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Prov med GFU-aspiranter från F 5 för
flygning med ietflygplan redan våren

1954 på F 1O

I\i llryplut't. Lt P B jln A, Fl.tgclater, I kuhinen. liiltl .luder.sson, lt Etkerbon, vidarc på

lpl. u:p I) Liiturhnn, ll.tgtltvLt'. fituttlir' Ipl. Lt I llalin, kn S-E Et'ersnil ot:h lk S Nrn'nrt

Första pro\et med fllgelerer från
F 5 r id flygning med .ietflygplan
J 28 ( skr:ddc redan feltruari-
april 1954 på F 10.

I)enna historiska hiindelse uppda-
gades torsdagen den 7 tlecernber
1995 då J 29 Ir (iul l{udoll'gjorde
årcts sista rnånadstlygning rned övlt
I{ol1'Rirnsby vid rodren. [)å var
pen si onerltle nraloren

Sven-tirik F.r'crslål
inbiuden liiratt åter lå
upplcva cn llygande
'I unna. llan hatlc
själv llugit J 29 och
hatlc ansvaret liir in-

satsema i Kongo och

hade gerne nsarn ma

nrinnen liån dcnna li-
den rnctl vär l{ a lph
I lratlil iteknikcr-
giingel pä (iul Ru-
doll.

Klrtrgöringen och m()t(,rslilflcn av

Liul Rutlulf skedde på 'garnla
trcdje dir harrgarplatta. Plöt sligt
sögrr S-L Lrcrslål: "Dcl varju hör
pa dcnrtr hargirrplallr vi proradc
med J 28 C Vanrpire rned tlygelever
på vären 1954".

Det börjrtlc på höstcn l95l då en

ung ollrcer i flygstabens utb-avtl.

kn Rune Larsson, fti-
reslog stabsc he ftn
gen. Weslring att prova

med J 28 Vampire
som typ 2 på GFtJ på

F 5. Svaret blev då ett
kort NEJ.

Men i januari 1954

blev skolchefen på F 5,

mj Beck-Friis (senare

till l' l0) rillfiågad om
förslaget och han
tände på iddn. De l0
C F [J - asp iran t e rn a

hade då flugit ca 120

timmar på lpl Sk 50
och Sk 16.

Kn S-E Everstå |

ledde utbildningen av
dessa. Han " ritade
ihop" en utbildnings-

plan på några timmar Den sändes

till llygstabcn och grrdkändcs utan

reservatiuner. sannulikt eller pårer-
kln av ör lt Dick Stcnherg. chef lirr
ulb-avd (senare CIrV).

l;lygvapenorder gick ut snabbt
(Fo B l5/54)om fpl J 28 C och viss
pcrsonal ocl) Intrl fi'ån rrlika lorhand
till C F 5 lorlbgande. markstyrka

I' å | l t gl l ura t ; f' l.t gt e k n i ke r ot h vlinr pl i kt igu.
l)utrlin lll. l"pln S llt'rhu1.s.srtn L' l0 uh f i lhted.t*n f 5.
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-n [ 5. utb-ansvaret betr flygtjäns-
:en under C F 5 och betr teknisk

länstunderCFl0.

Den 22 fehruan kom "invasions-

slyrkan" till F l0 under ledning a;
kn S-E Everstål med flyglärama lt
I I ledin och Per Björk (senare F l0r.
It Eckerbtrm, [k Sten Norrmo (se-

nare F l0), serg Hjelmland, och
ldltf Andersson samt l0 elever kat

Co 5l ör utbildning på J 28 C

Dcssutom markstyrka om l8 man.

ännu ej liirdigutbildade pä J 28

Vampire. Chefvar lj Troedsson.

Dom l0 överlyckliga aspirantema

skulle flyga 25-30 timmar på
Vampire och vara fdrdiga till exa-

men på F 5 den 24 april.

Det tekniska ansvaret låg på ('F lU

med flyging Kjell Jälltoft ispetsen,
mcn Jen slörsla Insatsen g;orde nog

ijrlrn Sten Herbcnsson lor alt möJ-

liggiira uppdraget med J 28 C och

dL)rn ännu icke fullt ulbildade
flygteknikema liån F 5.

l)et var ju fäntastiskt snabbt hand-

llt trch rncd slor enlusiasm mcn
höriadc provet med tanke på den

korta tiden fram till examen. Na-
turlignis lanns del en del som var

tveksamma till ftirsökel och hade

nedlåtande uttryck om "profetema
fiån l-jungbyhed", som vill utbilda
späda aspiranter på krigsflygplan

Men C F l0 öv Bill Bergman och

alla på l- l0 överhuvudlaget. stöt-

tade på alla sätt. Flygchefen på F 10,

mj Ove Mirller-Hansen. hajade ftir-

stås till den gången, då kn S-E

Everstål ropade på en elev
på radio och fiågade om
läget och elevens srar kom

snabbt och kort: "Rygg-
läge". Vid ett annat tillfiille
hade F lO:s met lämnat
väderuppgrft med moln-
bas 300 m och översida
800 m, men då en av elev-
erna anropades om läge,

kom svaret: "6000 m, fort-
farande i moln". Kanske
några trodde det skulle bli
bekymmer, men f'l y g-

atl dtlm var rrlbildade lör pe.il-
landning under sådana Iijrhållanden.

