJvakten

$*uilr*l*ru

i Angelholrns
39 cyl Rudol.f visas kl looo_lo4s
r.
loka Ien, Sockerbruks_
,
gatan,
nära J vgstationen.

ng*ilgt.-'.;'**T**l
iiii'.,;$

kl llOO.

karfetse ned prosram, das_
l:l:l:.
och svarstatong iatt tefå_
91d.tng.
tonsvar ) är utsånd separat
ttlt_
inbJudan ti.L rO.r,r..=_
:_aTTans_meg
Detta p g a ridskravet enl
1ll?:
sEadgarna för ka.IIeIse och mot_ion_
ers., inlämnande sant tvel<sarnhet med

Y::ålgll"g"l- av detta
OAktuellt F 10.

nr

av

AKTUELLT FlO

var i stort sett som på en J 29-a.
Det var planet jag flöq
på
50-tafet. Där var dock några väsentliga ski llnader. Starrti t lsLånd,
uppstäIl-ning i banändan, fu.LIt qaspådrag och bromsarna Litl,
ia..tO
e fterbrännkammare och så
sIäDpa
bromsarna. Då fick man siq
sourk
"a,
dar bak. Oj vilken acceleiarionl
Stigning i 70 graders vinkel och
tiffbakal-utad i stolen ned 30
grader hade jag fötterna högre än
huvudet och nosen mot den blå
himlen. Och fl-ygplanet bara rusade
iväg uppåt med så där en tusen
kilometer i timmen.
När jag s1äppte gasspaken och
planade ut efter två minuter, var
vi redan på 13 0OO meLers höjd.
Vllken känsla I
Och jag kan ta-[a orn aLt på 50-tatet
gjorde J 29:an max 1 O5O kmltim i
planflykt och med protest från

Ett stort tack till CFV, som satte
sin signatur på rätt ståtle och
Håkan Högstadius som tog initiatlvet,
Chefen för F 10 som l-ånade
ut grejorna, major Ulf Ohlsson som
samordnade det hela och så maior
Mats Lindskog, nin .lärare i planeL
och
f lott i 1j 1åkaren
Sören
Torstensson som gav klarsignalen.
Vilken utveckl-ing under min frånvaro i trettiofem årl Vilken härlio
rysare ! Vitken höjdare: ObetalbartJ
Tack ! "

Efter artikel i Nordvästra Skånes
Tidnlngar den 2. december 1992 och
godkännande av Ragnar Skanåker med
foton från F lO fotograf.

fygpl ankroppen .
Nu hade lag intrycket av att sitta
j- en raket son for rätt upp i
himlen.
En av nina högsta drönmar har
f

alltid
lJudet

varlt att flyga fortare ån
och det tog lnte nånga
sekunder att gå genom IJudvallen.
Sedan blev det rollar,
Ioopingar,
topprollar och instrurnentflygnlng.
Vilken känsla det var att upptäcka
åff
äl lf
l^d
lår+
fAr
f!'r+i^
Asedan satt kvar i ryggrnärgen. Rånderna går aldrlg ur. En gång pllot
- alltid pilot, Når vi turnlade on i
lufthavet,
kände Jag hela den ungdomliga tiden på femtiotatet skölja
dFnöm Lr^n^ö^
När vi passerade 15OO km/tirn med
position över nordvästra Skåne och
på er! höjd som normala människor
bara kan drömma om, förvandlades
jaS til,l- den busakttga grabb, som
jag egentligen är, ned slangbellan
i bakfickan. Vilket föryngringspi1ler:
När jag är hemma i Munka-Ljungby,
hör och ser Jag Drakarna dagllgen.
Orn deras aktlvltet skulle tystna
över regionen, skulle jag känna rnig
ensam och Iite "hemlös"Ja, min drön blev verkllghet,
att
komma tillbaka
till F 10. att få
ftyga 35 Draken efter 35 är och ett
pass på 35 minuter. För nig finns
nog j.nga höjdare kvar. Cirkeln år
sluten.

