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2 I Liqernäs och

tilldclad F l0 cfiel

srebskurs

l0 tiden pii l3ull,
toft:r och om sina politiska qrlr
r.vckande on.r F

låg rill Ångelholrn d:ir
stiusen tipsaclc om lifi rncd F l0
postbil. l lottiljvr kten hade

drag. I ian bidrog rill det skintncr som vilar övcr min ticl på

ingen iiilvarning.'l ill fbts mcd
utrustningen oror kanslihusct.
N:ir ja{l r':rr komrncn halvvrigs
sii sal<tedc cn militiirbil in och
någon hågede: '\':ur sk.r Du?".
I)et var clen legcncleriske k,rp

gl*vrieg skilclc lrokförrlidct
fijrn skrivcentrrlcn och f:rnjun,
karc Flibergs crp.'dirion pii l d
l. Hrn hlclc ofte "korr srubin"

1t)5(r.

tcr ll(irjc

I Ioru-endahl.

Irl

br:r

F

10.

L-n

nrcn firr cler nrcste r.ar hen gled

r:ilrlig mor

viirnpliktige.
I-lottiljchefin undel min rid

ocfr

oss

l,ör'jan.

1956 57 r.u ör'crste

I)l;rctrrdes på boktörr åclct i
kenslihuset. (lhcf val kanslist

\{lgrcr

Cunn:rr Lcnnscrr, Srort "rrvck"
med ella r:itrningar i instrukticrncr och handbockcr hos mel<:r
nikcr, piloter och sambenclsfblk.

irade ert

[)ct var alclrig lårrgtråhigr. (iunl.en nscrr bcrätt:rde mcrl-

nar

L)et

vlr cn

Wilhclrl

str anr

herrc

mcd stort idror rsinrlcsse. H.rn

got ilge till elle v:ir n-

plikrig.r i krnslihLrsc't och je,
gldc ut oss oli.r i rcrriineen. l)li
tuggatle firnj Fribcle fiedge niir
avd 1. plt;nligr tömdcs pii vrilnpliktig.r.

Nyproducerad
film om
Ljungbyhed
Filmaren Bertil Malmström som giorde filmen
om F l0 och J 29 F'lygande Thnnan har nu
ftirdigställt en film om Krigsflygskolans tid i
Ijungbyhed. Filmen är inspelad mellan 19931997 och dokumenterar verksamheten kring
flygutbildningen. Arkivbilder med flygplan
från ftirr och nu varvas med vackra flygscen€n, Dagens flygutbildning beskrivs tillsammans med TRAM 60. TFHS mm. En
välglord dokumentation.
VHS-filmen är 59 minuter lång och kan köpas
i marketenteriet för 22O=
eller beställas av Henry Ohlsson,
F l0 Kamratftirening på tel 0431-122 02.

Jag blcv ofia utlån:rd fbr att
riicka vakanser. En tid var jaq
postbrrd och iiktc til1 posren i
Angelholrn rr,å qånger cm dagen
och hrdc 9 mm pisrol hrinqandc
på höfren. I)ct kändcs "häftigr".

utanför vakten ftir att prarr borr
crr strrncl,

Fotogr:rlcn Yge Hc'rrriksson llck

in nris på F 10 biogrrficrlr
slmhcr. I Ien skötrc t'ilrnpro,

rcssofficer nrejor (iunnar

jekrorr ocfr jeg rcv biljertcr och

Anclsberg, cn

ikrig

s:rlrinq'.

rctlovislde liir intendcnrcn L:rrs

H:rn ler skicklie p:'r "prlcticel
jokcs. r\llt llLnde hrinch och
ingcn gick s:iker fi;r hens frcj
diga skrirnrlr nnc. Iin skicklig

Ir.klund. Dct r':rr olla firllt i
f)ct ir:ir vlr ju fbrc
'l\/-r'rldern och hitt clicr rjrins

pilor ler herr srikcrr också. Jeg
g[]nrrrer ;rldriq hans sr:rrr och

Scden många iir:ir jag mcd i
Ilcnvrirnrt och iblend f:'rtr liiigrn: \tnr hel l:irt dej siinrrclär
snirsiqe he lonr viinclningrr? ".

r

hn,.ln ins rncd SIi l(r.
l):'r

min förl.iggning.,i.div.

