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Ordförandesidan
Jag håller i ett träblock av Tripitaka Koreana. Det finns totalt 

81 258 exemplar. Varje träblock innehåller 600 kinesiska 

tecken. Varje tecken är spegelvänt och utskuret för hand. 

Detta är den äldsta kompletta samlingen av buddhistiska 

skrifter på kinesiska och förvaras idag i Haeinsa-templet 

i Sydkorea. Asiaterna var flera hundra år före Gutenberg. 

De uppfann rörliga metalltyper redan på 1000–1200 talen. 

Många av de äldsta trycken har inte överlevt, men det finns 

tryck från 1377, som bevaras i Paris.

Gunnar Persson håller i ett unikt föremål.

Efter en helt otrolig sommar med sol och 
varmt väder sitter jag återigen bakom da-
torn och skriver. Vardagslunken gör sig åter 

gällande och allt det man längtade till före som-
maren har passerat med stormsteg. Ute är det nu 
gula löv, regn och kallt ruskväder.

Försvarsmakten kämpar vidare, nu med uppgiften 
att rekrytera och anställa personal för tjänstgöring 
nationellt och internationellt. Från och med janu-
ari står återigen en Nordisk Stridsgrupp, ledd av 
Sverige, beredd att fullgöra uppgifter interna-
tionellt. Enligt vår tidigare ÖB general Håkan 
Syrén är Sudan ett presumtivt insatsområde för 
stridsgruppen. Efter ett år fyllt av utbildning och 
träning kan det nog kännas bra att få göra en in-
sats. Förra stridsgruppen blev aldrig insatt i något 
uppdrag.
 Projekt 35221 är nu färdigt och det var ”roll 
out” med TV och media den 16 september. Med 
tidigare förare i Acro Deltas på vingen blev det en 
historisk bild som återfinns inne i tidningen. Flera, 
tidningar och SVT, fanns på plats och dokumen-
terade det hela. Det kändes otroligt skönt att 
äntligen få ta ut planet och visa upp hur fint det 

nu har blivit. Snart kan vi påbörja planering för 
invigning. Vid extra styrelsemöte i november fat-
tade styrelsen beslut om att 35221 skall stanna på 
Tullinge. Flyttas planet till annan plats i Sverige är 
sannolikheten väldigt liten att planet kan komma 
att flyttas tillbaka till Tullinge. Många har ringt 
och hört av sig och uttryckt viljan att planet skall 
finnas på Tullinge, även om inte platsen skulle 
vara den allra bästa ur Kamratföreningens pers-
pektiv.  Vi fortsätter diskussionerna med Riksten 
Friluftstad AB om den framtida placeringen.
 Boken om Kungliga Södertörns Flygflottilj/
Flygvapnets Södertörnsskolor är färdig och vi 
planerar att den skall tryckas och utgivning sker 
under första kvartalet 2011. Både kommunen och 
PEAB har anmält intresse av att köpa ett större 
antal exemplar av boken. Boken kommer att tryc-
kas i en begränsad upplaga.  Håll ögonen öppna på 
hemsidan. Se även sidan 18 i detta nummer av 
F 18-kamraten.

Jag önskar er alla en 
God Jul och Ett Gott Nytt År 

med skön avkoppling med familj och anhöriga. 
Vi samlar nu kraft inför 2011.

Lars-Erik Englund, flygvapenchef  1988–1994
Chefen för Flygvapnet eller CFV, var tidigare den befattningshavare som i fred ledde flygvapnet och 
dess utveckling. Befattningen infördes i och med bildandet av flygvapnet som självständig försvarsgren 
och myndighet den 1 juli 1926. Befattningen upphörde år 1998 i samband med försvarets omorganisa-
tion. Från och med 1 juli 1998 ändrades befattningen till Generalinspektör för Flygvapnet som ledde 
verksamheten från Flygtaktiska kommandot, FTK i Uppsala. Sedan 2003 är flygvapnets högste företrä-
dare flygvapeninspektören med placering i Högkvarteret i Stockholm. 1994 efterträddes Lars-Erik 
Englund av Kent Harrskog, som eventuellt siste CFV.

Lars-Erik Englund.
Foto via Gunnar Persson.

Lars-Erik Englund har avlidit
Den 19 oktober gick vår tidigare flygvapenchef 
Lars-Erik Englund ur tiden. Han var en uppskat-
tad kamrat och kollega både på förband och stab. 
Vi tänder ett ljus och hoppas att vingarna bär. 
Vila i frid.
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Flygtrafikledning 1947–1956

En januaridag 1947 promenerade jag från 
Tullinge gamla station till Eklundshov och 
såg ut över snön och ut över arbetet med 

olika byggnader på den nya flottiljen F 18. Jag 
skulle senare åka till min arbetsplats F 17 i Kal-
linge, men hade sökt jobbet som trafikledare (se-
dermera flygledare) i flygvapnet med placering vid 
F 18. Jag fick jobbet.  
 Måndagen den andra maj samma år började jag 
min tjänst med att komma för sent på grund av 
ovana vid storstadens kommunikationer. Jag bod-
de ute i Abrahamsberg. Min kollega och chef, Åke 
Fagerberg, cirka 15 år äldre än jag, beordrade mig 
att lägga ut ett landningsmärke för stråk 15 (gräs-
fält med landningsriktning 150 grader) och iklädd 
en röd flagga invänta några flygplan. De landade 
utan anmärkning och sedan blev det ingen trafik-
ledare vid märket mer. Om Åke Fagerberg ville 
visa vem som var herre på täppan eller straffa mig 
för sen ankomst blev aldrig klarlagt. 
 
Flottiljen sattes upp den första juli 1946 och 
invigdes den sjätte november samma år, men var 
långt ifrån färdig.  

Martin Skoog

Åke Fagerberg vid mikrofonen

*60o resp. 240o start- eller landningsriktning.

Flygtrafikledning anno 1947. Utrustningen i tornet bestod av telefon, snabbtelefon, en signallampa med vitt, grönt och rött ljus samt 
kikare. Foto via F 18.

Flygplatsen bestod av ett gräsfält, som tidigare 
hade varit odlingsmark på Rikstens säteri. Fidei-
kommissarie Anders Cederström, bror till baro-
nen Carl Cederström, förvaltade egendomen.  
 Det fanns två stråk *06/24 och 15/33 betingat 
av topografin. I början av stråk 33, nere vid Rik-
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sten hade en liten sjö, Mörtsjön, fyllts igen. På 
kanslihusets tak fanns trafikledartornet, som 
brukligt var vid den tiden. Det var inte färdigt. 
Fönstren runt om var spröjsade bågar, som på 
sensommaren byttes till de riktiga tornglasen. 
Torntakets balustrad var så konstruerad, att man 
på nord- och sydsidorna kunde sätta upp siffror, 
som angav vilket stråk som gällde. Radioförbin-
delsen sköttes av telegrafister på radiostationen 
i undervåningen. Dessa hade också kontakt med 
andra flottiljer via kortvåg eller långvåg. Dess-
bättre installerades en ultrakortvågssändare, UK, 
ganska snart. Då kunde trafikledaren tala direkt 
med flygföraren. 
 Flygplatsbelysningen bestod av varningslampor 
på höga punkter runt fältet, till exempel gamla 
vattentornet och stråklyktor (fotogenlyktor) att 
sätta ut om det var mörkerflygning eller då F 18 
var reserv för annan flottiljs mörkerflygning.  
 Flottiljen utrustades snart med tre jaktdivisio-
ner J 22 och flygverksamheten var ofta intensiv. 

Under en sommar, när F 8 Barkarby byggde 
sin bana, låg en division J 22 på F 18 och 
förlades fältmässigt i en gip av fältet, väs-

ter om Spåntorp, som därefter fick namnet  
F 8-gipen.  
 Tjällossningen gjorde att fältet stängdes av cirka 
tre veckor varje vår. Men detta löstes ganska snart 
genom att lägga ut så kallade stålplank. En pro-
dukt inköpt från USA, när deras flygfält i Europa 
fick permanenta banor. Här måste nämnas förval-
tare Kalle ”Bult” Svensson, som fick ansvaret för 
denna ”mackapär”. Konstruktionen krävde ständig 
tillsyn för att fungera korrekt och ”Bulten” skötte 
detta perfekt 
 Omkring 1950 var det F18:s tur att få en per-
manent bana – bana 15/33. Detta utfördes av Skå-
ningarna med dåtidens monster till anläggnings-
maskiner. Med permanent bana kunde jetepoken 
inledas med ombeväpning till J 28 Vampire.  
 Jag minns första landningen med J 28. Det var 
CF 8, överstelöjtnant Uggla, som landade med en 
J 28 på bana 15 en solig sommardag. Han verkade 
komma lite för kort i planén mot banan. Oj, skulle 
man kunna stötta (minska sjunkhastigheten) utan 
propeller? Jodå, och sättningen skedde strax efter 
banbörjan. Helt perfekt. Därmed var en annan 
bullerplågotid för Tullingeborna inledd.

