
Från fpl-mtrlgruppen i F l0 Kamratforening

PROJEKT t 29 F Gul Rudolf
Vid "sommarträtfen" onsdagen

den 9 juni med hela J 29- och

J 22-gänget samlat i J 29-lokalen i
Ängelholm deltog också chel'en

ör Flygvapenmuseum Sven
Scheiderbauer och hans tekniske
medhjälpare lnge Awidsson. Båda

hade hämtats på Malmen på

morgonen med en 4-sitsig Sk 60

från F 10. En yngre pilot styrde
och en äldre pilot fick chansen att
följa med i den ljärde stolen,
nämligen Bertil Bjäre, som var

påtagligt glad fiir flygningen och

kände sig öryngrad eller land-
ningen på F 10.

Sven Scheiderbauer gjorde örst
en snabb inspektion av J 22 Röd
Kalle i "österrikehangaren" och

därefier till samlingen i Ängel-
holmslokalen där visning skedde

av J 29 F Gul Rudolf. Efter infbr-
mationen om arbetsläget och tids-
planen tör J 2q F Gul Rudolf till F

l0 Flygdagar l9-20 augusti 1995,

meddelade Ilenry Ohlsson att en

överraskande skrivelse hade

komrnit till F l0 och en kopia till
F l0 Kamratfijrening. Av sknvel-
sen framgick att vid F l6 Flyg-
dagar 28-29 augusti, då F l6
firade sina 50 år i Uppsala, skulle
även "vår" J 22-a Röd Kalle
deltaga och att transportplanen
redan var klar. Dock hade inte ett
ord sagts eller hörts förut fiån
F I b. Mycker märkligt. Undersök-
ning måste ske fcire sommarupp-
ehållet.

Arbetet på J 29 F Gul
Rudolf fortsatte den 4
augusti. Flera övers-
edda och godkända

manövercylindrar från
F l0 hydraulverkstad
var nu klara ftir monte-
ring. Luflbromsama
började sättas på plats.
Noshjulsstället var klart
att monteras. Stänkskär-
men till detta har några

småskador, som måste

åtgärdas av vår "plåtsla-
gare" Nils Roos. Arbe-
ten med radio- och
instrumentanläggning
pågår. Nya slangar till
huvudstället har ord-
nats.

Den stora frågan nu gäller motom.
Hur går det på CVA? Får vi till-
baka motom under hösten?

Projektledaren Stieg Nordin har

lått lugnande bcsked. Förheredel-
ser lor översyn har skett och arb-
etet kommer att genomtijras i tid.

Skall tidsplanen hålla?
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t 22 Röd Kalle
Vår klenod har varit i Uppsala på

F l6 flygdagar 28-29 augusti.
Men lorst svarade vi nej på

önskemålet liån F l6 dels p g a
fiirslitning på all mtrl vid demon-
tering och transport och monte-
nng. dels p g a ärendcls handlägg-
ning utan något samråd med oss i
J 22- oeh J 2q-gäntsct. Nåvä|. elier
många kontakter mellan C F l0
och C F l6 om vikten av delta-
gande mcd J 22 s()m var del ftirsla
jaktflygplanet på F 16, korn den
krassa verkligheten på F l0
byggnadsläge och platsbrist att
avgöra. C F l0 kallade till ett
"krismöte" i mitten på augusti och

övertygade det samlade J 22- och
J 29-gänget om det förtvivlade
läget på F 10. J 22 Röd Kalle
måste demonteras och fii en annan
plats under byggtiden. kanske upp
till ett år. Varför inte då ra derta
med viss örslitning och likväl
slälla upp för visnrng av J 22 Röd
Kalle på F l6 Uppsala? Jovisst,
övertygade om det ohållbara läget
på F l0 och alltid positiva till ett
motiverat ändamål med vårt
frivilliga arbete med J 22 Röd
Kalle, ställde l0 man upp i samma
vecka liir demontering och last-

Ovrig materiel

Startbilen, som behövs till
kommande start av J 29 F Gul
Rudolf, står undanställd och utan
åtgärder tills Bertil Wilhelmsson
återvänder cRer fortsatt utbildning
på annat håll, Information om

bchov av viss medverkan fiål
tekniska enheten kommer att
ske till ny personal liån F 6
som nu är på tekniska enhe-
ten.

Viss radar- och lgcmtrl är
"räddad" och kommer att tas

om hand efter lösning av
lokalfiågan.

Renoveringsarbete av robot
68 Bloodhound på "Lund-
bergs backe" har inte kommit
igång denna sommar. Några
lrivilli ga behövs. Kontakta
IIenry Ohlsson, tel 122 02.

I lenry Ohlsson
Ansv ur F l0 Kamratfiirening
lör $l-mtrlgruppen

ning. På måndagen i "flygdags-
veckan" körde Kjell 'fhomberg

och Gunnar K\ isl var sltl ckipagc
med kroppen och vingen till
tJppsala. Sk 60 1lög med tre
kamrater på tisdagen tiil F 16.