\'er

rnin r.ir nrlste chef f.rnj ('Lrrraf
Forsin, en snrill och hleelie k,rrl
rrl elltid viirnadc orr oss \':irnpliktiea - så l:inge vi skajrtc oss.

m:rtsalen.

Sv.rrct her alltid r':rrir !aivet:
''
Ör crfurir Bjt;rneskog p:i

f l0l-.

I

ÅnsuörEr
Siintlagen den 1i mlrrs börjadc
mecl visning i strålande solsken
för ett I 00-tal medlcmmar med
nirgr:r enhörige. På rre srationer
visades dels AJS.17 \riggen, J35J

Dlaken och SK60W på l.stn,
kornp plarta av tre ungl office
rare i tcknisk tj:insr, dcls

flotrilj-

trtusdet:rv Lennart Rldberg och
slurligen J2l Röd Kallc och J29f

(lul

RtLdolf

i flottiljvcrkstaden

ev våra 22- och 29*amrarer.
L,frer den goda söndagsniclclan

och bostadsort. Irriin årg:'rng
19,10

till

1994, anställda och

ti,

digere ansr:iilde, v:irnplikriga
och frivilliga och fiån Bålsca till

'liellcborg.

Scyrclsens irrsberär

tclse och ckonorniske redogiir,
clse godkändes. Årsmöret bcslöt
atr höjr medlemsevgilien fr o m

1999 till 50 kr. Valberedningcns försl:rg goclkrindes liksom
vcr ksarrheren 1998- Irrrligc sn
rclsens beslur rilldclades konsr
nriren CallJulius ert I{EDERS

vid dukadc lånebord istora
macsalen. höll (l I l0 öv Kjell
OFerberg sin infbrmation i lH

OMNAMIT,-AN DL. och pen,
ninggiva för sina konstnlrliga

orn läget och kommande lör

fördel. L.n av virra ildrc medlem

änclringar på F 10, både bvgg,,
flyg- och personalmrissigt.
Alsmöter inlcclcles rned paren,

swrsprk från J 8 och handtag till

tation följt av ordförandens
hälsning som påpekade den
brcdcl de närvarandc medlem
marna visadc i åldea bakgrund

zz

loitement cllcr soldathemnrcl

period var jail lpl.rrss rill

tn
p

N{iinga kv:illar dök hiln upp p.i

insarser

t

ill Kamrarförcningens

mar, Eric Nylln, lämnade

en

thllskärmcn h:rn bcver-at som
minne från sitr urhopp 19.12.
L)agen rvslutedes som vanligt
med kait'c och "eftcrsnack".

Ilenry Ohlsson
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Projekt J 22 Röd Kalle
22185
f- ft c r .r r r s k i i r.'r her cn clcl
tijr b.irtr inqr.rrbc'rtn skctt. Osri,

kcrhrr h.rr r.in om firmridcn fiir
:l,,rrilrr.rkrrlL n och Rijd K:rlle.

\lrJ god vilja och l:lositir in.r.illninq kunde r.ingen nronrcr;r och

sams:rs med -ll Viqeen
rrors något snilt utrvrnmc. l)ri
kunde rankvrilj:rr-reghge :intliqcn rrro]lteras. lv{cr tidcn till
söndag l5 rn:rrs blev liir knrpp
rrr göra allt klert filr raxning.
Hlclraulsystcmcr till bronr!lr na

sku

. ''P
f.i|:,'

visnin.{ med t.rrninq
lemmer iSf
epril.

f

liir

mecl-

riinclescn den -l(r

Notiser

hopnrontcring igcn, r'ilkct kamratcrna hoppas på för visning i

okrober på F 10 K(

hijstrifl

Ilud hur kommir orn Rtid Kallc

l)er lir bere dcn ekonomiska 1rå-

kan tr:rnsporrer.rs

till Bromne,
inqcn sliedde
1t)-i-i och hopmonrering fiir r,isninq nrcd om nöjligr rarning

gen sonr skall li;ses för

diif

vrsrllnScn,

s:Lnr nr:Lns:ir

r

n

Lirthgcn den -i och söndaqen cien
6 scptcnrbcr isambancl med kul-

tlrrhuvudstedens irrirn gcrrrxng

liir "1h skulturc n'. L):irefier ner
monterinq, återtrensport och

llrornme

På F l0 hoppas li art mcd qod
lilja o<lna plats fi;r'Rt;d Kallc

mcd vinqen rnonterld. Dli kan
I{öd K:llle srå nred domkrafter
och vise dct nrvckrt speciella
lanc1ninssstiillcr vid in- och ut

fiillning. Något fij r Lrcsiikarc!