I och med permanenta banor blev snöröjningen 
avancerad med snöplog, snöslunga och sopmaskin. 
Jag beordrades på en  tvåveckors snöröjningskurs 
på Fält 28, Gunnarn. Där itutades vi att inte börja 

Även en flygplatsjournal för start- och landningstider fanns.
Flygplatsjournal från 1965. Foto: Thomas Lagman. 

snöröja förrän snöfallet upphört. TL bestämde. En 
morgon var det ett ymnigt snöande. Med nyvunna 
kunskaper bestämde jag att vänta med snöröj-
ningen tills det snöat färdigt. Röjningspersonalen 
ville annorlunda. Vid ordergivningen på morgonen 
upphörde snöandet. De flygande stridstupparna 
blev sittande på sina divisioner beundrande den 
solljusgnistrande snöbågen från slungan. Sannolikt 
svor de över tl:s nyvunna kunskap. 
 En dag hade en SAS DC 3:a plötsligt fått land-
ningsförbud på Bromma och ville komma ner på  
F 18 med sina passagerare. Visst inga problem, 
vädret lade inga hinder i vägen. Plötsligt på torn-
frekvensen hörde jag, Hej Martin, plus något mera, 
som jag glömt. Den andrepilot, som skötte radio-
trafiken, var en kursare från flygskolan och seder-
mera flyglärarkollega på F 5/Eslöv.  
 En engångsföreteelse var när CF 18, översten 
m.m. Erik Raab, flög J 28 Vampire. Flygchefen 
och divisionschefen kom upp till tornet. Föraren 
i flygplanet Vit Erik drog på och startade på bana 
15 och försvann bortom Riksten. När pass och 
bränsle manade till landning kändes en viss spän-
ning innanför tornrutorna. Så kom ett anrop till 
flygtrafikledningen: ”Tornet får vit Erik landa”?  
Tornet svarade: ”Vit Erik bana 15, vinden i ba-
nan fyra till sex meter i sekunden.” J 28:an kom in 
från väster, svängde vänster till medvindslinjen 
och dök strax upp i planén för bana 15. En lätt 
stöttning behövdes och sättningen skedde helt 
normalt. Det blev ändå aldrig någon mer ensam-
flygning med J 28, för överste Raab.  
 
Kollegan Åke Fagerberg fick uppleva en märklig 
händelse onsdagen den 18 maj 1949. Plötsligt 
dök ett främmande och okänt flygplan upp i tra-
fikvarvshöjd och gjorde sken av att vilja landa. Då 
Åke Fagerberg inte hade någon information om 



6 F 18-kamraten nr 42   2010

flygningen och inte fick radioförbindelse, lyste 
Åke rött med signallampan, vilket betyder att det 
är landningsförbud. Detta gav inget resultat, utan 
flygplanet buklandade i gipen öster om vindstruts-
höjden. Det var en sovjetisk pilot, som hade flytt. 
Därefter följde en mängd händelser av diplomatisk 
och teknisk karaktär, som lämnas därhän. 
 
Haverier 
Man tränade för uppvisning i tregrupp med J 22. 
Detta var troligen 1950. Ett moment var att på 
låg höjd i öppen formering passera fältet, förbi 
kanslihuset och in över verkstadsgipen. I höjd med 
kansliet utfördes en individuell roll. I ryggläge sköt 
gruppchefen av någon anledning fram spaken för 
mycket med påföljd att flygplanet överstegrades, 
det vill säga fick för låg fart med svårigheter att 
manövrera flygplanet. Dessbättre lyckades föraren 
häva den onormala manövern. Gruppen återvände 
och utförde övningen igen. Även denna gång 
upprepades manövern av gruppchefen, men det 
onormala läget övergick i vikning och flygplanet 
havererade i skogen. Den karakteristiska svarta 
rökbomben slog upp och bekräftade tragedin. Fö-
raren, fänrik Lars Lindström, omkom. 
  
En annan gång när vi fått J 28-orna startades 
det på bana 33. Plötsligt ser jag ett flygplan, som 
just lättat, men med eldsflammor ut från motorn. 
Flygplanet kunde inte stoppas, utan rullade upp 
bland stenarna på slänten bortom banändan vid 
Eklundshov och fattade eld. Föraren, fältflygare 
Nils-Erik Petersson, omkom.  

Fanjunkare Eriksson, ”Kolax”, råkade ut för en 
liknande händelse, dessbättre utan motorbrand. 
Han klarade sig med endast lindriga skador. Så 
småningom kom utrullningshindren, som restes i 
slutet av banan.  
 
Tornet var ett omtyckt besöksobjekt. Några kom 
för att koppla av med en cigarett, medan vi slet 
med mikrofon, lur, signallampa och kikare. Till 
och med CFV dök upp. En gång tyckte han att vi 
hade för hög ljudnivå på kommunikationsradion 
och drog ner ljudnivån. ”Så här ska det vara”, me-
nade han. Så snart han lämnat tornet ökade vi till 
normal styrka. Genast kom anrop om varför vi 
inte svarat. Skulle vi ha lämnat en flygsäkerhets-
rapport?  
 Ett annat besök av en general var lite mer dra-
matiskt. Det pågick en flygvapenövning med för-
sta eskadern inblandad. Eskaderchefen, general 
Ingvar Berg, skulle på morgonen klockan 0600 
med en B 17 flyga till  F l, Västerås. Han anropade 
för att få köra ut till start. Jag nekade, då det var 
landningsförbud på F l på grund av vädret. Det gil-
lades inte. Berg parkerade sitt flygplan, så det näs-
tan gick på nosen. Hoppade ner och med raskaste 
steg till kanslihuset, uppför alla trapporna till 
tornet. Väl där stannade han på översta steget och 
vrålade: Får jag starta? Strax innan hade jag fått 
*QBI från F l och kunde i enskild ställning, trots 
civil klädsel säga: ”Ja general, *QBI har just kom-
mit för F 1.” 
 Något helt annat inträffade när min förre chef, 
CF 17, överste Torsten Rapp, sedermera ÖB, lan-
dade på F 18 och givetvis besökte tornet. Han 
tittade lite misstroget på mig och frågade: Vad är 
det här mot F 17? Jag fick anledning att begrunda 
hans fråga senare när CF 18 satte betyg på sina 
trafikledare. 

Storbritanniens drottning var på statsbesök 
1950. Hennes prinsgemål kom på besök, även i 
tornet. Jag servade en liten tavla just där trappan 
slutade: The Weekly smile. Dagen till ära hade jag 
prytt tavlan med en engelsk text. Dessvärre minns 
jag den inte. När besöket var slut och prinsen, som 
förste man, skulle ta trappan uppmärksammade 
jag honom på tavlan. Han läste och flatgarvade. 
De medföljande flygvapenofficerarna verkade 
måttligt roade.  

*QBI: Bestämmelser för flygning och landning med minimivär-
den. Flygplatsen är öppen. En havererad J 28. Foto via F 18.
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Mj Sven Lampell. 
Foto: SFF, Freddy 
Stenboms samling.

Sven Lampell, inga negativa omdömen men väl: 
”Du var en djävel på pejlen”.

Öv Erik Raab. 
Foto via krigsarkivet.

