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Carl-Julius,
konstnär med känsla ftir FlO

firån och nred i vår, när värmen
börjat göra sig gällantle, konrmer vl
på Fl0 Lr art få tillfiille rilt bekant_
skap nred en vital gentlentan med
skissblock och staffli. Det är den
känr le V ikcn-k onst nären Carl-J ulius
sonl börjat måla flyg- och mark-
motiv med ankny'tning till F I0.

13akgrunden är dels personliga kon-
trkler rrrerl l.div sar|lt dels elt brin-
nande flygintresse med rötter till-
b:tks till andra världskriget.

It icardo Schneider, som egentligen
iir hans rätta nanr n, ftiddes i Dresderr
I 927. Tidigt började han ägna sig åt
rnålning och teckning. Han hann
ocksä påbörja en utbildning på
konstskohn iDresden innan harr r

slutet av andra världskriget inkalla-
des till mililärtjänst. I lan tilldelades
t.ullwaffe och deltog i kriget som
l)ygspanare och sk),tt. Kort öre
k rigets slut blev han nedskjuten över
Engelska kanalen. Efter ett lyckat
uthopp blev han upplockad av eng-
elsnrännen och fick tillbringa slutet
av kriget i ett långläger på Isle of
Nlan. Freden kom och han kunde så
srlåningonr återvända till ett full-
stiin(ligt sönderbonrbat Dresden.
Något år ser:are länrnade han den
ttybiklade öst tyska staten och fl)'r-
trde t ill Köln i väst.

Redan fijre kriget hade han provat
på lindanslrens svåra konst. Han
klararle av tlet så bra att han anställ-
desav encirkus. Det var under denna
tid sonr hln också träffade sin bh-
vln(le husl ru, Ulse-llona. Under
rttilnga år uppl rädrle de t illsanrnrans
iivcr hela viirlden. tJnder -50-talet
konkurrerude han nred en svensk
lindansare vid nanrn Allan Lundberg
onl venl sonl kunde tillbringa flest
tirnnrarpå lirn. Carl-Julius, sonr nu
\ irr l)n S artistnantrr. sltrg virlrlsre-
korrl 19.55, rlå han höll sig kvar i 2 |

tinlnrarutan avbrott. Underde konl-
nrande åren övenrunrfade de båda
lrermma varandra llera gånger. Till
sist drog Carl-Julius sista strået ge-
nonr att klara 168 timmar. Sitt sista
uppträdande på spänd lina gjorde
han 1963.

Under alla sina år som artist fort-
satte Carl-Julius med såväl teck-
nandet som måleriet. Intäcktema
från denna hans bisyssla skänktes
underårens lopp till olika ändamå1,
al ltifiån vietnamesiska båtfl yktingar
i Australien, till någon skånsk
idrottsklubb. Listan kan göras lång.
Under 70-talet blev han känd som
en ovanligt snabb tecknare. Vid OS
lq72 i Miinchen, fotbolls VM i
Västtyskland 1974 och i samband
med vinter-OS i Innsbruch kon-
kurrerade han med pressfotografe-
ma. På uppdragavtidningen STERN
tecknade han många av den tidens
mest kända idrottsprofiler i sam-
band nted historiska ögonblick på
i(lrottsarenoma.

Sedan hans fru gick bort liir tre år
sedan lever Carl Julius ensam i br,-
staden i Viken. Ilan är fortfarande
lika produktiv som under 70- och
80-talet men är på grund av
pensionen inte lika beroende av att

sälja som tidigare. Det är därftjr
med stor glädje sonr F l0 f;itt del av
hans produktion sedan han börjat
måla flygmotiv. Strax öre jul
skänkte han tre dukar till flottiljen
och fler lär det bli i framtiden.

En av hans målsättningar äratt måra
samtliga fl ygplantyper som ti llhört
F l0 sedan starten på Bulltofta 1940.
En annan målsättning och id6 är att
producera en till två Iitografier per
år. vilka sedan trycks i etr i lörväg
bestämt antal exentplar liir liirsälj-
nrng. Huvuddelen av inkomstel
skulle sedan gå till finansieringen
av olika projekt enligt Fl0
kamratfiirenings bestänlmande.
Resterande del skulle sedan gå till
cancerfonden vilken Carl-Julius
även i andra sanrnranhang har stöt-
tat p g a alt hans fru gick horr i

cancer.

Det skall verkligen bli spännande
att iframtiden lå liilja CarlJulius
produktion. Ilan har onekligen fun-
nit en nisch som han är ganska en-
sam om. Inom landets gränserärdet
l7l, om ens någon konstnär sonl har
blick Rir flygmotiv.
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