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Ordföranden har ordet

Ordförande Gunnar Persson vid vårt flygplan på 10-milaorienteringen

S

äsongen 2010/2011 går till historien som
en ovanligt snörik och kall vinter. Efter all
snöskottning längtar väl alla till sommar, sol
och värme. Jag hoppas, när tidningen nu ligger i din
hand, att denna önskan har blivit uppfylld.

48 år efter flyginsatsen i Kongo, så bidrar flygvapnet med åtta JAS 39 för insatser i Libyen inom ramen för ett FN-mandat. Förbandet är baserat på
Sicilien (Sigonella). Uppdraget är att övervaka den
flygförbudszon som införts över Libyen. Inga insatser
får göras mot markmål, om det inte sker i självförsvar. Insatsen är tänkt att pågå i tre månader. Med
JAS 39 finns också en TP 84 Hercules, som skall
svara för att lufttanka planen. I övrigt så finns svensk
personal i insatsledningen i Italien (Poggio Renatico).
Den operativa ledningen finns i Italien (Neapel) och
taktiska ledningen sker från Turkiet (Izmir). Politisk
och strategisk ledning sker i Bryssel respektive Mons
i Belgien.

Äntligen har då utredningen om försvarsmaktens
kamratföreningar genomförts och ett underlag är
inlämnat till högkvarteret för vidare handläggning.
Samverkansgruppen för flygvapnets kamratföreningar tycker att utredaren har hörsammat våra synpunkter. Vi avvaktar med stor förväntan det fortsatta
arbetet i högkvarteret. Vi hoppas att även där få
deltaga och göra vår stämma hörd.
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Minnesboken blev klar och distribuerades i början
av februari. Vi gjorde en första beställning om 1000
stycken böcker. Boken har rönt stor uppskattning
bland dem som har köpt ett exemplar och läst detsamma. Försäljningen har gått med en väldig fart och
snart återstår bara 100 böcker.

Projekt 35221 står och väntar i hangaren för att
slutligt sättas upp på pelare. Kommunen utlovade
vid möte i mars att alla handlingar med mera skulle
vara klara i mitten av april. Denna beslutstidpunkt är
också viktig för att få upp planet på pelare i september. Då varken kommunen eller de övriga berörda
hört av sig i skrivandets stund, trots e-post kontakter,
är det troligt att vi inte heller i år kan inviga projektet. Vi kommer att fatta nytt beslut om placering
vid styrelsemöte den 15 juni. Slutlig placering kan
komma att bli flygvapenmuseum.
I samband med 10-milaorienteringen under valborgshelgen rullade vi ut planet och visade upp
det för publiken. Vi sålde också en del böcker. Det
var många som frågade när planet skulle placeras på
pelare och få beskådas och minna om det gamla
F 18.
Ha en skön och avkopplande sommar, så ses och hörs
vi i höst.
Gunnar Persson
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Årsmöte
Årsmötet 3 maj 2011
Text Gunnar Persson. Foto Saga Åshage.

E

nligt tradition samlades vi framför minnesstenen, som nu är tvättad och med nymålad
text. Det är i år 55 år sedan stenen invigdes och vi hedrade våra bortgångna kamrater
med en tyst minut och en blomma vid stenen. Efter en kort promenad, så samlades vi
för sedvanliga årsmötesförhandlingar på övervåningen av Lizas mäss. Styrelsens proposition
om ändring av antalet styrelseledamöter och andra funktionärer bifölls enhälligt av mötet.
Årsmötesförhandlingarna avslutades med avtackning av Nils Buskas, som har varit en stor
tillgång i styrelsen med sina kunskaper om F 18. Även sekreteraren, Göran Sjöholm, avtackades efter gediget arbete i styrelsen. Efter detta fick medlemmarna lite information om den
utredning, som Högkvarteret har låtit utföra om försvarsmaktens kamratföreningar, samt lite
information om vårt projekt 35221. Därefter avnjöts i restaurangen en välförtjänt och god
pyttipanna. Styrelsen avslutade det hela med ett konstituerande möte.
Återigen har då ett nytt föreningsår påbörjats.

Göran Sjöholm och Nils Buskas
avta

r Perss
Ordförande G unna
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ckas för förtjänstfullt arbete

on öppnar mötet
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Ordförandekonferens för flygvapnets
kamratföreningar den 5–6 maj i Östersund

Konferensdeltagarna samlade. Foto via Gunnar Persson.

K

onferensen är den andra i ordningen och för
värdskapet stod F 4 Kamratförening. Konferensen genomfördes på försvarsmuseet
Optand Teknikland, som ligger mellan Brunflo och
Östersund på det gamla krigsflygfältet (Ope). Alla
deltagare var förväntansfulla och ivriga att få veta
vad som hänt inom övriga kamratföreningar, sedan vi
senast träffades i april 2009. Efter en runda konstaterade vi att det inte har hänt så mycket, utan att det
mesta går i gamla fotspår, utom vid vissa stödjande
förband, som insett betydelsen av kamratföreningarna. Vi hade all anledning att ge C LSS en stor eloge
för sitt engagemang och stöd. Borde vara ett exempel
för övriga stödjare.

Från Försvarsmakten deltog Mj Hans Olenäs, ProdFlyg HKV samt Glt Jan Salestrand, CLedS HKV. Vi
är mycket tacksamma för detta deltagande och det
stöd vi får av HKV. Övriga deltagare, utom kamratföreningarna, var Svensk Flyghistorisk Förening och
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund.