Sven-Erik E.verstål: "Vår tid på

F l0 var ytterligt angenäm. Vi
kände oss aldrig som hämlingar. Vi
flög lor slaka mustascher och när

det var oflygban. tog några llygli-
rare hand om elevema och vi andra

idkade någon lämplig sport."

Trden gick lbn och llygexamen på

F 5 genomftirdes den 24 april. Dct

skulle bli gen Bengt Nordenskiölds
sista utdelning av dom gyllene
vingama (Nordenskiöld pensionc-
rades sommarcn I q54 ). När lran säg

dom jetutbildade elevema komma
in över fiiltet och göra pert'ekta

loopingar och rollar. utropade han:
"Deta ärju [antastiskt. Så här llög
Oterdahl lör några år sen och blcv
hjä lte förklarad 1. " lsanning cn

ovanligl sp0nlan reaktion liån
dcnnc stringe oeh lbrtlrandc ( FV.

(Oterdahl tjänstgjordc en tid på

l: l0 U ulltollai Malrnii).

lrörslil ltro\ct mcd ir:pirirnter i iet-
f)ygplan som typ 2 ge nr-rrn lii rrle s

redarr lör 42 år sedln på [ lll ()ch

med lyckat resultat.

[.n av elerema hetle Bcngt Iiinn-
born. llan kom till F l0 som tänrik
och fortsatte vidare i flygvapnet till
gencral. [n annan clev hcllc 8..
Alfson, som också kom till Ir l0
och pensionerades som övlt.

Sven-Erik "Ncje" EverstLil på he.si)k

pd F l0 tors 7 lec 1995.

F ll,gning Gul Rwlo ll. M ot n' ki)rn i ng
Ri)d K,tlle. Luwh. l' l0 flotrilinuL.;eunt

{ Äterberättat cfter benäget godkän-

nande)

Anrn Sren-lrrik Ererrtål rar llyplarar*
våren 1947 fdr bl a llenry Ohlssorr



(iul Rudolli sislr llygning 1995

gjordes lorsdag 7 decernber nrcd

itvlt Itolf Rimsby vitl rodren.

Inhludcn illl rriirurrl vlr pcnsit'nc-
radc nrajoren Sven-[:rik "Ne' je "

liverslå1. sonr 1)ugit Iunnan och

bl a lctl insalscr mcd J 29 i Kongo.

llan och llalph Ilradil har många

gcr lcnsirrma nrnncn liån Kongo-

titlcn få hangrrplattan utanör ll 8l
r'äcktcs minnen hos Everstål och

gav uppslagct lill berättelsen om
prov nred J 28 ( Vampire pä

r'årcn 1954, vilket kan läsas på

sidoma xx-xx i detla nummer av
lj l0 Aktue lll.

liallsk;irmens :ildersgriins tog slut
i decernbcr och måste föryngras
nred hjiilp av FMV En godkänd

lirllskiim kunde inte lörvänlas
liiniin i I'ebruari, kanske nrars

|lriinad. Detta innebar atl alla
snråannrärkningar och C-sevice
skrrllc åtgär'das i januari-l'cbruari.

I)cssulom lanns en ol.jeliicka icn
brunr.cylrndcr r rrs placering rnne-

bar unnontering av kalapultstolen
och in strumentbrädan lör att

kunna montera av bromscylindern
lör rcparation. Eflcrsom inslrunrent.

hrädrn äntlå rar honmonterad oclr

vissa instrume nt skulle kollas.
gjordes detta av medhjälpare på

| 5 inslrurnentverkslad.

lln liten bränsleläcka i höger
vinge rnåsle också åtg,:irdas. I)el
blev byte av cn liickande ventil.

Irörbercdande ätgairder tijr att
nlrntcra lälllankar pågår också i

ar vaktan pä hiirrtning liån
lrlygvapenrnuseunr på Malnre n.

l'iirsla motork(imingen I 996

skedtlc onstlagen den |0.januari
rrtirrr lrrrrrlirknirrg. Sturlrcbcsiik nl
(iul l.lurioll och J 22 ltiitl Kallc

SAAB Military Aircratl har tidigt
under 1995 lämnat ekonomiskt
stöd till verksamhetcn med Cul
Rudolf genom bidrag till Eric
Bjurhovds Minnesfond. Men vi
har väntat att Volvo Aero Corpo-
ration i Trollhältan skulle lämna
samma bidrag. Vår kontaktperson
och medhjälpare på Volvo, lörre
ordf för F l0 Kamratliirening,
Mats Hugosson, har i februari
ordnat med erforderliga åtgärder

så att bidrag även kommit lrån
Volvo.

