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FLYGVERKSAMHETEN
J 29 F Gul Rudolf
Motorfraganär intc löst ännu nrcn är uppnrarksanrnrat pa högrc nivä. Vi avvaktar'
nred spärrn ing

Den återståcndc flr'gtidcn räckcr till uigrr fri fh gLrppvisnirrgar. På drsrrrötct lör
Svcnsk Fl-vghistorisk F'örcning startadcs nrotorn lör dcmonstartion - kontroll av

firnktion.
Vid fl-vgdag pi Fcringc Fllgklubb 4O-årsjubilcunr söndagcn dcn 25 augusti gör
Bcrtil Gcrhardt flrguppvisning nrcd start och landning pri F l0 Angclholm I sanrband rncd dcnna verksamhct ordnadcs visning och intcrvju för ctt Lrndcrlag till
Vctcnskapcns Värld och naturligtvis ävcn nrcd J 22 Röd Kallc och F l{) fl1gl1]u scu

tL

glcdarvctcrancr skall lii cn flyguppvisning pri F l0 torsdag dcn 5 scptcmbcr.
Saab plancrar för cn Saab-dag lördag dcn 7 scptclnbcr och givctvis skall Gul Rudolfdcltaga. Dä blir dct
ombascring för tcknisk personal på frcdagcn och åtcr prcl
Fly

rnåndag dcn 9 septcnrber.

I samband mcd F l0
Kamratföreningsdagen frcdagcn dcn 20 septembcr kan det
bli aktucllt mcd cn fl1guppvisning - orn flr'gtidcn räckcr
Om framtidcn för Gul Rudolf
vet vi ingct säkert ännu Information lämnas på frcdag
20 septembcr

J 22 Röd Kalle
Err urvcket uppskattrd förcvrsrrrng skeclde stindagen den 2l april fdr nrcdlcmmar i
Svensk lrlvghistorisk liorcning utanför llygplanhallen. J 22-gänget hadc förberett

I{od Kallc pa allra biista satt Kcnt Svelsson rar tidscnligt klädd i sommarflygdräkt och 111'glrrrra och blev naturligtvrs fbtoglaferad och lihnad i olika vtnklar
Seclal vrurtadc alla rncd spalning pa startcn av S'l'N('-3 nrotorn
Niir tvii itv J 22-kanrratcrna hadc "skruvat upp sviurghjulct till dct rätta sjungandc
lyudet- bchövdc Kcnt Sr.cnssol r sitscl bara niigon sckund fiir att motorn skullc gä
i ging Alla njöt av dct hlirliga motorljudet Kalnraternl i J 22-gängct kunde mcd
råtta vara stolta övcr resrrltatct av allt arbctc mcd Röd Kallc.
Eftcr kupe pä motorn. startade lll\{28 pa J 29 Gul Rudoll Vrlkcn skillnad pä l.iudl
Dct uppskattadcs dcflnrti."t rntc som l{od Kalles "nrotorsang"

Inspelning av F l0 Flygmuseum och flygplan J 22 ltöd Kalle och J 29 F Cul
Rudolf med intervjuer av Kamratföreningsmedlemmar genomfördes söndagen den 25 augusti. J 29 Gr-rl Rudolf skulle flyga for flyguppvrsnirq. J 22gånget ställde också upp lörstås och Lennart Rydberg tog tacksamt enrot
möjligheten att få sprida information om F l0 örnäma flygmuseum M
hoppas att journalisten Joakim Lindhe och fotograf-en Per Anders Rudelius
lyckades med inspelningen så att det kan bli ett bra l'V-prograni längre
lram Det var säkert tur att Joakim Lindhd var med på Svensk Flyghistorisk
liorenings årsmöte på F l0 i april och tog då kontakt.

Ienry Ohlsson
Bitr sekr
I

Ett spccic,lt nrotc pa F l0 ordnadcs frcdagcn dc 2 augusti för pcnsioncradc Bo
llagclbcrg mcd hustru. Bo Ilagclbcrg borjadc pä Bulltofta 1945 och liininadc F l0
1953 och tjanstgjordc därcftcr pa olika platscr i Fllgvapnct till punsroncn sorn
övcrste och chef för RFN. Avcn I lagelbcrgs vän Kurt ltlning mcd hustru dcltog.
'lelning flög I 22 pi F l0 19.16 men bln, scdan F l3 Norrköprng trogcn
J 2?-Eätlgct ställde givctvis upp fitr att visa val klcnod Röd Kallc. Julius
llagander kandc båda och säg trll att Ovc Miillcr-Hanscn och Bcrtil Bjärc ocksä
korn mcd.

Till vrsnrngcn konr Kcnt Svcnssorr fly'gande med Sabb Safir, som han parkcradc
lntill Röd Kallc. Snlggtl Och motorstarten skötts harl lika förnämligt sonr förut då
svänghjulct hadc f;itt dct rätta varvct av tvä J 22-kamratcr
Bo Hagclbcrg uppskattadc vcrkligcn att fä upplova dcn spcciella J 22-an igcn cftcr alla är. I hans fllgloggbok stod skrirct att han fldg Röd Kallc dcn 4 guni I945
pä F l0 Bulltofta.
Ja. dct "luliadcs" manga ntinnen cllerhand.
Eltcr visningcn tog JLrlius Hagander övcr som värd för lunch och bcsök på
Banmuscct. Dctta för att fä cn upplattning onr rnöllighctcr till ctt blivandc Banoch Flygmuscunr. Vr hoppas pä cn bra lcisning f'ör framtidcn.
Nästa alrangclnang blir dcn 20 scptcnlbcr Nagra av kamratcrna i J 22-gängct
hadc tidigarc i ar upptdckt i dcn röda bokcn om J 22 att första fllgningcn ntcd J
22 skedde dcn 20 scptembel 19.12. alltsa f'or (r0 är scdan Det nrästc upprnärksammas och liras pa nägot sätt. Se bifbgade inb.judan
lcnr'1 0hlsson
För Flr Ir,erksanllreten
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