Kvällen tillbringade vi i länsresidenset, där landshövding Britt Bohlin bjöd på ett varmt mottagande
och middag med mycket gemytlig kamratsamvaro,
helt i flygvapnets ordning.
6

Fredag förmiddag informerade Salestrand om Försvarsmakten (FM) och vägen in i framtiden. Det är
ingen lätt uppgift att styra FM i rätt riktning, med
så många viljor. Kommande organisationsförändringar gör det inte enklare. Efter detta genomförde
vi besök på försvarsmuseet. Museet består av många
olika byggnader, innehållande föremål och historia
från garnisonens olika förband och enheter. Det är
ett mycket bra och sevärt museum, som är väl värt
att besöka. Efter det historiska inslaget var det tid
att taga upp diskussion kring den nyligen inlämnade
utredningen om Försvarsmaktens Kamratföreningar.
Utredaren, Björn Andersson, har enligt vår mening
gjort ett utmärkt arbete och våra förhoppningar är
att Försvarsmakten nu gör detsamma med den gedigna utredningen. I samband med detta omvalde
konferensen den tidigare bildade samverkansgruppen
till ett nytt mandat fram till nästa konferens, som
avses genomföras 2013.
Vi alla tackar F 4 Kamratförening för en välplanerad
och bra ordförandekonferens med ett bra värdskap.

Gunnar Persson
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10-milaorienteringen på Tullinge
Text Gunnar Persson. Foto Jarl Åshage.
I samband med 10-milaorienteringen på Tullinge rullade vi ut vår Acro Deltas-35:a.
Vi behöver lite reklam för vårt projekt och draghjälp som påtryckning mot kommunen. Ännu har vi inte erhållit något besked om det fortsatta arbetet. Samtidigt passade vi på att sälja vår bok. Tullinge Modellflygklubb samgrupperade med oss och visade
upp sina fina modellflygplan. Under kvällen startade de jetmotorn i en modell av JA
37 Viggen. Modellens jetmotor låter imponerande och luktar flygbränsle!
Sammantaget blev det en jättebra tillställning.

JA 37-modell

Stort tack till Botkyrka Motorklubb
som hjälpte oss med bogseringen
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Koreakriget
Del 4
Text och bild: Gunnar Persson.
Svenska Övervakningskommissionen i Korea
Den svenska regeringen utgick ifrån att den svenska
delegationen, som till en början bestod av 86 personer, skulle verka ganska kortvarigt i Korea. Efter
avresa från Sverige hamnade delegationen i Japan i
avvaktan på att stilleståndsavtalet skulle skrivas under. Genom detta kom de svenska och schweiziska
delegationerna att sammanföras i Japan. De båda
delegationerna transporterades till Korea och flyttade
samtidigt in i det gemensamma lägret i Panmunjeom.
Den polska och tjeckiska delegationen hade under
tiden förlagts på den norra sidan om demarkationslinjen men inom den demilitariserade zonen.
Efter etablering började arbetet med att hitta arbets- och samvaroformer för de fyra delegationerna.
Det första ordinarie mötet hölls lördagen den 1 augusti 1953 klockan 15.00. Mötet behandlade frågorna om arbetsspråk, ordförandeskap samt en presentation av chef (Member, generalmajor) med ersättare
(Alternate Member, överste) för varje delegation.
Efter två timmar och tio minuter var beslutet att engelska skulle vara arbetsspråket och ordförandeskapet skulle rotera mellan medlemsländerna.
Under perioden augusti 1954 till juli 1955 diskuterades avveckling av den svenska delegationen,
men även frågan om kommissionens avveckling.
Sverige föreslog indragning av alla fasta men även de
rörliga lagen, då de inte kunde utföra sina uppgifter
enligt avtalet. De polska och tjeckiska delegationerna
protesterade mot en neddragning. Lösningen blev en
kompromiss, där vissa lag sparades för verksamhet
på fältet. I december 1955 reducerades den svenska
delegationen till 36 man, med anledning av de reducerade arbetsuppgifterna. Trots många problem med
slitningar mellan delegationerna samt mellan nordoch sydsida rörande procedurfrågor med mera var
stämningen inom NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission) god. Sverige reducerade efterhand
den svenska delegationen ytterligare, med anledning
av den minskade rörligheten och svårigheten att arbeta på fältet. I november 1959 bestod delegationen
av nio man. Våren 1970 reducerades gruppen till sju
man, för att idag (2011) bestå av fem delegater. Fram
till idag har 938 officerare tjänstgjort vid den svenska
delegationen.

Stilleståndsavtalet föreskriver att både nordsidan
(KPA/CPV) och sydsidan (UNC) skulle rapportera
in- och utförsel av personal samt krigsmateriel. Avtalet föreskrev att det inte fick finnas fler soldater eller
8

modernare krigsmateriel än vid tidpunkten för avtalets undertecknande. Inne i zonen fick endast vapen
med enskottsfunktion finnas.
KPA/CPV slutade ganska tidigt med denna rapportering och UNC kom att upphöra med rapportering av krigsmateriel den 21 juni 1957. Anledningen
var att UNC menade att nordsidan inte följde avtalet, varför även sydsidan avslutade rapporteringen.
Den tekniska utvecklingen är förmodligen en faktor
som gör det svårt att följa andemeningen i avtalet.
Tillförsel av ny modernare materiel har bidragit till
att rapporteringen upphört. Än idag rapporteras bara
in- och utförsel av personal från sydsidan (UNC).
Nordsidan KPA/CPV ger ingen information överhuvudtaget rörande in- och utförsel. Eftersom stilleståndsavtalet var tänkt som en temporär övergång
till ett fredsavtal fanns ingen planering för den långa
närvaro vi kan se idag.