En ny era i tornet inleddes med att vi fick en 
”handdriven” pejl där trafikledaren, genom att 
vrida masten när föraren räknade en kortare sif-
ferserie på radion, fick fram riktningen till flyg-
planet. Det gick då att ge föraren kursen, QDM, 
mot F 18. När flygplanet var mitt över masten, 
fick man inget utslag på instrumentet och trafik-
ledaren kunde meddela ”plats” till föraren. Med 
detta verktyg utvecklades ett molngenomgångs- 
och landningssystem, pejllandning, med vilket 
trafikledaren kunde leda en molngenomgång, där 
flygplanet vid utgången ur moln hade nosen riktad 
mot bana 33. Men innan systemet knappt var på-
tänkt, anropades tornet av dåvarande flygchefen 
överstelöjtnant Karl-Erik Karlsson och frågade: 
”Får Vit Bertil pejllanda”? Det blev ju därefter.  
 Men pejlen blev snart ett mycket anlitat instru-
ment för molngenomgångar innan landning. Man 
kunde ha upp till fyra flygplan, som samtidigt 
flög in från olika håll. Det ställde vissa krav på 
trafikledarens simultankapacitet och snabbhet att 
fastställa kursen mot F 18. Ju närmare ett flygplan 
kom desto snabbare måste trafikledaren fastställa 
kusen, för att till slut fastställa över tornet och 
meddela ”Plats” varvid flygföraren svängde ut 
på en frånkurs under plané och vid en viss höjd 
svängde 180 grader samt fick genom pejling kur-
sen mot bana 33. Separationsregler fanns dess-
värre inte den första tiden. Handpejlen ersattes se-
nare av en automatpejl, som gav riktningen direkt. 
  
En för mig mycket trist historia var när en av 
stabstrafikledarna, Yngve Paulsson ringde mig 
med stor förvåning och meddelade att CF 18 gett 
mig de sämsta betygen av flygvapnets alla tra-
fikledare. I principfrågor, sa Yngve, pratade man 
helst med mig. Bland annat hade min engelska 
fått sämst betyg, trots att jag på fritid läst in stu-
dentexamen. En kollega med realexamen hade 
fått högst betyg. Jag stolpade in till flottiljchefen, 
överste Raab, och ville ha en förklaring. Han ägna-
de mig inte ens en blick, utan tittade ner i bordet 
påtagligt irriterad. Jag var väl ingen officerstyp, 
enligt hans syn. Eller som en hög officer på F 18 
sa: Raab var mer greve än flottiljchef. Jag hade 
gått ut flygskolan, GFU, som tvåa, någon hundra-
del efter ettan. Den ettåriga flygslagsutbildningen, 
GFSU 1 och 2 som etta, en betygsenhet över två-
an. På flyginstruktörskursen, FIK, gavs inga betyg, 
men flygtävlingen bland de åtta eleverna vann jag. 
Jag kände mig mycket illa berörd och kränkt!  
 Nåväl, när jag 1956 slutade på F 18 för att börja 
på flygstaben fick jag av flygchefen, överstelöjtnant 

Jag minns tiden på F 18 med såväl vemod som 
besvikelse. Våra två döttrar hade sett dagens ljus. 
”Du är feminin av dig”, sa överste 
Raab, när jag enligt reglerna anmäl-
de födslarna.  
 Låt mig avsluta med en fest på 
mässen med prinsessan Sibylla, då 
ensam mor. Den fina trädgården 
med eleganta pergolan var färdig. 
Illvilliga påstod därefter att peng-
arna för den planerade inredningen 
av tjänstebostädernas vindar var för-
brukade. Festen benämndes Assado 
och helstekta lamm tillreddes ute 
på terrassen. Men eftersom  
prinsessan skulle delta, vidtog extra förberedelser 
hur populasen skulle bete sig med handkyss. Inga 
våta grejor utan bara markering, djupa nigningar 
etc. Flera höga militärer deltog och klädseln var 
givetvis högtidsdräkt. Festen tilltalade prinses-
san, ty den väntande bilen fick vänta i två timmar 
efter avtalad tid. Efteråt ryktades det om att då-
varande CF 18, överste Lindskog, fått extra um-
gänge i prinsessans kretsar. 

Öv Björn Lindskog.
Foto via Krigsarkivet.
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Acro Deltas 1964 och 2010
Den 16 september samlades förarna i uppvisningsgruppen Acro 
Deltas för en gemensam fotografering på Tullinge. 

Bakre raden fr. v. Åke Christiansson, Hasse Jonsson, Peter Forssman. 
Främre raden fr. v. gruppchefen Claes Jernow, Boris Bjuremalm och Inge Andersson.

46 år senare på samma plats.
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Projekt 35221
Göran Sjöholm

Göran och Draken

Vår J 35B anländer till F 18.

Att sätta upp världens vackraste 
flygplan på en pelare.

De flesta av Sveriges flygflottiljer är idag 
nedlagda. Vad jag vet har samtliga kom-
muner där flottiljerna låg satt upp någon 

form av minnesmärke, i flera fall flygplan. På flera 
platser var flygflottiljen den största arbetsgivaren 
och en viktig del i vardagen. Invånarna var stolta 
över flottiljen och alla välbesökta flygdagar talar 
sitt tydliga språk. F 18 Kamratförening ansåg 
2003, att även Botkyrka kommun borde ha ett 
minnesmärke över Tullinges största och populä-
raste arbetsgivare under kalla kriget, jaktflottiljen 
F 18, Kungl. Södertörns flygflottilj.
 Kamratföreningens dåvarande sekreterare 
Lars-Eric Larsson fick via Göran Hawée vid F 16 
Kamratförening i Uppsala information om att det 
i Uppsala fanns en helt komplett J 35 Draken med 
individnummer 35221, som hade tillhört Tullinge. 
De två första siffrorna 35 i individnumret talar 
om att det är ett flygplan 35 Draken. Totalt till-
verkades 72 J 35 B vid SAAB.

Flygplan 35221 levererades den 12 april 1962 
till F 16 och var, liksom övriga J 35B, i ofullstän-
digt skick med beteckningen J 35B´ kvar där till 
den 13 september samma år. Den 14 september 
överfördes flygplanet som lån till F 18 och från 
första januari 1963 övertog F 18 det för gott. Det 
modifierades 1965 från B´ till B och fick radar, 
sikte och IK-utrustning samt dataomvandlare, 
datacentral och luftdatasystem med spaltinstru-
ment för höjd och fart. Flygplanet var sedan kvar 
till den 28 juni 1973 och kasserades formellt den 
19 juli samma år med en total flygtid på 1075 
timmar. Sista gången 35221 flög, var till F 3 i Lin-
köping den 28 november 1973 där det konserve-
rades. 

Hösten 2008 blev jag tillfrågad att bli pro-
jektledare för Projekt 35221, J 35 Draken, på 
pelare i Tullinge. Jag tackade ja. Hade jag då 
vetat vad jag gav mig in på hade jag nog tänkt 
en gång till. Jag svarade ja och det är jag nu 
glad för. Trots motgångar, missförstånd och 
svikna löften har projektarbetet med att sätta 
upp världens vackraste flygplan på en pe-
lare varit roligt och givande. Jag har lärt mig 
mycket och träffat många trevliga människor.

Föraren vid denna flygning skriver då en DA, 
driftstörningsanmälan, efter landningen med 
texten: Olustkänsla inför flygningen eftersom flyg-
planet sades vara kasserat. Känslan försvann under 
passet när jag märkte att flygplanets alla system 
fungerade UA (utan anmärkning). 

Flygplanet exponerades sedan vid flygdagar bland 
annat på F 10 1990 och flyttades från Flygvapen-
museum, FVM, till F 16 1993 för att ingå i Dra-
kenfamiljen och förevisas under flygdagen vid F 
16:s 50-årsjubileum. Därefter fick 35221 stå bort-
glömd först på fältet och senare i en Töreboda-
båge i ett så kallat Framom. Efter sex år på fältet 
avsåg några tekniker att iordningställa 35221 och 
införliva det i F 16-museet. Detta blev aldrig av. F 
16 lades ned och teknikerna slutade. Museigrup-
pen i Uppsala hade flera andra flygplan att värna 
om, så de kunde inte ta hand om ytterligare ett. 
FVM informerades om 35221, men de kunde inte 
ta emot det. FVM har alla handlingar om 35221, 
såsom loggbok med mera. 