Ny T-shirt.
Vit, kort ärm, med J 22 Röd
Kalle foto. A4 form:rr på
bröstcr. Stl S. lt{, L, XL. Pris
150:- kr inkl porto.
Besrällning via pg till Eric
BjLrrhovds it{innesfoncl. pg (r,i

63 52

5.

Resetipts

llc justcras och motoln

1998

irvkonserver:rs. l)er hlev visning
inne i florriljverkst:rdcn- f)css

rrtom blel donrtorn till projckrct Julius I Iaeandcr, 1öfhindrad

London - Farnborough

I0

;t11 'konrme hem fiån ll:rsel,
Schrvciz, för atr r:rra med Ratd
K:rlle. \riira kamrarer i 22 qrup

16 sepr 1 998.

Sista anmälningsdag 1 augusti

direkt till CAB-resor,

04ll-36

9(r 55 ellcr
SFF Skånc.040-.{l 37 30.
Btgrir rcsebeskrivning.

pen marknadsförclc dcn förste
'l shirren nrcd bilclen ev Rtd
Kallc på bröstct.

Pris: 4.9U0:-, dubbelrum/hytt

Kamraternl her jobbet vichre
rnecl att stiille iorclning ellt lör

Projekr J 29 F Gul i),uc.lolf
29ö7 U P,ag-nr :>F'Dt{-4

Undcr vinteln har mlckct ör'crsvnsarbctc skert med nr ()to rn
och f)r'gplenct. Nva clelar her
nonterets. Pumpar och cylindrar
b:rr kollats och i vissa lall bvtts.
F

lvgvapcn

nr u

scun her hj:ilpr

oss med viss matcricl. År'beret
her skctt i l\gverkstaclcn av r.lir':r

ställcle och pcnsioncraclc

I{imsbv:intligcn kuncle
för kontrollflvening och

s

r:rrt:r

scclan

l:i nrtjjligher rill någre ör'nings
flrguppvisning
giordcs siinrlagen den 2(r april
t'-ör' mcdlemrn:Lr ur Svcnsk Flys
p:rss. Ärets ft;rsre

hisrorisk Föreninq, SI:li, so n1
haft årsmrite pli F 10 daecn

krmrater i29-grr4rpen. I Arhog:r
her personal vid sidan onr sitr

inn:rn,
Redan onsd:rgcn dcn 29 april
kundc (lul Ru<1oif giira nisr:r

hrrvrrduppdreg lvckats

u

.r

n

ior d

ningsrrill:r ett per spridarc rill
rnotorn och islutct av mals

nronter:rdes dcn na. Moror-kilrning rned rlla jLrstcringar rar

sin tid innarr piloten Rolf

Program för 1998
(prel i vissa delar)
11-12 iuli Visby. Gotlands Flygmuseum
inviges.

t5-16 aug Prel. Malmö. Limhamnsfältet.
16

aug

Eksjö. FIyg- och försvarsdag.

22-2J aug Prcl. Karlsborg. Fl1grhur,,.
28-30 aug Prel. Österrike. Flvgdag Graz.
Prcl. 50-årsjubileum Tunnans
5 sept
första flygning (l sepr 1948).
5-6 sept Prel. Bromma Flygexpo.

l5

okt

Prel. F 10

Kf Hösttriiff.

ppvisning men meri r'irr

''r'eservpilot' rnj l3ertil ( ierh ardt
vid rodren på I:20 Lippsele, clir'
delt:rgerc i Kr isshöeskolorn:r
Irlr gvapnet, Arndn och N{arinclt \':1r s:lnll:lde.
I
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