De fyra delegationerna var endast avsedda att
befinna sig i Korea en kort period, för övervakning
av stilleståndsavtalet. Alla byggnader med mera kom
därför i början av perioden att bestå av tält (i advanced camp) för att sedan uppföras som temporära
byggnader inom det svensk-schweiziska lägret i
Panmunjeom. Därför kom alla byggnader att benämnas med stor bokstav T (som i temporär) samt ett
ordningsnummer. Denna ordning gäller även idag.
Som ett exempel så är kontors- och rumsbarackerna
benämda T10. Under perioden 1955–1960 uppfördes
de baracker som än idag används av de svenska och
schweiziska delegationerna. Byggnaderna består av
halvmånformad korrugerad plåt som belades med en

Valhall

plastliknande tjock yta. Uppvärmningen är i princip
ett dieselaggregat, som fyller baracken med varm
luft. Generalens barack döptes till Valhall (T11) och
de båda kontors- och rumsbarackerna till Gimle och
Glitner (T10) enligt svensk nordisk tradition. Det
svenska lägerområdet omdanades och planterades
med gräs, träd och buskar. Under perioden 1957–
1958 började alla inse att vistelsen i Panmunjeom
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kommer att bli långvarig. Detta innebar att lägren
utvecklades efterhand och standarden blev även den
bättre, med vatten och avlopp. Inom campen fanns

Besökaren kan på nära håll uppleva det fredsarbete
som den fem man starka delegationen utför och som
till innehåll och verksamhet i Korea är unikt. Det är
också den enda plats på jorden där FN är föremål för
övervakning. Eftersom det finns samverkansofficerare
från 21 länder i Korea, så har även samverkansländernas höga militära och civila företrädare besökt vårt
läger. Genom att kommissionen är en familjemission
så besöker även våra familjer lägret, liksom svenskar
som är boende och verksamma i Korea. Delegationen
har kontinuerlig kontakt med den svenska ambas-

Tennisbanan

kök, matsalar, klubbar, filmsal, förråd, tvätt och kontor för delegationens medlemmar.
Det finns också en tennisbana utanför campområdet
(men inom zonen) som även idag används flitigt av
delegationerna. Även vägar blev asfalterade och lättare att använda till och från campen. De svenska
och schweiziska delegationerna har tillsammans cirka
14 lokalanställda, som sköter allt praktiskt inom de
två delegationerna.
Nordsidan byggde mera permanenta byggnader i
betong med tegeltak. Förmodligen kanske de redan
då insåg att det skulle ta lång tid att lösa frågan om
ett återförenande. Den stora byggnaden är byggd i en
slottsliknande stil och kan ses som ett minnesmärke
och museum i ett framtida återförenat Korea.

Uppgiften för NNSC är enligt det upprättade
avtalet att övervaka stilleståndsavtalets intentioner.
Verksamheten har dock genom åren förändrats då
avsikten var att avtalet skulle vara kortvarigt och att
ett fredsavtal snart skulle undertecknas av de båda
sidorna. Detta kom inte att ske, varför verksamheten
idag består av mer studieverksamhet och kontaktskapande åtgärder. Delegationerna har representanter
med vid större övningar och förevisningar. Ordinarie
planeringsmöten mellan delegationerna genomförs
varje tisdag klockan 10.00. Den polska delegationen
deltar vid ett par tillfällen under året, eftersom de
inte har någon fast delegation i Korea, utan upprätthåller denna i Polen.
Många välkända gäster har besökt det svenskschweiziska lägret under åren. I den svenska mässen,
vid sidan av öppna spisen, finns en sten med Konung
Gustav VI Adolfs namnteckning, som minner om
ett kungligt besök. Under de 58 år vi funnits på
plats har också krigsmakts-/försvarsmaktsledningen
och representanter från försvarsdepartementet samt
svenska politiska företrädare besökt lägret. Statsminister Göran Persson besökte Korea vid två tillfällen.
Delegationen tar gärna emot besök i mån av tid.
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In- och utpssage till Yongsan

saden. Delegationsmedlemmarna genomför även
besöks- och tjänsteresor till Kina och Japan.
Delegationsmedlemmarnas familjer bor på den amerikanska Yongsan-basen i Seoul, där två hus och en
lägenhet disponeras av svenskarna. Under veckorna
tjänstgör delegaterna uppe i Panmunjeom. För Member och Alternate Member blir det en hel del representation nere i Seoul under veckorna. Tjänstgöringstiden för Member är numera tre år och övriga kan
välja mellan ett eller två års tjänstgöring. Tjänsten
som Member har tidigare roterat mellan UD med en
ambassadör samt Försvarsmakten med en generalmajor. Numera är tjänsten helt militär. Alternate Member innehas av en befordrad överste samt en operativ
tjänst som tillsätts av en överstelöjtnant, övriga två är
major/kapten.