Planet transporterades till F 18 den 15 december 
2003. Stjärtkonen, landställ och luckor var ska-
dade på grund av ovarsam hantering på F 16. 
Planet ställdes in i 1. divisionens inredda berg-
hangar. Efter cirka ett år flyttades 35221 till den 
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oinredda delen av berget. Av någon oförklarlig 
anledning blev planet stående i den oinredda de-
len fram till halvårsskiftet 2008. Under tiden stals 
bland annat fenan och pitotröret. Planet utsat-
tes för skadegörelse, flera detaljer vandaliserades 
bland annat radomen och huven. Vårt kompletta 
flygplan, som vi hade fått från F 16 var inte längre 
komplett! Värt att nämna är att 35221 var det 
sista flygplan som lämnade F 18:s berghangarer 
innan de göts igen för gott. 

Nu började själva arbetet med Projekt 35221. 
Jag startade med att ringa runt till andra ned-
lagda flygflottiljer för att höra mig för hur dessa 
hade lagt upp arbetet. Jag fick ingen information. 
Gamla projektledare hade gått ur tiden eller också 
var de omöjliga att få tag på. Det kändes ganska 
hopplöst. Jag ringde därför SAAB i Linköping 
och frågade vem som hade varit projektledare för 
flygplanen som står utmed E4 utanför Linköping. 
Jag fick tag i projektledaren Tommy Ottosson och 
presenterade mitt ärende. 
 Tommy har varit till en oerhört stor hjälp och 
lotsat oss fram till rätt personer inom SAAB i 
Linköping. Men i mitt första inledande samtal, 
sa Tommy direkt, ”är du ytterligare en sådan där 
figur som ska sätta upp ett flygplan på en pelare?” 
Tommy Ottoson berättade, att jag inte var den 
första som ringde och ville ha hjälp. Han hade lagt 
ned mycket tid på andra projekt, som det aldrig 
blev något av. 
– Är du tekniker och förstår vad jag säger, frågade 
Tommy. 
– Nej, jag är ekonom.  
– Dig pratar jag inte med, om du inte tar med dig 
någon kunnig person, sade Tommy. 
– OK, jag återkommer. 
Ingen i vår projektgrupp vid den här tidpunkten 

visste så särskilt mycket om J 35B Draken. Jag 
ringde därför Flygvapenmuseum i Linköping och 
förklarade mitt dilemma. Ring Göran Hawée i 
Uppsala, fick jag till svar. Jag ringde Göran 
Hawée, som dessutom är medlem i F 18 Kamrat-
förening och frågade om han kunde följa med till 
SAAB. ”Självklart”, sade Göran. Jag ringde tillba-
ka till Tommy Ottosson och sa att jag nu hade en 
kunnig person, som kunde följa med till SAAB. 
”Säger Flygvapenmuseum att du tar med dig Gö-
ran Hawée, så kan jag träffa dig”, sade Tommy.
 Göran Hawée och jag hade aldrig träffats tidi-
gare, däremot hade jag talat med honom i telefon 
vid ett tidigare tillfälle. I september 2008 åkte vi 
till SAAB, för att få information. Utanför SAAB:s 
huvudkontor i Linköping står det en J 35 Draken. 
Vi bestämde oss för att till punkt och pricka följa 
det planet, vad avsåg pelare och vinklar. På SAAB 
fick vi all information vi behövde om fundament, 
betongpelare, kronan (toppen på pelaren), kragen 
(vinkeln som är fäst på kronan) och vaggan som 
sitter under flygplanet. Till detta fick vi vindlast-
beräkningar och massor av tips, till exempel hur 
dräneringshål ska borras i kroppen, rostskyddsbe-
handling, kvalité på bult och material till vagga 
med mera. När vi lämnade SAAB hade vi ett två 
decimeter tjockt material med oss, i form av rit-
ningar, protokoll, fotografier och CD. Jag förstod 
att utan Göran Hawée skulle det aldrig bli någon J 
35 Draken på pelare i Tullinge. 

Ungefär samtidigt hade F 18 Kamratförenings 
styrelse fått tips om ett annat Drakenplan, till-
hörande flygflottiljen F 4 i Östersund. Detta 
flygplan skulle skrotas. Planet var i ett mycket 
bra skick och komplett. Det fanns planer på att 
skrota 35221 och istället satsa på flygplanet från 
F 4. Detta motsatte jag mig. Skulle vi ha ett plan 
på F 18 skulle det naturligtvis vara ett flygplan, 
som tillhört F 18. Jag har senare fått reda på att 

Flygplanet bogseras ut ur det oinredda berget.

Arbetsmöte i hangaren.
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Flygvapenmuseum hade dömt ut vårt plan efter 
stölderna och skadegörelsen. Men vi räddade det 
från att skrotas.
 Vi fick tillgång till Botkyrka flygklubbs gamla 
hangar i Tullinge, som hade utrymts efter att Bot-
kyrka kommun tvingat bort allt flyg i Tullinge. 
Hangaren hade ingen värme, men där gick att ar-
beta, förutom under vintern. Polisens hundenhet 
hyrde lokalen och lät oss tacknämligt nog vara där 
utan kostnad.  
 Vi gjorde sammanlagt tre besök hos SAAB för 
att få information om hur SAAB hade satt upp 
sina sju plan utmed E4 utanför Linköping. Jag tog 
också kontakt med samtliga SAAB:s underleve-
rantörer för att skaffa information. 

Jag var alltså projektledare och administratör 
för projektet. Thomas Starrin blev arbetsledare 
och skötte de praktiska arbetena i hangaren med 
35221 tillsammans med medlemmar ur F 18 Kam-
ratförening. Nu uppdagades det första missför-
ståndet. När jag blev projektledare, hade jag fått 
reda på att alla våra kostnader i projektet skulle 
ersättas, genom redovisning av kvitton. Jag fick nu 
reda på att vi inte skulle få betalt för några kostna-
der på planet. Markägaren hade bytt ledning och 
därmed policy. Nu behövde vi börja ragga spon-
sorer. Jag var tvungen att kontakta ett stort antal 
företag, som kunde tänkas vara villiga att stödja 
projektet. I princip alla företag jag kontaktade, 
ställde upp och hjälpte till med material. Militära 
flygplan och flyguppvisningar är väldigt uppskat-
tade hos svenska folket. Utan dessa företag hade 
vi aldrig klarat av att iordningställa 35221. För-
teckning finns i slutet av artikeln. 
    
Göran Hawée byggde en trämodell i skala 1:1 
av den vagga, som skulle fästas under flygpla-
net.  Vårt plan avvek från planet, som är uppsatt 
utanför SAAB:s huvudkontor, varför vaggan 
modifierades. För att vi skulle vara säkra på att 
vaggan skulle klara vindkrafterna, tog vi kontakt 
med professor Sören Östlund vid Kungl. Tekniska 
Högskolan, institutionen för hållfasthetslära, som 
undersökte våra modifieringar och gjorde ett 
skriftligt uttalande. 
 Vi delade upp ansvarsfördelningen. Kamratför-
eningen skulle ansvara för allt som hade med flyg-
planet att göra när det stod på marken före lyftet 
upp på pelaren. Markägaren, Rikstens Frilufts-
stad, skulle ansvara för allt som satt fast i marken, 
såsom fundament, pelare och krage.
 Det var en hel del saker, som fattades till 
35221. Vid lastningen på F 16 hade truckföra-

ren som bogserade 35221 till lastbilen, tryckt på 
35221 bakifrån och förstört stjärtkonen. Annat 
som saknades var fenan, huven, radomen, alfagiva-
ren och ett antal plåtar. Nu startade detektivarbe-
tet. Enligt Flygvapenmuseum finns det endast två 
stycken bevarade Drakenplan av B-versionen kvar 
i världen, och hur gör man då för att skaffa fram 
delar? En tröst var att modell A, B och C är lika 
på flera områden.     
 Vi hörde oss för hos Flygvapenmuseum, om de 
möjligtvis hade våra saknade detaljer, men vi blev 
istället hänvisade till RFN i Vidsel, RobotFör-
söksplats Norrland., som skulle ha gamla flygplan, 
som det utfördes diverse sprängningsprov på. Jag 
ringde RFN och frågade om våra saknade detaljer 
möjligtvis kunde finnas i Vidsel. Mer hjälpsamma 
personer än de jag fick kontakt med i Vidsel, tror 
jag knappas jag har träffat. Roland Lundmark vid 
FMV i Vidsel åkte ut till skjutområdet och fo-
tograferade alla detaljer, som vi ville ha. I Vidsel 
fanns en J 35A, så allt vad vi önskade kunde jag 
pricka av från Rolands fotografier, utom pitotrör 
och huv. 

