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Iloken är under intensivt arbcte med överste'fomas Fjcllner som lnsvarig för

'extdelen. Arbetsnamn: Flygvapen över Skåne - Minuesbokcn över F l0 1940-

,ö02.

Boken indclas itre skeden med Bulltoftatidcn 5oÅ, andra skcdct handlar orn Ang-
cfholrn 1945-1990 ca 20'Ä. Även det politiska läget under dc olika perioderna be-
'rrivs. Beräknas bli 250 sidor trock och bli klar i rnai månad 2003. Alla anställda

7001 -2002 tilldelas boken.

Styrelsen for F l0 Kamratförening vill beställa ett antal exemplar för att vårl rned-
lcmmar skall kunna köpa denna minnesbok. Dcn blir sannolikt den sista orn [r 10.

Pr iset är dock inte klart ännu. Ett störro antal böckcr sänkcr givetvis prisct något

Styrelsen bedöner att ett behov av 550 exemplar kan vara rimligt. Mcn dct bchövs
cn insatssunrma för att betala till boktryckeriet.

11 Du som vill bcställa boken skall gircra 200:- kr på Postgiro-nummcr 6 4fi 5l-9. F

ll l0 Kamratförening, och ange Ditt namn och adress. Boken levereras per post och

ll medföljande inbetalningskort rned återstående betalnrng + porto när slutprisct är

I klart. Din förskottsbeställning skall Du göra snarast dock senast clcn l4 april 2(X)1.

ilkommen med bcställnins
Styrelsen

^{edlemsmatrikel 2002

Under Hedersmedlem sid I skall friliande tillägg göras Simonsson Svcl.
Bishopstonc RD 36 Stonc, Aylcsbury Bucks, UK.



Inbctalningskort bitbgas

FLYGVERKSAMHETBN

J 29 F Gul Rudolf SE-DXB 29670

Onsdagen den ll dccernber 2002 var en vacker dag med sol och några vita moln
mot dcn blå himmcln Från l ,jungbyhcd kom Bertil Gerhardt för att flyga vår Gul
Rudolf till "garnla" F l4 Halmstad tillsammans mcd J 35 Draken 56 som stod på
F I 7 cftcr målning. Men det blev något förhinder på F 17, så Bertil Gerhardt star-
tade och giordc några svångar övcr f;iltct för att gc oss några minnesbilder från
slsta llygnlllgcrl övcr F 10. Sedan styrde han mot Halmstad och landade där efler
någla nrinuter. Ätcrståcndc tlygtrd f'ör motom är nu under 5 trmmar.

[ftel rrägla tirnrnar kom även J 3 5 Draken trll Halmstad. Båda veteranflygplanen
blcv väl ornhändertagna av dcls nlottagningsgrupp med några ur J 29-gänget som
kört dit med bil, dcls ett flertal mcd fd F lO-tekniker som nujobbarpå F l4
(FNltlS) Flygplancn placeradcs i Flangar 82.

En dag r.januari åktc några av J 29-gänget till F l4 för att dels fä information om
läget och dels ftr att nrotorköra J 29 Cul Rudolf. Allt fungerade bra.

Eftcrhand flyttas erfordcrlig rnatcriel från gamla F l0 till Halmstad och översyn-
sarbete fortsättcr. Scnare avscs några frivilligt lntresseradc fd F l0-tekriker bli
utbildadc pri CLrl l{Lrdolf. Bcsked om cn lösning av problemet med en ny motor
avvaktas n.rcd spännrng.

Inflygning av två nya pilotcr avses ske med några pass start och landning framåt
sornlnarcn så l:ingt flygtidcn räckcr

Arbctct urud att försöka övcrfrira Gul Rudolf från Luftfartsverkets civila rcqister
till Flygvapncts milrtära registcr pågår

Il l() Karnratf'örcnings J 29-kanrrator lbrtsätter tills vrdarc nred skötseln i sarnar-
bcte rncd Ii l'1-Lutnr ater na.

J 22-kamraterna avvaktade med konservering av motorn och ev nedmontering av
vingen eller 60-årsjubileet den 20 september ihopp om en bra losning på frågan
orn förvaring för fiamtiden. Ett positir,t besked låmnades av ansvarig för placering
av all museimateriel islutet av februari. J 22 Röd Kalle skall placeras iHangar ll2
(2.drv och komp från början) innanför portarna för att kunna tas ut för periodvis
motorkornlng.

nsdagcn dcn 5 mars rullades Röd Kalle ut ur flygverkstaden - frir sista gången -
och Kent Svensson satte slg i sitsen. På {ärde startf'örsöket ocli eftcr avlösning av
ver,paret startade motom. Ett skönt motorljud. Trdningslournaiisten intcrvjuade
och fbtografen filrnade. När motorn var varn, taxade Kent mcd en säkerhetsbil
'\re, hela vägen ner till fiiltet och fram till hangaren. Där var hangarportana öppna

och tornt dännne, så Kent kunde köra dnda in i hangaren och så kupe. Röd Kalle
var äterkornmen trll en av hangarerna som hade J 22 förvarade här från 1945 till
1950.

F l0's första flygplan på F l0 Argelholm var nu också det sista

FIär skall Röd Kalle stå tills vid;re i sällskap mcd cn Flkp 3, cn.I 35 Draken
(klätterflygplan) och robot Bloodhound till blivande Flyg- och Banmuseum, vilkct
är tloligaste frarntidsplanen.

llenry Ohlsson
För' Flygverksamheten


