Hans Gatu
Värnpliktig flygplansmekaniker på 2. kompaniet, omgång 802, som 531 Gustavsson (ja, jag hette
Gustavsson på den tiden men tog min hustrus namn, Gatu, när vi gifte oss 1985).

Min tid vid F10 (samt, lite före och lite efter)
Ända sedan barnsben har jag varit tekniskt intresserad och allmänt flygtokig. Jag drömde om en
framtid som fältflygare (eller något åt det hållet). När jag gick i gymnasiet på Hässleholms Tekniska
Skola (1975-1979) så undersökte jag möjligheterna att bli pilot i Flygvapnet och upptäckte då att jag
inte hade en chans att klara synkraven. Jag var närsynt på det ena ögat (full synförmåga på det
andra) och hade glasögon. Jag tänkte att jag åtminstånde skulle kunna göra min värnplikt inom
Flygvapnet, så när jag mönstrade på Milo Syd i Kristianstad hade jag siktet inställt på Flygvapnet
och var fullständigt övertygad om att jag skulle hamna på F10, F17 eller F5, som var de tre alternativ
(eller önskemål) som jag fyllde i på blanketten.
Månaderna gick och till slut så kom det ett brunt brev i postlådan från försvarsmakten. Lätt
euforisk öppnade jag brevet för att få läsa bekräftelsen på att jag skulle till Flygvapnet ... trodde jag!
Till min fasa läser jag att jag var uttagen till P6 som Pansar-/skyttesoldat !!!
Vad i h...e ?!?! Pansar-/skyttesoldat !!!! Det måste vara nåt fel. Det är ju i princip diametralt
motsatt till vad jag önskade. Var brevet feladresserat, eller? Nej, tyvärr, det var mitt brev.
Nu gällde det att överklaga, till varje pris. Jag talade med rektorn på Tekniska Skolan och fick
honom att skriva ett brev om hur lämplig praktik det vore, för min framtida yrkesbana, att få göra
värnplikten inom Flygvapnet. Jag talade med ytterligare två eller tre personer av vikt och de skrev
något liknande. Jag skickade in breven tillsammans med mitt överklagande.
Det dröjde en månad, eller två. Ett nytt brunt brev hamnade i postlådan. Med viss oro öppnade jag
brevet och läste ... BINGO !!!!
Jag var uttagen till tjänstgöring på F10 som flygplansmekaniker och skulle rycka in under våren
1980, omgång 802. Det passade bra tidsmässigt, eftersom jag tog studenten sommaren 1979.

Nyinryckt 531 Gustavsson i bakre raden som 12. man från vänster i bild.

Det började med ”gröntjänst” i 10 veckor, då vi fick inhämta allmänmilitära kunskaper, parallellt
med att vi utbildades till det vi skulle syssla med under resterande tiden av de totalt 11 månaderna. I
mitt fall; flygplansmekaniker. Vi fick lära oss J35F in i minsta detalj och även lite om Lansen och
Viggen så att vi, åtminstånde, kunde tanka besökande 32:or och 37:or.
Under gröntjänsten drabbades vi av bl.a. Kapten Petersson. Vid flera tillfällen spydde han galla (ja,
verbalt alltså) över oss beväringar. Vid en uppställning fick jag en åthutning för att jag inte hade
knäppt översta knappen i rocken. Att han själv hade alla ficklock oknäppta tordes jag inte nämna vid
det tillfället.
Vaktchefens namn kommer jag inte ihåg men han var av samma kaliber som Kapten Petersson.
När man gick vakt så fanns det ett antal kontrollpunkter med nycklar som man skulle sätta in i ett
stämpelverk som man bar med sig. Nycklarna gjorde då ett avtryck på en pappersremsa som bevis
på att man verkligen hade varit på just det stället där nyckeln var fastkedjad. Efter en nattlig
vaktrunda överlämnade jag stämpelverket till vaktchefen och tänkte att äntligen skulle man få gå och
sova några timmar, när han nästan exploderade. GUSTAVSSON HAR INTE GÅTT
VAKTRUNDAN !!!!! var väl ungefär vad som kom ut ur öppningen i hans ansikte. Jag vet att jag
visst hade gått hela vaktrundan, enligt konstens alla regler. Det mekaniska tryckverket måste ha
falerat då ett par stämplingar saknades. Jag försökte övertyga honom om att tryckverket både var
gammalt och slitet och att sannolikheten var stor att det skulle kunna falera. Det var lite grann av att
tala med en vägg. Han hotade med buren och åtal och allt vad det nu var. Till slut blev det varken
buren eller åtal.
Ett annat av mina intressen är (och var även vid den tiden) fotografi, varför jag ansökte om (och
fick) fototillstånd. Därför kunde jag ta de bilder som finns med i detta dokument.