Allt praktiskt ordnades i Vidsel innan vi läm-
nade Stockholm, såsom lastbil med kran, inpas-
seringskort, nycklar till vägbommar, pallar och 
packningsmaterial samt två personer som skulle 
ledsaga oss. Helt otroligt! Vi åkte till övningsfäl-
tet och jobbade en hel dag med att plocka bort 
de detaljer, som saknades till 35221. Det var en 
mycket fin och solig dag i juli 2009 och som tur 
var fanns det inga mygg på platsen. På kvällen fick 
vi en privat visning av veteranklubbens medlem-
mar Hans-Åke Carlsson, Ulf Kihlström och Curt 
Löfwenberg  liksom information på museet och 
om de robottester, som har förekommit i Vidsel 
sedan starten 1958. 
 Dagen därpå var vi på Vidselbasen och packade 
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alla flygplansdelar, som vi hade demonterat dagen 
innan. Arbetet tog hela förmiddagen. När vi var 
klara med arbetet, fick vi reda på att SAAB hade 
en transport, som skulle gå från Vidsel till Lin-
köping dagen därpå. Personalen vid Vidsel berät-
tade att de kunde skicka våra Drakendelar med 
SAAB:s lastbil. Vi kunde därmed hämta delarna i 
Linköping några dagar senare. 

På vägen hem åkte vi förbi Vännäs motormuseum 
och träffade Pelle Lundberg, som är ansvarig för 
flygdetaljerna vid museet. Pelle visade oss museet 
och tog hand om oss lika gästvänligt, som våra 
värdar i Vidsel. Pelle håller bland annat på med 
renovering av en Mustang, som tillhört flygvapnet. 
Av Pelle fick vi ett pitotrör till en J 35 B, samma 
version som 35221. Efter Vidsel och Vännäs hade 
vi nästan allt som saknades till vårt Drakenplan. 
 I Vidsel fanns en A-fena som var sönderskju-
ten. Tyvärr var den i för dåligt skick för att kunna 
användas. Från Vidsel tog vi med oss en D-fena. 
Den gick inte att bygga om så att den skulle passa 
35221. Vår D-fena bytte vi istället mot en B-
fena, som Örebro flygklubb hade som vägvisare. 
Flygklubben hade varit villig att sponsra projektet 
ändå, men vi var glada att kunna hjälpa Örebro 
flygklubb med en ny vägvisare i form av vår D-fe-
na. Vår vandaliserade huv bytte vi med en B-huv, 
som Arboga robotmuseum hade i sin flygsimula-
tor. Huven i simulatorn ska ändå vara övertäckt 
med en svart duk, så vår spräckta huv kunde an-
vändas till simulatorn. 

När diskussionerna om placeringsfrågan för 
35221 inleddes 2003 med den dåvarande markä-
garen, Vasallen, bestämdes platsen till flottiljvak-
ten. Helt plötsligt får vi reda på att den nuvarande 
markägaren, Rikstens Friluftsstad AB, ville place-
ra 35221 i banänden nere vid Riksten, två kilome-

ter från det gamla kasernområdet, på grund av att 
kasernområdet ännu inte var stadsplanerat. Detta 
ansåg kamratföreningen oacceptabelt. Jag frågade 
under ett pågående möte hösten 2009, hur lång 
tid det skulle ta att stadsplanera kasernområdet. 
Ett år får jag till svar. ”Då väntar vi ett år med 
uppsättningen”, sade jag. Med på mötet fanns re-
presentanter från både markägaren och Botkyrka 
kommun. Hela projektet levde nu upp och det 
blev som att tända en EBK! Flygplanet skulle pla-
ceras inom kasernområdet, som vi önskade. En 
värdig plats för ett minnesmonument över F 18.
 Att uppsättningen sköts upp ett år innebar att 
vi fick mer tid på oss att göra en mer noggrann 
renovering av 35221. Vi gjorde ett bildmontage på 
vår hemsida på webben, med 35221 placerad ned-
anför kanslihuset. Alla skruvar, som skruvats loss 
elförzinkades. Alla arbeten utfördes mer noggrant 
och genomtänkt. Vi bestämde oss för att göra 
35221 helt plåtrent i aluminium. Vi bestämde se-
nare att måla 35221 som ett Acro Deltas-plan. Vi 
studerade bilder på Acro Deltas-planen och Bertil 
Skogsberg, som har ritat originalloggan, hjälpte oss 
med framtagningen av en kopia av loggan. Acro 
Deltas logga och nationalitetsmärkena vektorise-
ras och vi beställde schabloner, som används vid 
lackeringen. Ett problem var siffrorna, 18. Vi hit-
tade inte typsnittet. Efter att ha fått hjälp av fö-
retaget Rebel, som gör plastmodeller av flygplan, 
inklusive Acro Deltas, kunde vi förstora plastmo-
dellens encentimetersmärke till naturlig storlek. 
Hela projektet går på högtryck och alla väntar på 
beskedet om placeringen. 
 Helt plötsligt uppstod ett haveri! Jag får ett 
mejl utan förvarning från Botkyrka kommun den 
nionde maj 2010, att 35221 inte fick sättas upp 
inom det gamla kasernområdet. Området ska 
avmilitariseras. Ett skäl är att de utländska stu-
denter, som bor på området kan bli skrämda av ett 
militärflygplan!            

Efter att vi fått reda på att Botkyrka kommun 
svikit sina löften, ringde jag till Tekniska museet 
i juni 2010. Jag möttes av stor entusiasm. Museet 
hade nämligen försökt få tag på ett Viggenplan, 
men misslyckats. Jag ringde alltså vid rätt tid-
punkt! Några dagar senare var jag på möte på 
museet och informerade om Projekt 35221. När vi 
skildes åt var vi överens om att det var nödvändigt 
att ta fram en totalkalkyl för projektet. Jag blev 
visad en plats utanför museet där 35221 skulle 
kunna placeras bredvid en polishelikopter av typ 
Bell 206 JetRanger, även känd inom försvarsmak-
ten som Helikopter 6.  

Vidselfararna. Fr. v. Thomas Lagman, Daniel Karlsson, 
Thomas Starrin, Göran Sjöholm och Dan Lundin.
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Acro Deltas ff på vingen. Bakre raden fr. v. Göran Hawée, Åke 
Segerbjörk, Dan Lundin, Thomas Starrin, Göran Sjöholm, Jan-
Olaw Persson, Jarl Åshage, Jan-Ola Thunell, Gunnar Persson 
och Tord Berg. Främre raden fr. v. Thomas Lagman, Daniel 
Karlsson och Johan Sjöholm. Foto: Hans Groby.

Före restaurering. Efter restaurering. Foto: Hans Groby.

Sponsorer för Projekt 35221
ABC Fasadvård AB, Alviks Lås, ATL-Antenn, Tele och Data, 
Bauhaus Botkyrka, Beckers Industridivision, Biltema Botkyrka, 
BIOKleen AB, Dinitrol, Mr CAP, Cramo i Huddinge, Flygva-
penmuseum, Försvarsmakten, Kungliga Tekniska Högskolan 
Institutionen för hållfasthetslära, Polisens hundenhet, RFN 
och FMV Vidsel, Robotmuseet i Arboga, SAAB Aerosystem, 
Sporrong, Tord Berg, Tumba Järn, Ytcenter i Sollentuna, Vän-
näs motormuseum flygavdelningen och Örebro flygklubb. Vi 
har också fått ekonomiska bidrag av medlemmar i kamrat-
föreningen, Botkyrka Kommun, Rikstens Friluftsstad AB och 
Svensk Flyghistorisk Förening SFF. Vi fick ihop material och 
pengar för cirka 150 000 kr. Dessutom ska markägaren Rik-
stens Friluftstad AB bekosta fundament och pelare med mera.