Gul Rudolf måste flytlas från

hangar 83 liksom J 22 Röd Kalle
ör atl lämna plats till Draken-
plan. I vecka 9 fick vi plats i
tlottiljverkstaden tack vare stöd
av flygdrr Claes-Göran Bnngdal
och pga mindre behov av plats fiir
35-service. Det uppfattades enbart
positivt av både frivilliga och
anslällda i 22129 -gänget.

Första flygningen 1996 glordes
liedag den l5 mars efter lån av

fallskärm. Flyguppvisning var
planerad ske vid F l0
Kamratörenings årsmöte sönda-
gen den l7 mars men slanmotorn
ville inte, tyvän. Nästa tillfiille
for kamratema blir ltirst på F 5

Från fpl-mtrlgruppen i F l0 Kamratforening

PROJEKT t 29 F Gul Rudolf

gjordcs på kvällcn av många med-
lcmmar ur Barkåkra Flygklubb,
sorn även skaffade sig T-shirts
rncd (iul Rudolt'-bild.

Ett stiirre studiebescik gjordcs
tisdagen den 23 januari sun sista
punkt i ett F l0-besök med info
onr Draken mm. Landskrona Flyg-
klubb kom med 38 medlemmar. av

vilka llera tillhörde F l0 Kamrat-
liirening. En fd F l0-ftiltflygare och
.l 

unnan-piiot hetle Rolf Bandell.
l{an blev både glad och stolt då

han tick veta att han llugit denna
(iul Rudoll 1964 innan han gjorde

sin kaniär inom civil-tlyget. Och
många I-shins och vykort ftlljde
rned besökama vid avftirden.

Videofllme n om Gul Rudolf
planeras bli lärdig löre sommaren
i år Vår entusiastiske videofilmare
fiån Uslöv. tlertil Malrnström,
ville intervj ua några 'funnan-

pilolcr sr)m llugit Gul Rudolf och

kunde berätta om några minnen.
Dctta ordnades onsdagen den 3l
januari ihangaren Intill Cul Rudoll.
Det var ljertil Nordström, som bl
a var med i uppvisningsgruppen
Sl'åne-rulan, och Finn Westblom,
som även var säkerhetsmtrlofl,
och så öv l. Ame Hansson, som

tillhör'l l'l-klubben. Han är idag den 25 augusti.

Chef Flygkornmando Syd.

I.-ti.\kt ,nt)tu)tlai']li t:tn 1996 t el en heliten Sune llugnttsxtn. "Den.fungenrr hru!"
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l. Fre 14 juni

L,0r 15 -'-

3. Sön 16 -r'-

4. Lör 17-
Sön 18 aug

5. Sön 25 aug

I 29 F Gul Rudolf
296-7o

Reg-nr SE-DXB

Aktuella Flyguppvisningar 1996

FFV Aerotech, Arboga (fm, flygn till F 4 Östersund).

F 4 Flygdag, Östersund.

Halmstads motor- och segelflygklubbars Flygdag,
Halmstad (hemflygning från F 4).

Flygets Dag i Trollhättan. Halle-Hunnebergs flygklubb
och Trollhättans flygklubb. Volvo Aero Co medverkar.

Flygvapnets och F 5 70-årsflygdag, F 5 Lj ungbyhed.
Dessutom taxning med J 22 Röd Kalle.

Underhållsaöete pågår hela riden.
Nils Roos håller på med plåtarbete.

Reparation av sponlfu ningen
skall göras.

Röd Kalle var också ute på hangar-
plaftan den 7 december och motom
vevades igång och kördes någm
minuter Motorljudet var härligt
att höra, tyckte vår inbjudne fd
flygliirare mm Sven-Erik EventäI.

Motorstårt och varmköming är
bra fijr nrotom och ett nöje ftir
många men framfiirallt slipper vi

PROTEKT t22 Röd Kalle
22185

att konservera motorn och iiirga-
saren. Och vi tycker att Röd Kalle
blir mera "levande" på detta säft.

Md alla studiebesök börjar vi
med att berätta historien om Röd
Kalle från 1987 och Bertil Bjäres
idd om att samla de tre svenska
jakdlygplanen som F l0 haft, J 22
och J 29, och har: J 35 Draken.
Alla besökare har uppskattande
och beundrande uttalanden om
resultaten av allt renoveringsjobb
som giorts av alla inblandade med
stort intresse och entusiasm.

Före årsmötet söndagen den 17

mars kunde Röd Kalle visas upp
Iiir medlemmama och motor-
köras, till många flygveteraners
Iiirtj usn ing.
Vilket härligt motorljud från
STWC.3.

Henry Ohlsson
Sekr och repr Iiir
F l0 Kamratftirening i
fpl-mtrlgruppen i
F l0 Traditionskommittö
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