Tlllägg: Vld telefonintervJu ned mJ
Mats Lindskog avsi-öJade denne: ,'Jag
blev både förvånad och irnDonerad
över Ragnars flygkänsla och skickIighet, då Ragnar fick ta över
spaken och ftyga sJälv. Och 35
Cesar är nycket
känsl.iq och
"orolig" 1 spaken. Ja, det kändes
med ..viIken flygglädJe Ragnar',spa_
kade". Och det var ju 35-år s"äan
Ragnar flög sist och dä rneal J Zg
Tunnan. Det var en härllg upp_
levelse för mig också', .
Henry Ohlsson
Sekr
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Från F 1O Ttaditionskommitt6s
F

LYGP L AN.M AT E R IELGRUPP

Projekt J 29

F Gul Rudolf
1F11.0)

En omfattande nedmonterlng av alla
löstagbara deLar har skett. Motorn
monterades ur den 16 decenber och
CvA
väntar nu på transport till
Arboga, för översyn.
Hydraulpump. ryggtankspump, bromshydraufcy I i ndrar
cyfindrar
och
väntar på översyn rned hJäIp av F 10
flygverkstad.
Huven är utbytt mot en båttre från
våsteråsskolan genom en avgörande
insats
av vår kanrat f d F I0Dahlberg,
anstål-1de Torbjörn
numera SAAB.

Katapultstolen är urtagen för översyn. Kontakter tas för planerlng av
nytiflverkning
av krutpatron. vi
hoppas på sponsorstöd men rnåste
vara beredda på en tillverkningskostnad. Hur stor vet vi förstås
inte - ännu. Men vi har blivit
erbjudna ett par nya fastbindningsremmar av en av våra tidlgare medhJä.lpare för J22 Röd Kalle, Nlcklas
östergren. Han kunde också erbjuda
oss en ny syrgasslang till stolen.
Dessutom kan vi förvänta oss en
ryggfallskårrn
och nödpacke från
från
Uppsal-a, där en flyghistoriker
F 16 Uppsala med utbildnlng som
fal lskårmspackare v1l.l hjätpa oss
framåt sommaren. Mycket uppmuntrande och stinulerande !
I nstrurnentbrädorna är också på gång
för kommande översyn på F 10 instrumentverks tad når Iedlg stund
finns och vår pensionerade speciapå J29-instrumenten, Äke
I i st
Johnsson, kan "föryngra" dern. Det
är ju dock 25 år sen dorn var i
luften. Vissa möjligheter har vi
även att kunna byta tlll nya instrument. Någon har viskat att i
något av aIIa förråd på CVA har
nya
upptåckts eLL okänt antal
29-instr.ument. vi får väl se hur
stor tur vid har med detta.
intresse ibland.
Pressen visar
Tidningen IDAG, Kvällsposten/GT,
häIsade på oss onsdag 27 januari

rned journalist
och fotograf. Det
blev ett mittuppslag tisdag 2 febr
myckeL då I i gt
ned bra text men
r^L1na kunde vi
-r4 L _:
L!yL^,
oL
Po !uLU
knappt känna igen oss själva. Betyckte även j ournafi sten
ktagligt,
^-h

f^f^drå

fpn

MFn vi

har

ett

hafvt i-öfte att få låna negativen
för kopiering tiff dokunent at ionen.
'r 7q-^ån^Ff är i.l^.r 12- 14 man Som
jobbar onsdagförmiddagar
hittills
men det kan även bll någon kväIl
efter överenskommelse ned åtminstone 3 civilanstäI-Lda på flygverkstaden och som är intresserade och
kommer ihåg en he1 de1 från
J 29 - tiden.