Jag vill minnas att denna flygförare hette Halvarsson

Undertecknad

Jag njöt av tiden vid F10 och trivdes fantastiskt bra. En bidragande orsak till trivseln var den
stamanställda personalen, inte minst Ralph Hradil's underhållande illusionistiska trix med verktyg
och annat. Jag hade även äran att ofta få hand om Mats Lindskoog's 35:a.

Bl.a. POS och Ralph Hradil

Ralph Hradil balanserar på cykeln

Ett par incidenter inträffade under året:
Jag minns en större övning, som var benämnd ”Freja”, där en 35:a fick problem med
styrautomaten efter start och tvingades landa direkt igen. Piloten tänkte troligen inte på att flygplanet
var tyngre än vid en normal landning, det var fulltankat och med två fälltankar var sjunkhastigheten
stor. Han satte 35:an hårt, ett 10-tal meter före landningsbanan. Stjärtkonen och sporrstället
skadades men kärran reparerades och flög så småningom igen.
Vid en mörkerflygövning, senare på vintern, startade ”mitt” flygplan normalt. Allt var som det skulle.
Jag tog den ena bromsklossen, gick runt nosen för att ta den andra bromsklossen. I den skumma
belysningen missbedömde jag avståndet till pitotröret. Jag slog i röret med axeln och det böjdes
kraftigt. Jag gav tecken till piloten (som inte hade märkt något) att kupera motorn. Han verkade
oförstående men gjorde snart en kupering. Jag förklarade vad som hänt och piloten visade tecken
på att vara lite irriterad (det skulle jag också varit i hans kläder). Han satte sig istället i en
reservkärra, som inte hade flugits alls under hela dagen, så huvglaset var alldeles immigt och fuktigt.
Efter motorstart lyckades inte defrostern ge klar sikt genom huvglaset, trots flera minuters
motorkörning. Piloten gav upp och kuperade motorn. Det blev inget mörkerpass för honom. Jag
kunde bara be om ursäkt men han var definitivt inte glad.
Vid ett tillfälle kom en riksdagsgrupp på besök. Vi visade bl.a. en klargöring i FRAMOM. Följande
bilder visar undertecknad i aktion under uppvisningen.

Undertecknad berättar för gruppen vad de nyss har fått se

Mitt flygintresse blev inte mindre av att ”göra lumpen” på F10. Efter muck 1981 började jag
skolflyga i Hässleholms Flygklubb för att ta A-certifikat. Skolningen gick bra och jag glömmer aldrig
min första EK-flygning, som gjordes på Everöds flygplats. Vilken fantastisk känsla det var att flyga
helt själv.

Undertecknad längst fram på huven

Trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed startades 1985. För att få söka dit fick man inte ha fyllt 26 år,
det år som utbildningen skulle börja (vill jag minnas). 1984 sökte jag in till första kullen. Året efter
skulle jag ha varit för gammal. Fler än 1000 personer sökte till de 14 platserna. Vi i södra Sverige
kallades till Milo Syd i Kristianstad för medicinska och psykologiska tester och en första gallring.
Efter alla sökandes tester på olika Milostaber sållades 200 aspiranter fram för vidare tester hos
Flygvapnet i Stockholm. Jag var bland de 200. I Stockholm blev det fler medicinska och
psykologiska tester (och en del andra tester). Efter en ny gallring sållades 50 aspiranter fram. Av
dessa 50 skulle de 14 eleverna väljas. Jag var en av de 50 men inte en av de 14.

Numera flyger jag inte längre men intresset består.
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