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Från fpl-mtrlgruppen i F l0 Kamratltirening

PROJEKT t 29 F Gul Rudolf

Sedan fiirra numret av F l0 Aktu-
ellt i början av oktober, har arbetet
fortsatt med montering av övers-
edda apparater, nya tryckledningar
mm. Från Flygvapenmuseum har
erhållits ny stänkskirm till noshjul-
stället och även annan ny mtrl. 4 st
20 mm akan har räddats från J 29
nr 59 ute på F l0 och blir nu över-
sedda och klara ftir montering.
Konbkrer har tagits for att f:l till-
verkat ny fallskärm och nödpacke.
Intresse har visats från CVM
(Centrala Verkstädema Malmen)
och vissa löflen getts om hjälp.
Betr motom sker översyn i Arboga
men mäste ske med hänsyn till
andra viktigare uppgifter. Vi väntar
med spänning på klarsignal.
Iloppas att den kommer nu om-
king årsskiftet. Motom måste

monteras och alla system och reg-
leringar mm göras iordning. Allt
tar sin tid och vi måste sannolikt
öka våra insatser fiir an bli klara
till hösten -94, då montering måste

ske ute på F l0 öre fdrsla motor-
start.
Och så har ny uppgrll onr F l0
flygdag 1995 meddelats. Den in-
ställes men någon form av jubi-
leunrsprogram omkring den I okto-
ber diskuteras. Sårskild dag ör
flygning med J 29 Gul Rudolf
meddelas senare.

Onsdagen den 3 november fick vi
ett fint och smått "historiskt"
besök, då överintendenten Bengt
M llolmqvist säg arbetet på Gul
Rudolfoch träffade J 29-gänget i

lokalen. Holmqvist är cheffttr

Statens Försvarshistoriska Musöer,
alltså for armdns, marinens och

fl ygvapnets historiska sanrlingar på

olika platser. flan hade söllskap
med Sven Scheiderbauer, chef fiir
F lygvapenmuseu m. Holmqvist var
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nrycket positiv och lärde sig säkert
nrycket. llarr kan sannolikt ge oss

sitt stöd iarbetet att bevara flyg-
historisk betydelsefull mtrl nled
ankn)'tning t ill F l0liir kommande
generationer. Betr J 29 Gul Rudolf
blev hrn inponerad av arbetet och
fick pmta med de kompetentå och
vitala pensionörema under verk-
samheten på och kring Gul Rudolf.
"Egentligen blir den så fin och
värdefull att man kanske inte borde
tr risken med flygning" sa Holrn-
qvist nred uppskattande ton, nren

blev lugnad av både Scheiderbauer
och oss själva. Vi ska noga välja
vrlken pilot och hur han lilr flyga,
när den I iden konrmer. Vi ska lorst
ha tillbaka molom och sen montera
a Ilt.

Vijobbar på och niknar nred atl f;l
dokumenterat mycket på video-
film ijanuari av vår flyghistoriker
och videofilmare Bertil Malm-
ström i Eslöv.
Före årsnrötet söndagen den l3
mrrs kanske vi kan ha "öppet hus"
en stund liir intressende kamrater.
Det äterkonrmer vi t ill senare.

I 22 Röd Kalle
På F l6 flygdagar 28-29 augusti
blev Röd Kalle beundrad, där han

stod sonr enda exemplar ftir det
iiirslrjcklflygplcnet på F l6 lq.l4.
Röd Kalle leveremdes fiirst till
? l6 2ll l 1944ochöverlordtill
F l0 Bulltofta 2614 1945. Nu stod
även F l6:s nästa fpl P5l D

Mustrr)9, här tlen kända (iul Kalle
till vänster om vär Röd Kalle.
Ja, nu står Röd Kalle ien rillftillig
lokal i Ängelholm delad ivinge
och kropp. De fem iJ 22-gänget
pysslar om Röd Kalle och kom-
plettemr med vissa delar nren

hoppas framlorallt att Rö(l Kalle
skall lå en bättre phls snrrusl. Vid
det liirra besöket onsdagen den 3

novenrber, då överint Bengt M
llolnrqvist hölsade pä och beund-
mde Röd Kalle och det fantastiska
arbetet sonr utliirls, korn vär donr-
tor Julius Hagander med Iiirslaget
att undersöka om det går att hyra

€tt tonlullaggregat över vintem
och klä in Röd Kalle ielt plrsltält,
så kontnter Julius att stå ftir kost-

nadema - inonr rintliga grlinser.