Under sommaren 2010 arbetade vi med kalkylen 
och höll kontaktpersonerna vid museet infor-
merade, om hur vi slutförde jobbet med 35221. 
Planet var nu aluminiumrent och alla nitrader 
och plåtar blev synliga på flygplanskroppen. Jag 
tyckte det var synd att sätta 35221 på en pelare 
åtta meter upp i luften, det skulle då inte gå att se 
alla detaljer på planet. Jag kontaktade därför före-
taget Bosch Rexroth, som arbetar med hydraulik, 
och frågade om de var villiga att sponsra projek-
tet med en hydraulisk pelare. Efter ett besök på 
Bosch Rexroth var pelaren och alla komponenter 
som cylindrar, hydraulpump och motor ordnade. 
Vilken lyckoträff! Nu skulle vi kunna höja och 
sänka planet samt vicka på det. 
 Nu började projektet bli riktigt omfattande.  Jag 
kontaktade återigen professor Sören Östlund vid 
KTH. Professorn ansåg att projektet var så intres-
sant att det var möjligt att göra det till ett exa-
mensarbete.
 I samma veva fick jag reda på att Rikstens Fri-
luftstad AB stod fast vid sitt löfte att stödja pro-
jektet, trots att Botkyrka kommun inte ville sätta 
upp 35221 inom det gamla kasernområdet på 
F 18. Nu var projektet totalfinansierat. Jag skrev 
ett utkast till projektplan och kallelse till ett för-
sta projektmöte vid Tekniska museet, då alla in-
blandade parter skulle träffas. 

Jag får ingen återkoppling från museet på mitt 
utkast. Efter att ha sökt olika personer vid Tek-
niska museet under tre dagar får jag reda på att 
ledningsgruppen vid Tekniska museet inte vill 
sätta upp 35221. Jag fick veta att ledningsgruppen 
ansåg det olämpligt att ha ett stridsflygplan utan-
för museet, ”det kan väcka starka reaktioner!” Jag 
tycker att ett tekniskt museum borde veta av de 
tekniska prylar vi använder idag, till exempel da-
torer och mobiltelefoner, har de flesta tagits fram 
inom den militära forskningen.
 Jag tror att 35221 hade blivit ett dragplåster 
för Tekniska museet. Militära flyguppvisningar är 
alltid oerhört populära. Den 21–22 augusti 2010 
avhölls Stockholms flygfestival vid Tekniska mu-
seet, på dagen 100 år efter att flygbaronen Carl 
Cederström flög sin Blériot XI på samma plats. 
Arrangemanget drog 40 000 personer. Medar-
rangör var Försvarsmakten. På programmet fanns 
bland annat helikoptrar, veteranplan och överflyg-
ning med flygvapnets JAS 39 Gripen i grupp samt 
flygvapnets historiska flygplan J 28 Vampire, J 29 
Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. 
 Idag är flygplan 35221 i ett mycket fint och 
unikt skick. Ytterligare ytbehandling erfordras om 
planet ska ställas upp utomhus. I dagsläget vet vi 
inte var 35221 kommer att placeras. Vi hoppas 
fortfarande att Kungl. Södertörns flygflottilj ska få 
det minnesmärke som flottiljen förtjänar.
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Koreakrigets förhandlingar och konsekvenser 
av förhandlingarna
Förhandlingarna som ledde till det nuvarande 
stilleståndsavtalet kom att innebära en rad över-
enskommelser samt ett antal kommissioner som 
skulle bildas för att följa upp efter-lydnaden 
av avtalet. Avtalet undertecknades av General 
Nam IL för både Korean Peoples Army (KPA) 
och Chinese Peoples Volontary (CPV) och för 
Sydkorea Generallöjtnant William K Harrison. I 
och med detta ansåg Nordkorea att avtalet var en 
överenskommelse mellan Nordkorea och USA. 
Med stilleståndsavtalet som grund, var tanken 
att parterna skulle träffas efter tre månader och 
återuppta förhandlingar om ett fredsavtal. Alla 
försök till sådana förhandlingar har sedan 1953 
misslyckats.

AA (Armistice agreement) Stilleståndsavtalet 
Stilleståndsavtalet som undertecknades i den så 
kallade Peace-Pagodan (den var belägen cirka 400 
meter väster om nuvarande Joint Security Area, 
JSA) innehöll i huvudsak följande överenskom-
melser: 
	 •	 eld	upphör	skall	gälla	från	klockan	2200		
  den 27 juli 1953 
	 •	 en	Military	Demarcation	Line	(MDL)		 	
  mellan de stridande styrkorna skall fast-  
  ställas. Styrkorna skall dragas tillbaka två km  
  på vardera sidan av MDL och en Demili - 
  tarized Zone (DMZ) om totalt fyra km   
  bredd upprättas. Inom DMZ får finnas högst  
  1000 man på vardera sidan. De får endast  
  bära handeldvapen av enkelskottstyp; au- 
  tomatvapen och tunga vapen är inte tillåtna  
  inom zonen. 
	 •	 förbud	mot	att	införa	personal-	och	mate-	
  rialförstärkningar till Korea (läget avseende  
  personal och materiel kl 2200 den 27 juli  
  1953 skulle gälla). Det fick inte tillföras fler  
  soldater eller annan materiel än den befint- 
  liga). 
	 •	 tio	orter	POE	(Ports	of	Entry),	fem	i	norr		
  och fem i söder fastställs, som enda tillåtna  
  platserna för in- och utförsel av personal  
  och materiel 
	 •	 en	Military	Armistice	Commission		 	
  (MAC) skall upprättas 

	 •	 en	Neutral	Nations	Supervisory	Commission		
  (NNSC) upprättas 
	 •	 en	Neutral	Nations	Repatriation	Commis-	
  sion (NNRC) upprättas 
	 •	 utväxling	av	krigsfångar	skall	verkställas		
  inom 60 dagar efter AA undertecknande.  
  NNRC skall verkställa utväxlingen av krigs- 
  fångar. Dess säte är i Panmunjom. 
	 •	 slutligen	innehåller	AA	rekommendation	
  er till regeringarna ”countries concerned  
  on both sides” att inom tre månader sam- 
  mankalla till en politisk konferens och   
  förhandla samt reglera frågan om bortdra- 
  gande av främmande trupp för att därigenom  
  åstadkomma en fredlig lösning av Korea- 
  frågan (ännu idag olöst).

MAC (Military Armestice Commission) 
Enligt AA skall MAC övervaka efterlevnaden av 
stilleståndsfördraget och genom förhandlingar 
bilägga tvister rörande överträdelser. MAC utgörs 
av företrädare från de bägge sidorna. 
MAC skall bestå av 10 medlemmar, fem utnämn-
da av the Commander-in-Chief, United Nations 
Command (UNC) och fem utnämnda ”jointly” av 
the Supreme Commander of the Korean People’s 
Army (KPA) och the Commander of the Chinese 
Peoples Volunteers (CPV). Av medlemmarna 
skall tre på vardera sidan vara generaler eller flagg-
män och övriga två ha lägst överstes grad. 
 
UNCMAC: USA generalmajor, ROK generalma-
jor, ROK brigadgeneral, UK brigadier. 
(ROK, Republic of Korea, Sydkorea) 
KPA/CPV MAC: KPA generalmajor, CPV gen-
eralmajor, KPA generalmajor, två KPA senior 
Colonels. 
 MAC biträdes av ett sekretariat. Protokoll och 
förhandlingar föres på engelska, koreanska och 
kinesiska. KPA/CPV sekretariat ligger i Kaesong 
och UNCMAC sekretariat ligger i Seoul. 
 MAC skall biträdas av tio Joint Observer Team 
(JOT) sammansatta av personal från vardera 
sidan. Dess uppgift är att utföra i och undersök-
ningar samt utreda incidenter och överträdelser 
av AA som inträffar inom DMZ och/eller Han-
Flodens utlopp.

Genom direktöverenskommelser mellan 
parterna har AA byggts ut med ett antal tillägg, 
som reglerar administrativa frågor. Ett sådant 
tillägg har bland annat skapat det område som 
benämns JSA (Joint Security Area) inrymmande 
förhandlingslokaler för MAC, NNSC, sambands-

Koreakriget
Del 3

Text och bild: Gunnar Persson
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officerare JDO (Joint Duty Officer) för båda 
sidor samt idag också representanter för Röda 
Kors-organisationer. Inom JSA får finnas högst 5 
officerare samt 30 man lätt beväpnad trupp, vakt-
personal. Dessa bemannar bland annat vaktposi-
tioner utanför förhandlingslokalerna vid pågående 
förhandlingar eller vid besök inom JSA. 