Klarsignal har kommit från CVA att
vi kan sända iväg motorn för översyn. Vi hoppas al-tt går bra och kan
få tillbaka den till hösten.
På förmiddagen före årsmötet söndag

14 mars avser vi ha öppettid k]
10-1045 för att visa Gul Rudolf i
sin " Angel holrnshangar " för intresserade kamrater på väg till F 10.

-AKTUELLT F 1O

J 22 Röd Kalle
Vår kfenod är ju sen höstträffen
den 29 oktober placerad i ett hörn
av " Osterrikehangaren " och vilande
på domkrafter. J 22-gänget är nu en
5-rnannagrupp, som träffas varj e
onsdag förmiddag .
Land s tä l1s funk tionen är nu godkänd efter mycket
arbete med wire,
fjädrar
och
luckor. Plåtarbetena fortsätter med
besvärliga plåtdetatjer vid Iandstä.I lsbenens infästning och vridlägen. En skadad vingfiletplåt
ska.Il ersättas med en ny. Kompletteringsarbete sker med nosringen
och andra detalj er.

'idag en fråga som vi hoppas skal I
besvaras med: bli kvar tills vidare
i avvaktan på kommande museilokal.
Betr Robot 68 Bloodhoun.l, raddr materiel och startbil
har under
vintermånaderna ingenting
skett.
Under våren planeras tillsyn
och
på Rb 6B på
bdttringsarbeten
h^.ko"
I ik<öh öå <1-å.r "T rrn.lhar.'e
bilen.

Hönrrr

nh l ac^n

Ansvarig för fpf - /ntr lgruppen

Ännu Saknas en generator men det
finns hopp om en sådan. Vi har
bfivlt
l-ovade hjäfp med en backspegel för att det skall bli komplett utrustning i Röd Kalte efterhand.

På årsmötesdagen söndagen den 14
rnars kommer landstäIfsfunktionen
att visas kl 1110-1200 för intresserade medlemmar, som v-il--L passa

detta säl-lsynta tilf fälle.

på

Var Röd Kalle skall bfi av, då AJS
37 Vlggen kommer ti11 somnaren. är

ar
ARTIKEL-bidrag från medlemrnar
välkonna.
rnen
inte vara rörrattare
;;-;;;;;.
inte
Du
om
rör hand
:;t;;;"'r;=;"rt
använder skrivmaskin '
ocfr/eIler
trevligt
Har Du något
nlumparmt-nne" eIler
: ^+--cernr
viria ""!l u"9:u
å"ilåi-iåii"o" sxuiie
kan få ]äsa orn'
ngen
rot"nj
i""-*å*iul
"!äii-iöå;g,
ivexa ll"^-11"9'?;
åa
tt'l-r: rc^r^r
Skjcka Ditt bidrag
Henr]'
Kamratförening,

\rr

^'"
rr 5rurr

'
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iiiäåiÄ"ä--ig,"'zoz
adress och ter-nr'
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errer komplet!""19:
iÄ'tiåiigå"å"
-'
J;;

ilå;;;k.i

r.
! ru T:t"å:t:?:'
och ev foto via-sä-'l:
i t tön

,^.iiir
L'

reaaxt ionskomm

'

llfl

och r Xi".iå" "'eq ucoredda
::l:""...", io, n".-Xiiliril""äåi: ff:
vingar

åå""-.;i

-s^ruEet

i.:"*;il;::J;:d::;;;jj;
av
40_

talet

:l;å:å:: .:,':*j";5j,.;i":::'ruli
viII

åi.,

.någon ner lämna

L

:i;i".;;;'":;ir;" åiil3åll"'iåi

i,_AKTUELLT

Värnpliktig på F 10
1940- 1941
Det kom ett brev den lB dec 1992
stäI1t till sekr F 10 Kamrat förening med fö1j ande berättefse:

Inryckning på F 8 Barkarby
"En solig och vacker augusLirnorgon
194O gick jag tifl Malmö central
for taqresö tilL F B i Barkarby. På
Sr ockhol mståget
sam lades
några
andra kamrater som också skulIe
göra sin värnplikt för F 10 på F 8.
rnin rnoder hade
Jag minns att
skickat med en trave pannkakor och
sylt- Vi åt och njöt tillsammans
ö^h hlo ' pl I .'|åt | ^än.t f rån l4almö.
Jag hade aldrig varit i Stockholm
var
förut
och ingen av oss visste
Bdrkarby -[åg men att vi skulle byta
tåg norrut i Stockholm - "

.Arcfå
^r ^ rr ru---5f9

F 10-värnpliktiga på F 8
steg av i Barkarby och frågade

"Vi
fnl

i

,o' rcL
ro9 ue,' ,,o:]u,r
' iy\_l
\'^..len nnrrut
nF Var bata

att

mörschera ganska Iångt, så vi vdr
trötta och hungriga när vi kom till
r':lzt-on
.lr^ön

lri
trr i-

trå.la
l_\6fål

i',

ÅUt

t Å^
öm^l.

hölå

visade oss till ett logement och
sen till matsalen. Där åt vi fiskhrllår
i inip hlev Så fort justa i . Jag sjåIv hade aldrig
smakat sådant men hungern hjälpte
:^l

mod

i l-ön

ayar-i

qå

F\^r

q

iå.|ö

.lånårnå

6^

hårl

i €inda

id

f i 'jl

under
fänrik Franz. Det var en
människa; ordning och
alfa knappar knåppta, 9å

ledning av
underbar
discipl in,
och uppföra oss vdrdigt som flygsoldat ti11 F 1O. Det var hans
nr ö.li L:n
I
va. io höl nof
^rd
på F 8-vpl och vi som
stor skill-nad
F 10. varje måndag vid
tillhörde
uppställningen fick " Stockholmarna "
skälI av deras befäl för deras
uppträdande under
Stockholrn. "
(Anm: Fänrik Bosse Franz, kurskam!at nred Ove l4ijl ler -Hansen, följde
med till
F 10 Bulltofta och 1945
till Angelholm. )

nl

^nöi

och jag hoppade i och ur från pLan
plan och sa "halfå Adam" som
till
svarade "hal.Iå Kalle det hörs bra".

Krigshändelser i Skåne
"En rnorgon hörde vi på radion att
på natten hade ett engelskt ftySplan tappat en bomb i Kungsparken i
Malmö. Ett annat plan släppte en
bomb som briserade hos en trädgårdsrnäs tare utanför Lund- "

Vakttiänst
J

u uL^so

vo^ Lt,o5-

bland annat kring bensinförrådet i
en skog i ulkanten av flygfäl tet. I
början var det 1 iLe kusl igL för oss
stadsbor, för dä temperaturen ändrade sig, så srnäl]-de det i bensin-

Mekutbildning

Ombasering och övningar
"Så var det dags för en större övning och nu bar det iväg tillSåtenäs. När vi kom dit befanns
F 7 vara alfdeles nyf lotti-ljen
hrrnnd
na1.
t
in^å
sangar pa
^nnc
logementet så vi 1åg på hatmmadrasser på golvet nred geväret (modell

"Så hade vt exercerat färdigt
och
skulle ha utbildning som mekanikerradioSjälv blev jaq uttagen till
hos två
mekaniker ned placering
Varje norgon
ä Ldre
civifanstälfda.
före flygning skulfe radion j. flygpfanen kontrolleras. " (Anm: flygpLan J B Gloster Gladiator. )

övningar dag och natt. När larmet
gick var det bara att rusa ut och
hoppa upp på en lastbil som i nattflygmörkret förde oss ut ti]l
planen som stod uppstä1lda runt
fältgränsen. Våra piloter hade tilf
uppgift att jaga bort tyska plan på
väg ti I1 Norge . "
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I Ände
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nöl
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AKTUELLT F 1O