Under kommissionens tid har en svensk officer
omkommit. Det var den dåvarande Alternat Member, överste Nore Eriksson, som omkom i samband
med en bilolycka 7 januari 1957. Även tre polska officerare omkom i en olyckshändelse november 1955
då en amerikansk helikopter störtade.
Under de 58 år som varit har ett stort antal incidenter hänt av mer eller mindre allvarligare karaktär.
Några incidenter skulle kunnat vara starten på ett
tredje världskrig. I samband med att UNC (sydsidan)
skulle ansa ett poppelträd, som stod ganska nära den
9

nordkoreanska sidan, blev två amerikanska officerare nedhuggna med yxor av soldater från nordsidan.
KPA/CPV ansåg att detta var ett provocerande
angrepp och inte kunde ske utan att de ingrep med
det tragiska resultatet. UNC beslöt då att hugga ner
hela trädet. Operationen föranledde en av de hittills
största militära insatserna på Koreahalvön. Genom
den massiva sammandragningen av stridskrafter både
på marken och i luften kunde UNC kapa trädet utan
att några incidenter inträffade. Alla har vi i närtid
läst om de incidenter som sker ute över hav och på
närliggande öar. Då det inte slöts något avtal om hur
demarkationslinjen skulle dras över hav har detta
blivit en ständig källa till bråk mellan parterna. Patrullbåtar har sänkts och beskjutning har skett av öar
med mera. I närtid har vi kunnat läsa och i TV
se hur nordsidan beskjuter några sydkoreanska öar
med granateld.

En av delegationernas uppgifter är att genomföra
intervjuer med nordkoreansk personal, som av en
eller annan anledning har hamnat på sydsidan. Detta
för att få en uppfattning om varför de har tagit sig
över till syd och om de har för avsikt att stanna kvar
eller vill bli överlämnade till nordsidan. Uppe i det
gemensamma området (JSA) genomförs repatriering av kvarlevor samt överlämning av förmodade
flyktingar som vill återvända till Nordsidan. Varje år
upphittas personer som drunknat i den närbelägna
gränsfloden Imjing river. Det är många gånger soldater som drunknat av en eller annan anledning. Även
överlevare tas om hand och överlämnas vid särskilda
tillfällen i JSA. Återföreningsmöten har genomförts
uteslutande genom korsande av DMZ i den östra
delen av Korea. Där finns hotell och samlingslokaler
med mera, som kan utnyttjas av besökarna. Sedan
lång tid finns det vägförbindelse genom DMZ.

Sedan flera år finns väg och järnväg byggd fram till
nordsidan i DMZ även vid den västra delen av zonen.
Bygget är tänkt att fortsätta in i nord och skulle
passera samhället Kaesong, som ligger en timmes
resa från Seoul. Ett försök till samarbete gjordes när
arbetet fortsatte och väg och järnväg färdigställdes
fram till Kaesong. I Kaesong började ett stort industriområde att byggas i december 2004.
Kaesong Industrial Park är ett samarbetsprojekt
mellan nord och syd, vilket drivs som en ekonomisk
utveckling med syd. Där fanns vid öppnandet cirka
15 sydkoreanska företag byggande tillverkningsanläggningar. Här kan sydsidan anställa billig arbetskraft från nord. Vägen och järnvägen in i nord skall,
på sikt, ansluta till vägar och järnvägar i Europa. I
framtiden skall parken sysselsätta flera hundra tusen
arbetare från båda sidorna. Här skall också finnas

Kontoren

plats för turism och återföreningsverksamhet med
mera. Planerad yta för hela området är 65 km2. Hur
och när allt blir som det är tänkt beror mycket på
den politiska viljan mellan nord och syd.

Ännu kan inte ett slut på stilleståndet skönjas. Det

Hotellet
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blir bara svårare för varje år som går: ekonomiskt,
socialt, kulturellt och ideologiskt. Klyftorna mellan
nord och syd ökar. Möjligheterna för NNSC att fullgöra sina åtaganden enligt stilleståndsavtalet har sedan länge begränsats. NNSC:s närvaro mitt emellan
de båda parterna i Panmunjeom minskar spänningen
och utgör en lugnande part. Detta märks, om inte
annat, när spänningen ökar mellan de båda parterna.
Den svenska delegationen har stort förtroende och
respekt inom NNSC och hos de båda parterna. Vi
har även deltagit och minskat spänningarna i samband med bland annat bärgning av patrullfartyg ute i
Kinesiska havet. Enligt bedömare kommer den svenska delegationen och NNSC att finnas kvar under
lång tid framöver.
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Fototräff 23 februari 2011
Text Göran Sjöholm. Foto Jarl Åshage.
F 18 Kamratförening arrangerar en till två informationsträffar per år i Hundsportcenter under gamla
värnpliktsmatsalen i Tullinge. På träffarna ges information om Kamratföreningen och F 18. Det finns
mängder med gamla filmer hos AMF-film, ArméMarin- och Flygfilm om det svenska försvaret. Ur
detta material har vår webbmaster Thomas Lagman
rotat fram material från F 18 som brukar visas och
diskuteras under dessa träffar.
På den senaste informationsträffen, den 23 februari, höll bland annat Jan-Olaw Persson från Kamratföreningen ett föredrag om flyget på F 18 och det
visades också några gamla filmer från flottiljtiden.
Till informationsträffen hade Kamratföreningen
bjudit in de nya innevånarna som bor i de nybyggda
husen inom det gamla flottiljområdet. Flertalet av
dessa visade stort intresse för Kamratföreningen och
flottiljens 50-åriga flyghistoria i Tullinge.

Hufvudstadsjakten lades ner den 27 juni 1985.
Båda flygplanen drivs av riktiga jetmotorer. När
de startades luktade det flygfotogen och alla blev
imponerade vid demonstrationen och framförallt
av motorernas ljud. Flygplanen kan komma upp i
hastigheter av cirka 300 km/h. Då gäller det att hålla
i spakarna och till hjälp finns små datorer ombord på
planen som sköter motorernas varvtal åt ”piloterna”.
Botkyrka modellflygklubb flyger med sina modellplan
på rullbanan mot Lida.