NNSC (Neutral Nations Supervisory Com-
mission) Svenska övervakningskommissionen 
	 •	 NNSC skall övervaka, observera, inspektera  
  och undersöka förhållanden rörande in-och  
  utförsel av personal och materiel 
	 •	 utföra	sådan	särskild	observation	och/eller		
  inspektion som kan begäras av MAC eller  
  av den ena eller andra sidans Senior Member  
  avseende överträdelser av AA utanför DMZ 
	 •	 rapportera	till	MAC

 
NNSC skulle bestå av fyra neutrala länder (med 
neutrala länder menar man i avtalet, länder som 
inte deltagit i strider på endera sidan). Sydsidan 
valde Sverige och Schweiz. Nordsidan valde Polen 
och Tjeckoslovakien. Historiskt sett fördes dis-
kussioner om sex länder. Sydsidan förslog Norge 
och nordsidan Sovjetunionen. UNC ansåg sig 
inte kunna godkänna Sovjet som lämplig kandi-
dat varför nordsidan ansåg detsamma om Nato-
makten Norge. Slutresultatet blev därmed fyra 
medlemsländer. NNSC fick sitt säte i Panmunjom, 
en svensk-schweizisk camp på sydsidan och en 
polsk-tjeckisk camp på nordsidan.  
 NNSC skulle biträdas av 20 Inspection Teams 
(NNIT), tio fast förlagda i de tio POE samt tio 
rörliga, de senare avsedda att sändas ut på sär-
skilda inspektioner. Under hösten 1955 kom dessa 
rörliga och fasta grupper att dras in då delegation-
erna inte ansåg att de kunde fullfölja uppgiftens 

lösande, då varken nord- eller sydsida bidrog till 
att rapportera och meddela förändringar i mate-
riel och personal (endast sydsidan rapporterade 
personalförändringar och gör så även idag).

De båda delegationerna skall från sina hemlän-
der förses med adekvat personal (staff assistance) 
för uppgiften samt ett sekretariat med erforderlig 
personal. Vidare skall en Alternate Member (över-
ste, stf delegationschef) utses som vid förfall av 
Member (general, delegationschef) skall represen-
tera honom vid kommissionens sammanträden. 

NNSC skall sammanträda dagligen och får 
ajournera sina förhandlingar i högst sju dagar. 
Bestämmelsen följs fortfarande och den av hävd 
etablerade ordinarie mötestiden med kommis-
sionen på tisdagar klockan 10.00 gäller alltjämt. 
 NNSC började omedelbart sitt arbete enligt 
avtalet och ett första möte hölls den 1 augusti 
med början klockan 1500 och följdes av dagliga 
möten hela månaden. Efterhand som många 
besvärliga procedurfrågor avhandlats minskade 
antalet möten och från och med februari 1954 har 
kommissionen utnyttjat sin rätt att sammanträda 
minst var sjunde dag.

Under de mer än 50 år som kommissionen har 
verkat har uppgifter tillförts kommissionen enligt 
följande: 
	 •	 genomföra	åtgärder	jämlikt	AA,	till	exem-	
  pel formella sammanträden samt regelbund- 
  na möten (tisdagar klockan 10.00) 
	 •	 organisera	särskilda	möten,	sammankomster		
  med mera i T 1 (förhandlingsbyggnaden i  
  JSA) 
	 •	 mottaga	och	orientera	besökande	till	NNSC		
  om vår verksamhet 

NNSC förhandlingshus i bakgrunden.

Byggnad T1, NNSC och T2, MAC samt de silverfärgade ge-
mensamma byggnaderna för NNSC fram till 1994
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	 •	 deltaga/utföra	intervjuer	med	personal	som		
  korsat MDL, till exempel avhoppare 
	 •	 delta	i	repatrieringsceremonier 
	 •	 delta	i	ceremonier	kring	stupade	soldater 
	 •	 delta	i	kontrollflygningar	längs	DMZ	samt		
  flygningar från Bonifas in till JSA  
	 •	 närvara	i	samband	med	MDL	passager	i	JSA 
	 •	 delta	som	observatör	i	samband	med	öv- 
  ningar, transporter i transportkorridorerna  
  etcetera

Efterlevnaden av avtalets överenskommelse om 
att rapportera in- och utförsel av materiel och 
personal har genom åren övergetts av båda sidor. 
Nordsidan slutade ganska snabbt med rapporter-
ing och sydsidan slutade rapportera in- och utför-
sel av materiel efter ett antal år. Sydsidan rapport-
erar fortfarande in- respektive utförsel av personal 
enligt avtalet till NNSC.

Från start bestod den svenska styrkan av 86 
man, tre generaler, tre överstar samt 32 övriga 
regementsofficerare, 22 kompaniofficerare och 
förvaltare, 15 underofficerare och underbefäl. 
Ganska snabbt reducerades styrkan och idag 
består den av fem delegater (en general, en över-
ste, två majorer samt en kapten).
 Enligt det underskrivna avtalet skulle de två 
delegationerna övervaka in- och utförsel av per-
sonal och materiel från de tio fastställda POE. 
I samband med Tjeckoslovakiens delning 1993 
blev Polen kvar som enda medlemsland på nord-
sidan. 
 Tjeckien var berett att ta över Tjeckoslovak-
iens roll, men detta godkände inte nordsidan. 
Då återstod endast Polen, som representant för 
nordsidan. Å andra sidan ansåg nordsidan att även 
Polen kunde lämna sitt uppdrag. Polen ansåg att 
uppdraget kvarstod och fortsatte verksamheten, 

som tidigare avtalat. Nordsidan ansåg inte att stille-
ståndsavtalet ägde giltighet. Nordsidan stängde 
av el- och vattenförsörjningen till Polens camp, 
varför de tvingades lämna campen i februari 
1995. Polen representerar nordsidan idag cirka 
tre gånger per år i samband med möten mellan 
NNSC-nationerna. Sverige och Schweiz har fort-
farande varsin militärdelegation placerade i Pan-
munjom.

Den svenska delegationen kom att stationeras 
i Panmunjom vid den 38:e breddgraden, nära en 
liten by som heter Daesong-dong och inte långt 
från ett större samhälle vid namn Kaesong-dong. 
Polska och Tjeckoslovakiska campen fanns på 
nordsidan strax innanför demarkationslinjen i ett 
hus, som idag är ett fredsmuseum, endast tillgän-
gligt från nordsidan. Panmunjom var från början 
en liten by vid vägen från Seoul till Kaesong. 
Här stannade resanden och övernattade och njöt 
av den fina naturen. Daesong-dong är en liten 
bondby som fortfarande lever och frodas. De som 
bor där åtnjuter (på grund av sitt läge inom den 
demilitariserade zonen, DMZ) skattefrihet för 
det ris och den ginseng, som odlas och detta säljs 
till ett högre pris än övrigt i Korea (beroende på 
bland annat den rena och klara luft som finns i 
området). Byn har en egen skola där barnen går 
till och med sjätte klass. Byn fungerar och är up-
pbyggd som en kommun med alla dess funktioner 
och beslutsorgan. I byn finns en sydkoreansk vak-
tpluton som sköter bevakning, skydd med mera. 
Plutonens uppgift är också att ständigt se till att 
den Sydkoreanska flaggan finns hissad i den 100 
meter höga flaggstången. Ute på åkrarna följs 
bönderna av vaktsoldater i det dagliga arbetet för 
att förhindra att nordsidan kidnappar eller skadar 
dessa.

Överlämnandet av en nordkoreansk soldat till Nordkorea.

Sydkoreanska 
flaggan i den 
100 meter höga 
flaggstången.
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NNRC (Neutral Nations Repatriation  
Commission) 
UNCREG (United Nations Command Repatria-
tions Group) bildades för att ta hand om de mest 
vitala frågorna efter kriget nämligen den om repa-
triering av POW (Prisoner of War). Chef för UN-
CREG blev den amerikanske brigadgeneralen A K 
Hamblen. För att på plats hantera repatrieringen 
bildades NNRC (Neutral Nations Repatriations 
Commission). NNRC kom att bestå av fem kom-
missioner; Sverige, Schweiz, Polen, Tjeckoslova-
kien och Indien. Indiens representant utsågs till 
ordförande för NNRC. Chef och ordförande för 
NNRC blev den indiske generallöjtnanten K S 
Thimayya. Indien skulle också bidraga med trupp 
för att vakta krigsfångarna, när de fanns i lägret i 
Panmunjom. Då Sydkorea inte tillät att de indiska 
trupperna landade på Sydkoreansk mark, flögs alla 
soldater in med helikopter till DMZ. Detta blev 
en gigantisk helikopteroperation. Campen i Pan-
munjom kallades för Hind Nagar (betyder indisk 
stad) och campen som inrymde delegationerna 
kallades Shanti Nagar, Fredsstaden). 