I högsta beredskap
"Sen bar det ivåg tifLbaka tilI
Barkarby och nu började vi bli lite
garvade och fick mer ansvar. Personligen kände jag aLt jag betydde
något för vårt Iands försvar. En
når t
f i.k
iåd iI ,,ö^.1'åe!,l-er
vq
o^. L "L
telefonvakt i flottj-Ljchefens rum.
T af i- ånnal- rrrm lå^
iåLfni
l^tör
^i^
på golvet och sov. Det
var beredskap för Stockholrns försvar. Ordern
t ill
mai rrår ål'f nir .lor- rind^ö
i
tel afnnFn
ekn I I F iå^
Svara
och
omedel-bar t väcka piloterna.
Jag

tw.ki-F iån får I pl t etort ansvar
och har väl aldrig varit så vaken
en hel natt som då."

Bulltofta - äntligen
"Så kom då äntligen dagen då vi kom
ti]1 vår riktiga hemort Bulltofta.
Det var den 19 oktober 1940. Vi
blev förlagda i gamla Kirsebergsskolan. ttågra tick .l igga i gaml a
vattentornet. Matsalen hade ordnats
i
Malvia, en
inhyrd fabrik.
Marketenteriet låg vid Lundavägen i
Vil]a Höja. varje dag hånde någol.
Det kunde I anda något enge I skt
effer
amerikanskt flygplan och
någon tysk också. Våra egna flygnl å^
r'i t'år
cr
rvar
^l ,a over,
våra J 8-or, men vi hade även ett
tvåsitsigt
öppet skolplan KLemm

människa, han svarade ja nen sa att
han skulle ha avancerad flygning
och flygsoldat wictor vet väf var
på fallut lösningsringen sitter
skärmen och när jag sager hoppa, så
fyder Wlctor order, Jag blev svag i
knäna men vifle inte inför mina
6^r
.-^k
soljo
,,EJ
- LoL.-,
- -"..
hår i wä^ nFr t,år v inter med ^öf
Sno
och kafft. Jag hade inte kl-äder för
flygning, på huvet bara en pälsmossa. vr rloq pa en rusen meters
l-,Äi^
m^t^rn

.-lå l.\ån
cl i^t
^l^t
aå
.lan aå flÄil-f

himmal

ol

af r^^
lnrt

^-h

han skrek -hål-I j mossan, vi gor erl
qå on ri l l mFn omvand. Scn
l^^^in^
ströp han motorn igen och fragdde,
hur det kändes. Bra, sa jaS, Vi
vippade med vingarna, flog på rygq
så jaS visste inLe var jaS hade
lor

i^rd

(Anm: Fdnrik Bo Ruben, följde
med
Medlem i
F 10 Bufltofta.
ti11
taåmrA+ fÄron

i n^an

)

MUCK
jag muckade fick

"Innan

jag

följa

I I
nor
__.
_--r gangen var
det en sergeant som nästan landade

ma.l

r' i

^å

ii

^ånd

l-Y

^^an

i åd

marken,^.ldorätade han upp
Klemmen och Iandade per fekt. Jag
muckade den 27 jull 1941 efter 360
dagdr och tyckte natur-Iigtvis det
innan

rnl i.rf

mpn min I id

mitt

vid

kära F IO var en hår-Lig tid sorn jag
^l

/lri

^

"

^l^mfrar

Avslutning på brevet
I'TilI

ciqr-

f iII

iå^

rål

oL,

Jd9

glåds med aIIa lrån Ov I. Ro.L t
Clementson och alla anstäfIda att
vi får behåffa vårt F 10.
Med vänliga hälsningar
746-2-40 BertiI wictor, Malmö.
Redigerat

av Henry

Flygtur
"Som 1.mek vj-l1-e man ju gärna åka
med upp och varje gång man lärnnade
av, så frågade nan om man fick
fö1ja med. Til l sist Iyckades det .
Fänrik Ruben var en rnycket snäfl

"

an aning, med tiffstånd,

*-r:";"i{t