Inbjudna var också Kenneth Näslund och Einar
Johnsson från Botkyrka modellflygklubb som efter
föredraget och filmvisningen presenterade sin verksamhet. De hade tagit med sig ett modellflygplan
av JA 37 Viggen samt ett modellflygplan av Alvar
Nyréns röda J 35 Draken, båda i skala 1:9. Det var
det röda Drakenplanet som flög på F 18 när Kungliga

Modeller av J 35 Draken och JA 37 Viggen

Kenneth Näslund informerade om Botkyrka modellflygklubb
F 18-kamraten nr 43
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Rapport från F 8
Lunchmöte på Barkarby 13 maj
Text och bild Jarl Åshage.

Lunchmötet hölls som vanligt på Majorskan.

Björn Kristoffersson, som är ordförande för F 8 Kamratförening, hälsade oss välkomna och presenterade dagens föredragshållare Percy Hansson från flygvapnet.

F 8:s Kamratförening anordnade som vanligt ett trevligt och mycket uppskattat lunchmöte med föredrag. Efter lite mingel och en
god lunch samlades vi för att lyssna på
övlt Percy Hansson.
Percy Hansson berättade med stort engagemang om
sina olika FN-uppdrag:
Insatser i Bosnien
Flygfältsbygge i Kongo
Försvarsattaché i Etiopien

S

Percy Hansson berättar engagerat om sina FN-uppdrag.
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veriges regering blev tillfrågat av FN om Sverige kunde bidra med trupp till Demokratiska
republiken i Kongo, DRK. Uppgiften var att
skapa ett förband, som bl. a. kunde bedriva flygplatstjänst för FN:s räkning inom ramen för MONUC,
United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo. Platsen var Kindu som
ligger 1,5 timmar med flyg från Kinshasa. Den civila
personalen vid flygplatsen i Kindu hade flytt vid de
stridigheter som varit där. FN behövde få igång flygplatsen för transporter av både gods och personal.
Riksdagen beslöt i april 2003 att Sverige skulle bidra

med en flygplatsenhet inom ramen för MONUC.
Uppdraget skulle pågå i ett år. En trupp på 87 personer uttogs. Det var tretton officerare, fyra reservare och 70 civila
I maj 2003 skickade Sverige en förtrupp till Kindu.
Denna förtrupp byggde upp en fungerande Camp för
huvudstyrkan. Campen fick namnet Dag Hammarskjöld. Efter hand förbättrades campen till att bli ett
vattenhål enligt de övriga nationerna i omgivningen,
Kina, Uruguay, Sydafrika, Senegal.
2011

Förbandet fick först heta F 23, men ändrades sedan
till FK 01, Flygplatsenhet Kongo. Chef för FK 01 blev
övlt Percy Hansson. Efter sex månader åkte detta
förband hem och avlöstes av FK 02 för ytterligare sex
månader. C FK 02 var övlt Torbjörn Olsson.
Uppgiften löstes på ett mycket bra sätt. Under sex
månader genomfördes mer än 1 700 flygplanrörelser,
14 000 passagerare och 7 000 ton gods hanterades.
Dessutom bidrog FK 01 med personal på Entebbe i
Uganda för omlastning av gods till Kindu.

Förutom att serva flygplatsen bedrevs humanitär
hjälp. Med gerillasoldater i omgivningen och skeptiska Kinduinnevånare fanns risker. Genom Percy
Hanssons försorg anställdes några ur lokalbefolkningen. Förbandets personal engagerade sig i barnhem,
kloster, enskilda människor m.m. Stort genomslag
gav investeringar i två skolor och ett sjukhus. Skolorna fick tak, golv och inredning. Sjukhuset fick elektricitet och rinnande vatten. Förbandet kunde med
sitt goda uppträdande kvittera ett Force Protectionläge som visade skydd mot våldshandlingar.
Beklämmande var att höra hur besvärligt invånarna hade, speciellt kvinnor och barn. De kunde få gå
över milen för att skaffa ved och mat, som var bär
och rötter.

Intresserade åhörare.

DDR (RR) MONUC uppgift:
Disarmament
Demobilisation
Repatriation
(RR) Hemlandets uppgift:
Reintegration
Resettlement

Försvarsattaché i Etiopien
Övlt Percy Hansson verkade som försvarsattaché i
Addis Abeba under tre år. Arbetet präglades av den
speciella politiska, ekonomiska och militära situationen vid Afrikas horn.
Det finns många aktörer i området Horn of Afrika, HOA. Kina, USA och flera före detta koloniala
länder har stort inflytande på utveckling och trender.
Andra aktörer är delar av Afrikanska unionen, AU,
samt EU, NATO, Arab Leage och Egypten. Ytterligare påverkan har skilda religioners organisationer. Religionen är stark i området. Kristendomen fanns redan för 2 000 år sedan. Även Islam är representerat.
Det skapas konflikter mellan länderna som har en
exploderande befolkningstillväxt, fattigdom, undermålig utbildning och brist på vatten och mat. Länder som kan nämnas är Etiopien/Eritrea, Sudan och
Somalia. Kenya ligger långt före Etiopien genom att
det är mer välutvecklat. Länder som Kina, USA, Italien, Japan, Frankrike Tyskland, Norge med flera har
program för att stödja och hjälpa Afrika till ett mer
utvecklat land. Sverige är ett väl ansett land. Det
var viktigt att sätta Sverige på kartan. Det var inte så
svårt då Sverige och Etiopien har haft militärt samarbete och också genom SIDAS mångåriga insatser.