Ja, vad det känns skönt att vi har

en sådan entusiastisk och välbe-
slälld kcnrmt sonr donctor. Del är
plötsligt inte så stort bekJmmer
lor Röd Kalle att klara vintenr i en

hall och något fuktig lokal. Allt
ordnar sig säkert.
Dagens besökare, överint Bengt
M llolnqvist, önskade lycka till
med en framtida lämplig lokal
genonr C F l0 liirsorg liir att be-

vara denna klenod till framtiden.
Vi tror att hans ord väger tungt.

rig materiel
Starlbilen, f;lr vila en stund till
innan Bertil Wilhelmsson åter-
kommer från pågäende kurs.

llenry Ohlsson
Ansv ur F l0 KamratRirening lor
fpl-ntrlgruppen
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Höstträffen torsdagen den 2l
oktober sanlade ett 90-tal uled-
lemmar, som kommit ltån hell
Sydsverige liir att träffas och för
att njuta av den goda ärtlunchen
och vara med på programnet
under efterrniddagen. I stora ntat-
salen hade lökct dukrt upp på lvå
längbord. Ordl. och C F l0/FKS
Öv l. Mats Hugosson hälsade

välkomna t ill bords och medde-
lcde att F l0 Kamratfiirening stoc
fiir kostnaden ft)r lunch och

avslutningskaffet.
Med bussar åhe medlemmamr till
"ganrla" 3.stnkonp hangar 83, där

några AJ/S 37 Viggar tillftilligt
stod uppställda under den "röriga
byggtiden på nya l.stnkomp
hangar, fd östenikiska hangaren,

HOSTTRAFF'EN
som nu blir mycket större.
Visn ingen inonrhus gav en

lugnare och varmare atnrosfiir
än ute pä plattan i det kalla
smäregnet. Vära lyra värdar/
guider var alla fd Karls-
borgare men nu nöjda och

trevli ga Ängelholmare.
Ny busstur och denna gång

till instruktionshallen, där
Öv L Mats Hugosson gav oss en

mycket intressant och väl fram-
ford information om alla nyheter
och örändringar som hänt och

skall ske på F l0 och även om ÖB
planer ftir franitiden. Nu har F l0
både jakt, attack och spaning,
alltså JAS, med våra Drakar och

Vrggar - ett steg mot JAS 39

Gripen. Dock måste nägra pröv-

ningar godkännas t e av konces-
s ions näm nden längre fram.
Informationsstunden avslutades

med päminnelse om nästa tillfiille
att få veta senaste n)'tt, nämligen
på årsmötet söndagen den l3 mars

nästa år.

Därefter gick en del till det

ständigt lorbättrade fl ottiljmuseet
där den entusiastiske och outtrött.

lige Lennart Rydberg tog
emot och en del gick till
kaffet i Lergöken. Tyvän
gick en del direkt hem utan
att njuta av det beställda
kaffet. Men många av
"ellersnackama" köpte
böcker och videofilmer mm
Iiir ett par tusen kronor.
Trllskott i kassan och
minskat lager tackar
sekreteraren lii r.

Henry Ohlsson
Sekr
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Så handlar en riktig yrkesman
En hjälte i det tysta, fast det mr
nrtn völ inte säga. Hrn skötte bara

sitl johb. Kanske dddrde han nrirt
liv den gången på 29liden - man
hoppade inle ur detla plan, utrn ctt
tänka sig for två gänger. Tyvärr
hesannrdes delta prstående åtskil-
liga gånger.