Att stilleståndsförhandlingarna tog ovanligt 
lång tid var till stor del beroende på att repatri-
eringen av krigsfångar drog ut på tiden. Förenta 
Nationerna ansåg att varje krigsfånge själv skulle 
få besluta om denne ville återvända hem eller 
inte. De krigsfångar som ville återvända till sitt 
hemland skulle utväxlas inom 60 dagar. De som 
vägrade skulle överlämnas till NNRC för handläg-
gning. Om mottagarländer ville fick de sända rep-
resentanter som skulle förklara för krigsfångarna 
deras rättigheter. Dessa krigsfångar skulle utväxlas 

senast inom 90 dagar. Detta innebar enligt avta-
let att slutdatum skulle vara den 23 december 
1953. Repatrieringen genomfördes över ”Bridge of 
no return” (bron utan återvändo) vilket innebar 
att när man väl valt sida och passerat bron fanns 
ingen återvändo. Vid detta tillfälle kom också 
delegationerna att minska på antalet delegater, då 
uppgifterna avsevärt reducerats. Den 21 februari 
1954 upplöstes NNRC, då inga ytterligare upp-
gifter kvarstod att lösa.

Den Nordkoreanska flaggan i topp på en 160 meter hög mast.

Minnessten över länders deltagande i Korea. 
Uppsatt till 50-årsjubiléet 2003.
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       Medlemsavgiften till F 18 Kamratförening
Från och med 2011 betalar alla medlemsavgiften, även de som varit ständiga medlemmar. 
Detta efter beslut på årsmötet 2010. Medlemsavgiften är oförändrad 100 kronor.
Vi hoppas att du vill vara kvar som medlem och stödja vår verksmhet och ser tacksamt 
fram emot att du snarast sänder in din avgift till föreningens PG 72 91 00–8.
Inbetalningskort som bilaga i F 18-Kamraten. Kassören.

Alla som är intresserade av flyg och av F 18 kan bli medlemmar.
Bli medlem och stöd vårt arbete med att bevara minnet av tiden 
då flygflottiljen var en del av luftförsvaret av vårt land.
Medlemsavgiften är 100 kronor.
Om du vill bli medlem, kontakta då vår ordförande Gunnar Persson.
Adress: Gunnar Persson, Torpvägen 24 A, 147 63 Uttran, 
Tel. 08–530 340  06, info@f18.se

Bli medlem i F 18 Kamratförening

Förhandsbeställ boken om F18! 
”Från Hedenhös till nutid”.

Boken är på 336 sidor i färg,
med tyngdpunkt på F18-tiden.  

Från J22 till J35, 
samt de flesta stödfunktioner vid F18.
Boken kommer i december–januari.

Beställ  boken om F 18  
”Riksten och Kungl Södertörns flygflottilj” pris 280 kr + frakt

Begränsad upplaga

f18boken@f18.se

Glöm inte att ange din adress
samt ditt telefonnummer!

OBS!

Jan-Olaw Persson 
Myntastigen 15
153 31 Järna
jan-olaw.p@telia.com
Tel. 08–551 712 50

Eller skicka beställningen till:Beställ via E-post:

Meddelande

Efterlysning
Finns det någon som vet vem som flög J 35B 35221, Rudolf 21 sista passet, 
cirka 30 minuter 1973–11–28 samt varifrån och till vilken flygplats?
Kontakta i så fall Göran Sjöholm, tel 08–257 429 eller Göran Hawée 
tel 0292–305 65.
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97 år
Engelbrekt Karlsson Tullinge 26  april

90 år
Sven Dahlgren Hägersten  16  januari
Martin Skoog  Tullinge  1  maj
Åke Nilsson  Huddinge  22  november

85 år
Sture Lundgren  Bagarmossen 31  januari
Georg Lavén  Norrtälje  23  april
Gösta Sagerstam  Huddinge  5  maj
Margareta Brötbacke  Grödinge  8  maj
Sune Wiberg  Uttran  13  juni
Ing-Mari 
Wallin-Carlsson  Södertälje  6  december

80 år
Svea Nilsson  Tumba  1  januari
Bengt Thelander  Åkersberga  12  februari
Boris Bjuremalm  Uppsala  15  mars
Elisabeth Frisk  Stockholm  3  maj
Kjell Heimersson  Flen  4  maj
Owe Herö  Uttran  2  augusti
Bengt Ljungberg  Stockholm  17  augusti
Bo Hafdell  Rönninge  2  september
Erik Forslund  Älvsjö  27  oktober
Bruno Söderblom  Östersund  10  december

75 år
Göran Hultin  Täby  8  januari
John Eriksson  Tumba  6  februari
Erik Gustafsson  Borås  21  mars
Björn Ekberg  Järfälla  25  april
Hans Andersson  Sorunda  16  juni
Bengt Jämthammar  Veberöd  6  september
Kerstin Svensson  Hägersten  16  december

70 år
Magnus Dager  Huddinge  24  januari
Stafan Köhlmark  Abbekås  28  mars
L-G Mattson  Järfälla  29  april
Ingvar Nordstedt  Lund  7  maj
Tore Källander  Tumba  14  maj
Roger Wikholm  Tumba  29  maj
Jan-Gunnar Hallman  Uppsala  15  juli
Thord Linder  Grödinge  15  september
Göran Hawée  Harbo  6  oktober
Bertil Andersson  Kolmården  30  oktober
Pär Harald Wolff  Halmstad  14  november
Björn Bendt  Haninge  30  november

65 år
Gösta Hermansson  Nordingrå  29  januari
Yngve Persson  Vingåker  19  mars
Stefan Gustafsson  Haninge  3  juni
Carl Gustaf Nilsson  Stockholm  13  juni
Christer Dahlgren  Enskede  27  september
Kenth Dackmar  Tumba  30  september
Paul Linde  Älvsjö  3  november

60 år
Roger Gloudemans  Nacka  5  februari
Mikael Sjöström  Kumla  25  mars
Tomas Kreij  Sundbyberg  5  april
Alvar Nyrén  Östhammar  10  april
Hans Göran Hyll  Årsta  10  maj
Tom Olsson  Sollentuna  11  oktober

55 år
Mats Hanqvist  Stockholm  9  februari
Mikael Bäckström  Stockholm  9  februari
Gunnar Månsson  Nyköping  5  mars
Lena 
Fredriksson Postelius  Tumba  9  juli
Ola Axelsson  Rönninge  1  november

50 år
Sten Wiedling  Nyköping  26  september
Bengt Kjellström  Enskede  16  december

Födelsedagar 2011

Här är de vi har födelsedata på.

Sven Alm  Solna 
Gösta Alvung  Uttran 
Karl-Erik Andersson Huddinge (avl. 2009)
Arthur Hedbom Tumba
Lennart Johansson Huddinge (avl. 2009)

Under 2010 avlidna medlemmar 
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Flygdagen på Gärdet den 21 augusti 2010
Blériot XI i luften igen 100 år efter uppvisningen 1910.

Inför starten 07.00 på lördagsmorgonen för en testflygning.

Blériot XI/Thulin typ A

Spännvidd: 8,9 m

Längd: 7,8 m

Vikt: 317 kg

Fart: 75–80 km/h

Maxhöjd: 1800 m

Räckvidd: 30–35 km

Blériot XI var ett populärt flygplan i flygets 

barndom. Konstruktören Louis Blériot flög 

över Engelska kanalen 1909 i sin Blériot XI.

Flygbaronen Carl Cederström hade uppvisning med Blériot XI på Gärdet 1910. 
Nu 100 år senare flög flygplanstypen åter över Gärdet inför en stor publik. Det 
var Mikael Carlsson som flög. Han har renoverat Tekniska museets Blériotplan. 
Flygplanet licensbyggdes 1918 i Landskrona, enligt en modell från 1910, för 
Thulins flygskola i Ljungbyhed. Det köptes av Tekniska museet 1926.

Många flygentusiaster ställde upp på morgonen den 21 augusti för att bevittna provflygningen.

Flygföraren
Mikael Carlsson

Instrumentpanelen