Barn rekryteras ofta med tvång till soldater i en
gerillaarmé. Foto Percy Hansson.

Karta över Etiopien. Via Percy Hansson.
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Göran Hawée har bidragit till att vi har
fått ett fint flygplan att sätta upp på en
pelare på banan vid Riksten. Han har
inte bara bidragit med ovärderlig kunskap utan också lånat ut domkrafter och
hjul till 35:an. Utan Görans medverkan
hade vi haft stora svårigheter att få planet
klart.
Han har skrivit en artikel om J 35 som
vi publicerar i två delar, med den första
delen på sidan 15.

Göran Hawée i korthet

Göran Hawée vid en J 35

Göran Hawée en Uppsalagrabb född 1941. Flygintresset startade redan före skolstarten 1948, kanske
beroende på att J 26 Mustangen flög över hans stadsdel inför landningen på F 16. Under loven fanns han
ofta vid flottiljens fältgräns studerande både J 26 och
J 29 som startade och landade.
Efter en tvåårig utbildning vid Flygförvaltningens
Verkstadsskola FFV i Västerås, utbildades han till
flygtelemontör.
Efter genomförd FFV-lärlingstid vid F 16 signalverkstad 1958, blev det omväxlande arbete med J 29
el- och teleapparater, samt med markel- och telearbeten på verkstaden eller på flygfältet. Som Fpltelemontör fortsatte han arbetet med radio och elmateriel ingående i J 29 och SK 16 uppblandat med en del
elutrustningar på flygfältet.
1960 deltog han i flygvapnets kurs Grundläggande
Radarteknik och Stationsutbildning PN50/A vid Flygvapnets Radarskola, FRAS på F 2 i Hägernäs. Därefter ytterligare kurser på radar och på datasystem.

Han har således en gedigen utbildning inom radio,

Göran Hawée har konstruerat en modell, som ska användas för att
tillverka en vagga som ska fästas på flygplanet för att sedan anslutas till kragen på pelaren. Foto Göran Sjöholm.

elmateriel och radar, och har varit civil verkmästare
vid flygteleverkstaden på F 16. 1970 knöts han till
F 16:s kontrollavdelning. Där han mot slutet av
J 35A-epoken var inriktad på radar och siktesutrustningens systemfunktioner. Efter fortsatta studier
tillträdde han en befattning som driftingenjör och
biträdande kontrollingenjör. Han genomgick sedan
omfattande servicekurser i J 35F hela avioniksystem.
Fick även utbildning i JA 37:s avionik. Göran bidrog
bland annat till flera förbättringar i J 35 F:s beväpningssystem.
Om förbättringarna i J 35F Beväpningssystem berättar Göran Hawée om på Arboga Elektronikhistoriska
Förenings webbsida, www.aef.se, under Avionik /
Beväpning /Hawee I o II.
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Flygplan 35 Draken, SAAB 35 –
Det första svenska systemflygplanet
för jaktuppdrag i överljudsfart

Första delen av två

Text och foto via Göran Hawée
Bakgrund
Under andra världskriget utvecklades jaktflyget för
att bekämpa fientliga bombflygplan, som i huvudsak
verkade med insatser mot mål med stor utbredning
som industriområden, men även bostadsområden i
terroriserande syfte. Även eskorterande jaktflyg måste kunna bekämpas varför jaktflygplanen måste ha
allsidig prestanda. De utrustades även för attackuppdrag om vapen fanns tillgängliga och kunde anpassas
till flygplanen. Jaktflygplanen var därför försedda
med kanoner och raketer och senare även med målsökande robotbeväpning. Flygvapnets jaktförsvar utvecklades under 1940– och till mitten av 1950-talet
med en flora av utifrån anskaffade jaktflygplan som
J 26, J 28 och J 33 samt de svensktillverkade J 21,
J 22 och J 29. Även efterföljarna, den svenska J 32B
och engelska J 34 bidrog till denna utveckling samt
blev vägledande för att senare även J 35 Draken konstruerades för samma ändamål.

Ersättaren till jaktflygplanet J 29 Tunnan började

Hotbilden – Sovjetisk invasion med bombflyg över

Sovjetiskt bombflygplan M-4 BISON för kärnvapen från 1955.
Fplkort/CFV.

Östersjön på hög höjd och med kärnvapen var högst
påtaglig under det kalla krigets första hälft. Därför
var det viktigt att jaktflyget hade prestanda och beväpning för att kunna nå och bekämpa detta hot.

planeras redan 1949. Flygvapnets mål var alltså ett
överljudsflygplan som var prestanda- och elektronikmässigt optimerat som vapenplattform för direktinsats med robotvapen mot snabba, stora mål på hög
höjd samt vara utrustat för flygning och bekämpning
i alla väder och mörker av en besättningsman.
Det skulle även vara anpassat till det unika svenska
krigs- och vägbassystemet BAS 60 och till en markorganisation med ett utvecklat stridsledningssystem
STRIL 60.

Den första prototypen av flygplan Draken, 35-1
Röd U, flög den 25 oktober 1955. Totalt tillverkades
615 Saab 35 Draken i nio versioner. Av dessa utgjorde 19 stycken provflygplan och 63 stycken exporterades. Totalt beställde flygförvaltningen 533 Saab 35,
varav fem jaktversioner till flygvapnet.
Dessa jaktflygplan, J 35A, B, D, F och J kom att
nyttjas operativt vid tio flygflottiljer och bestå av 24
divisioner Drakenflygplan.