Monteringen av vingen gick som
smort, tack och lov. Flyg hem på

onsdagen 1ör tre kamrater. Två
kamraler, Gunnar Kvisl och Fulke
Wallerstig (F l6 1945-52) stan-
nade lör övervakning och infbr-
mation under flygdagama. De-
montenng måndag 30 augusti med

hjälp av tre kamrater, som flugits
upp i Sk 60. Transport trll F l0
tisdag och "övemattning". För-
tlyttning till Ängelholm och ny,
tillfrillig lokal strax intill J 29

F Gul Rudolfunder onsdag-
ftirmiddag den I september.

Nu är både Röd Kalle och Gul
Rudolfoch hela gänget samlat
varje onsdag-formiddag. Det är
positivt. Men Röd Kalle står
demonterad tills en museiplats
ordnats på F l0 under 1994.

På F l6 ställde alla upp på ett
mycket fint sätt for att underlätta
och visa tacksamhet för våra
kamraters uppoffring av tid och
arbete. Det blev lyckat.
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Till denna 4-dagars resa, som

"skräddarsytts" fijr oss, hade ett
35-tal trdigare visat intresse.

Till sista anmälningsdagen d.'n l9
juli hade endast I I inbetalat del-
tagaravgiften. KRIS! Resan lkullc
genomft)ras! Det hade jag som

researrangör beslutat mig för. Så

då började en telefonkampanj -

med stöd och lorståelse fiån buss-

och resebyrån. En vecka f<irsenat

var vi 3l st, godtagbart.

Torsdag morgon den 19 augusti

lämnade vi F l0 och Ängelholm,
hämtade några i Örkelljunga och

åkte vidare mot Huskvama. Där
besökte vi Dr Skoras vaxkabinett.
I Stockholm gick vi ombord på

Birka Princess och upplevde
Stockholms skärgård på väg mot
Äland.
Efter frukost på båten fiedagmor-
gon tog vi plats i bussen. Iln både

skicklig och fortjusande guide,

Gunvor Viljanen, gav oss en

mycket fin information om Marie-
hamn, Bomarsunds ftstning, Jan

Karlsgården med kronohäktet. den

fantastiska naturen mm. En kunn-
igare och trevligare guide går inte
att finna, var det allmänna omdö-
met. En tackgåva överlämnades
tiån F l0 Kamratfiirening. Efier
rundturen inkvarterades vi på

Codby Hotell, ett fd sjukhus (till
1954), där värden spexade vid
mottagningen på trappan, iklädd
läkarrock och munskydd med

stetoskopet hängande runt halsen.

På kvällen upplevde vi ett
kalas" på åländskt vis och lite
dans.

Tidig fiukost lördagmorgon och

buss till Eckeröftiqan liir överfart
till Grisslehamn. Under ldrden
kom den lorsta regnskuren på

resan men i Grisslehamn var det

solsken. Bussöraren Michael
Iiirde oss säkert och snabbt till
Arlanda, där en manlig guide och

Arlandabuss ftirde oss runt det
mvcket stora och imoonerande

till Stockholm och upplevde både

den intensiva traliken och trafik-
stopp p g a manliga löpare i
Stockholmsloppet och dessutom

ett mycket krafiigt åskregn.

Reseledaren Annely Iyckades

lörklara lör oss den improviserade
färdvägen ftir att till slut vara
lramme vid Twin Tower Hotel.
Ett bra hotell med god middag.
Söndagmorgon mot Linköping
och Flygvapenmuseum, Malm-
slätt. Där mötte oss en utmärkt
guide, Stig Jansson fiån Östgöta
Flyghistoriska Sällskap. Genom
hans ltirsorg blev det en stor

behållning for både den manliga
och kvinnliga delen som fiiljde
honom runt i det stora och fina
museet. Under tiden hade en

mindre skara besökt Gamla Lin-
köping och haft ett pår timmars
givande besök där. Även Stig
Jansson fick en tackgåva hån F l0
Kamratlitrening.
Hemfärden till Ängelholm via
"avhopp" i Örkelljunga gick
snabbt med både videofilmvisning
och mer eller mindre vågade hist-
oner med högljudda skrattsalvor.
Äter i Ängelholm vid 20-tiden och

alla mycket nöjda.

Besdk i Jllornet
på Ålaruls

.fl) gstutbn.

Kanoner från
det ryskbyggda
Bonrur,suruls
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Årsmötet 1994

Boka in söndagen den I 3 mars

o_
För 50 år sedan, den t oktober 194j, skrevV
63, unga män pä ett anställningskontrakt på
F 10, B u llto fta, Nl almö.
ldag finner vi l4 av dessa som medlemmar
i F I0 Kamratförening och några medverkat
i PROJEKT J 29 F Gul Rudoti. Nämligen
Carl Malmberg, Gunnar Kvist, Åke
Christersson och Henry Ohlsson.

Vykorten på J 22 Röd Kalle har sålts slut.

De sista gick åt i Uppsala på flygdagama
28-29 augusti.
Beställning på nya har skickats med negativ
från F I 0 Flygdag 1990 då Julius Hagander

satt vid rodren och med motom igång.

Fotograferad av Axel Rosenkvist, en i
J 22-lJ 29-gänger.
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sytt på blå botten, guldtext,
skånegripen i rött.

Beställ genom att skicka in Pengar
på pg 64 85 1-9, F l0 Kamratför-
ening, och ange på talongen Din
beslällning. namn och adress, så

kommer det mcd posten.
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