Allan Andersson heter en av
ka m rat lo ren i n gens verk I i ga

hedersmän, och som sådan gjorde
han sig verkligt känd bland oss

flygftirare under sin ahiva tid.
Hans säkra omdönre som njal
{ mdarjaktstridsledare) var allnlänt
onrvittnat, men det kan man inte
skrika ut som flygliirare, det finns
ju en inbyggd rivalitet. Sonr tidi-
gare njal vet jag vilka begräns-
n ingar den dåvarande tekniken
hade. Det blev kärleksgnabb
mellan forare och stridsledare.
Jag startade på bana 32. Dinrnran
hadejust löltat. det var 200 nreter I

tak. På 600 meter hade jag en

klarblä himmel ovanfrir nrig. Men
rutinblicken över instrumenten
visade en snabbt stigande visare -
bake lagertempen steg över den
tillåtna. Motontopp skulle inlriffa
inom kort, om det inte var inslru-
mentlel. Men sådant chansar nran
inte med. Ner fortast möjligt.
TL (flygledaren, på modemt
språk) lämnade över mig till
A llans numera museiliiremå1, en

PJ-21, baserad ca l0 km i banans
ftirlängning. Jag intog bästa glid-
frrt 400 km4 och han testrde rrred

mätning på PPI - eller var det hans

bedömningsfijmråga? - hur han
skulle styra mig. Själv angavjag
bara kont inuerligt flyghöjden.
Allan ledde in mig 90 grader mot

banans Iörlängning och jag gick
ner imoln. Nu fanns ingen åter-
vändo, en 29:a buklandar man inte
med. Efter sväng 90 gmder nrot
320 grader och med pejlen på

200 neter fanns banan klockan
tolv. Nu var det bara for nrig att
göra slutbedömningen. Lite plus,
fijr säkerhets skull, hjulen i asfal-
ten, , , puh! Ut på banans fdrläng-
ning nrot gamla Bfutadvägen.
Kup6. Räddningsbilar fi nns jäm-
sides, en bogserjeep kopplar
gaffeln on nitt noshjul.
Äventyret är över, nu konrmer
chocken. På plattan skal|rar mina
knön, jag lovar en tårta till Allan
& Co, sonr han aldrig fick. Fast lite
stryk i pilkastning kundejag alltid
bjuda på.

Någon nredllj fick inte Allan. inte
heller någon tårta, trorjag. Men till
årsnlötet -95 villjag utdela nin
egen, speciella medalj - DFT.
Dist ingu ished Flying Toast. Endast
flygledaren Almqvist på F 5 har er-
hJllit den tidigare. Som den rJtur-
människa Allan Andersson är, tror
jag att han uppskattar den högre
(inte sonl Wibblan) än en snabbt
ftirgänglig tårtbit.

Gunnar Dahlin
(nrer känd som l?iltisen Dallas Sr)

fyren (GND) LJ rakt fram angav
Allan hela tiden avståndet till
I?iltet. Upplösn ingen på denna
jah- och spaningsradar är inte den

bästa, men hans bedömning var
perfekl. När jag fick markikt på
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Bullro fta {ly gplatsen

lr"u"i.'ltttt under 5 år?

F l0-monumentet ------------- -

Pä B u llto fra kom m er kanske,
mitr på g.amra fl;;ä,,;;;ä;.;inlila,s rså rarrrirl
på en ku-lle. 

- "rbrqr'ur | {ren nya trafikkorsningen

Platsen har förberetts för ert r

I.._l ll h,", t;ä;;;;:trank nvgarm onum enr
urreonrng på gä r.

,, 
Efterlysning

v ao ar detra för märke?

Kan n ågon
Rrng sekr.
04i t -t 22

,ge 
en lcirk la rr ng ?

n enry Ohlsson

Ett svar
kom på efterforskningen av vpl. med inryckning
oktober 1945 ti ll l.div.
Finns det inte fler bland kamratema?
Ring sekr Henry Ohlsson, tel 0431-122 02.

NYHETER
Boktips, JulklaPPstiPs, Present
I K am ratftiren in gen har köpt in ett antal av den

nya och inn ehållsrika boken

"Flygplan på museum - och hur de kom dill"
H uvud lorfattare: Sölve Fasth.

PROJEKT J 22 Röd Kalle finns med på sid 104'

* Specialnummer om

"J 20 - 0lt av våra italienska jaklplan"'

e meI om dessa under Medlemsservlce

NOTISER