Sovjetiskt bombflygplan Tu-16 BADGER för kärnvapen från 1955.
Fplkort/CFV.

Parallellt med utvecklingen av J 35 Draken pågick
vid Kungl. Flygförvaltningens, KFF, Robotbyrå ett
intensivt utvecklingsarbete på en målsökande jaktrobot, RB321, som avsågs bli den första flygburna
jaktroboten för direktanfall – bekämpning av målet
på mötande kurs. Utvecklingsarbetet avbröts dock
och som ersättning anskaffades amerikanska IR- och
radarmålsökande jaktrobotar till Drakenflygplanen
vilka kunde börja användas från 1963 respektive
1965.
F 18-kamraten nr 43
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Provflygplan 35-1 landar efter första flygningen.
Drakenboken/Saab.
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J 35A avsågs att bli det första systemflygplanet

J 35F tillverkades i 230 exemplar

i Draken-familjen. Så blev det inte på grund av att
flera underleverantörer av delsystem inte fick fram
utvecklade elektronikrustningar i tid före leveransen
av flygplanen från Saab. Alternativa utrustningar,
anskaffade från andra länder, bland annat USA, fick
därför integreras i J 35A elektroniksystem. J 35A
i sitt slutliga serieutförande flög för första gången i
februari 1958 och mellan mars 1960 och december
1961 levererade Saab 82 stycken J 35A till flygvapnet.
De första 59 flygplanen hade EBK-65 och kort
bakkropp. De efterföljande 23 J 35A hade EBK-66
och lång bakkropp. 1961 återlevererades 25 stycken
J 35A ur den första leveransen till Saab för ombyggnad till SK 35C.

Bakgrunden till flygplanets systemutformning var
som för J 35D, att söka bekämpa bombflygplan på
hög höjd vars fartresurser, från mitten av 1970-talet,
hade ökat till M 2,0. Sverige och KFF hade, med ett
avtal från 1952 om teknologiskt utbyte mellan Sverige och USA som grund, under slutet av 1950-talet
lyckats få köpa ett helt nytt flygburet robotsystem
från USA. Dessa Falcon-robotar, i Sverige benämnda
RB27 och RB28 var av två versioner, en med radarmålsökare och en med IR-målsökare. Robotarnas
målsökarkapacitet medgav anfall i alla riktningar mot
målet. J 35F blev därmed utrustade som det från
början var tänkt för Draken, med elektronik och vapen för anfall mot stora mål på mötande kurs i alla
väder och i mörker. J 35F var i stort lika som J 35D,
men hade en mer omfattande elektronik och utrymmet för en av automatkanonerna måste nyttjas för
delar av siktesradarn och robotbeväpningens hjälpelektronik.
J 35F flög i provserieutförande första gången 22
december 1961. Vid leveranserna från Saab hade alla
flygplan den planerade utrustningen. Under tillverkningen av de första flygplanen anskaffades en IRspanare, vilken medförde sådana taktiska skillnader
att J 35F utan IR-spanare benämndes J 35F1 och
flygplan med utrustningen benämndes J 35F2.

J 35B beställdes som uppföljning till leveranserna
av J 35A i 73 exemplar, vilka skulle vara utrustade
med elektroniksystem, som från början var planerad
för Draken, dvs. att kunna genomföra direktanfall
mot mål i alla väder och mörker. Flygplanets systemutformning hade beslutats tidigt under projekteringen på 1950-talet och styrts av samma hotbild
som för J 35A, bekämpning av bombflygplan på mötande kurs på hög höjd. Fortfarande saknades dock
jaktrobotvapen för direktanfall och ersattes nu istället med ostyrda jaktraketer.

J 35J var en utveckling av J 35F2. Två J 35J nyttjades för prov av systemet vid Försökscentralen, FC,
under 1987–1988 och totalt 66 stycken J 35F2 beställdes för ombyggnad och levererades sedan under
perioden 3 mars 1987 till 29 augusti 1991.

Systemflygplanet J 35B

Sovjetiskt bombflygplan Tu-22 BLINDER för överljudsfart och
kärnvapen från 1963. Fplkort/CFV.

J 35D var systemmässigt lika utrustad som J 35B,
men hade en starkare motor och kunde ta mer bränsle.
Underrättelser hade givit vid handen att bombmålens
maximala fart hade ökat till M 1,5 och en starkare
motor behövdes för att Draken även skulle kunna
”jaga ikapp” målen för bekämpning. J 35D i sitt slutliga serieutförande med komplett elektronik flög för
första gången 28 augusti 1962. 120 stycken J 35D
beställdes och levererades i omgångar från maj 1963
till maj 1965, även de liksom J 35B i mer eller mindre ofullständigt utförande. Av dessa ombyggdes 30
flygplan till S 35E. Ett antal J 35D kompletterades
på Saab och Centrala verkstäderna och var sedan
slutlevererade 1968.
16

Vid tiden för serieleverans av J 35B var den planerade
elektroniken endast delvis installerad, bland annat
saknades den för den så viktiga taktiska delen för allvädersuppdrag helt. Därför betecknades flygplanet
J 35B´(B-prim) vilket skulle informera om att flygplanet inte var ”fullt färdigbyggt”. Flygplanet var
ändå beväpnat enligt plan för jaktuppdrag med 30
mm automatkanoner AKAN, med 7,5 cm jaktraketer
JRAK i kapsel (19 stycken) och målsökande robotar
RB24B Sidewinder samt för attackuppdrag med 13,5
cm attackraketer ARAK. Dessa kunde inriktas med
ett enkelt reflexsikte, ärvt från J 29. Detta sikte begränsade dock det taktiska uppträdandet så att anfall
endast kunde ske under dager och i målets baksektor.
J 35B´ fyllde trots detta under två år en bra funktion
som övningsflygplan vid omskolning av flygförare vid
typinflygning på Draken samt spelade en viktig roll
som krigsflygplan.
J 35B´ var i grunden identiskt med J 35A med förlängd bakkropp, men hade på grund av sin större vikt
något längre start- och landningssträcka. Det flög i
F 18-kamraten nr 43
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J 35B olika beväpningsalternativ
Dessa var fyra till antalet varav tre nyttjades för jaktuppdrag och ett för attackuppdrag.

J35B´(B-prim). Förare är Bertil Skogsberg, F 18. Foto: Hans Bladh.

provserieutförande första gången den 29 november
1959. J 35B´ levererades från Saab under tiden mars
1962 till mars 1963 i 72 exemplar till F 16 och F18.
Därefter återtog Saab under 1963–1964 alla J 35B´,
69 flygplan, tre hade havererat, för komplettering
till det planerade utförandet. J 35B i sitt slutliga serieutförande med komplett elektronik flög för första
gången 1962, men utprovningen av siktet och siktesradarn hade pågått i en A 32A sedan 1959.
Under tiden 1964–1965 levererade sedan Saab åter
de 69 J 35B till flygvapnet vilka tillfördes F 18 för
flygning med tre divisioner. Dock fanns ett överskott
av flygplan och 1966 levererades 28 flygplan till F 10
för flygning med en division.

RB24B AKAN JRAK JRAK AKAN RB24B

J 35B huvudalternativ för jaktuppdrag. Författaren.

RB24B AKAN RB24B RB24B AKAN RB24B

J 35B med alt. beväpning för jaktuppdrag. Författaren.

J 35B Beväpning
Drakens andra jaktversion var som J 35A beväpnad
med två 30 mm automatkanoner, AKAN, men med
magasin om 100 skott/AKAN. Under vingar och
kropp kunde hängas jaktrobotar av typ RB24B, under kroppen 7,5 cm jaktraketer JRAK i kapslar och
under vingarna 13,5 cm attackraketer ARAK i speciella balkar. Medfördes bränsle i fälltank, FT, begränsades möjligheten till endast vinghängda jaktrobotar.

RB24B AKAN

FT

AKAN

RB24B

J35B med alt. beväpning och FT för jaktuppdrag. Författaren.

Balk S5V och S5H i balkläge 4, en under vardera
vingen tillsammans med en utskjutningsskena i vardera balk, var avsedda för RB24B
Balk Y i balkläge 5 under flygkroppen tillsammans med två utskjutningsskenor var avsedd för två
RB24B.
Balk Y i balkläge 5 under flygkroppen tillsammans
med två balkar J5Y var avsedd för två JRAK, 19 st/
kapsel.

ARAK AKAN JRAK

JRAK AKAN ARAK

J35B med beväpning för attackuppdrag. Författaren.

Balk A5 i balkläge 1, 2 och 3 under vardera vingen
var avsedd för ARAK, antingen enkel eller dubbelhängda.
Siktet för dessa vapen utgjordes av ett kombinerat
reflex- och radarsikte för allväders- och mörkerinriktning understött av en siktesradar.

J35B med JRAK-kapslar och RB24B. Foto: Hans Bladh.
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Elektroniksystemet
J 35B kom elektronikmässigt att bli det första
kompletta systemflygplan i Drakenfamiljen, där
flygplanets totalfunktion var helt integrerat både i
flygplanet och med Stridsledningssystem, STRIL 60.
Redan 1964 kunde J 35B ledas av radarjaktledare,
Rjal, från STRIL 60 till utgångsläget för anfall och
bekämpning av målet utan talradioförbindelse. Detta
realiserades genom att via radio överföra digitala
styrdatameddelanden för omvandling och presentation av styrorder på olika indikatorer i flygplanets
kabin. Elektroniksystemens uppgifter i flygplanet
var i princip att samla in, bearbeta och presentera
information för föraren och att automatiskt styra ett
antal funktioner i samband med jaktuppdrag. Med
detta avsågs att alla de olika delsystemen var samordnade till ett totalt elektroniksystem genom en central
beräknings- och integrationsenhet i en analog datacentral. Därmed uppnåddes ett på flygföraren starkt
fokuserat presentations- och manövreringssystem för
flygplanets hela totalfunktion.
Av tillverkningstekniska orsaker kom, som tidigare
nämnts, J 35B i sitt första utföranden, att levereras
mer eller mindre ofullständiga i den taktiska elektroniken. Där saknades såväl radarsikte som radar samt
flygdatasystem, styrdataomvandlare och igenkänningsutrustning. Snart kompletterades dock flygplanet med den planerade elektroniken varigenom J 35B
kunde nyttjas i jaktuppdrag med den nya taktiken
Direktanfall, DA (avfyring i planflykt med framförhållning mot målet), med JRAK, eller med Hundkurveanfall, HK (avfyring under sväng med målet rakt
fram), med RB24B och med Jaktkurveanfall, JK
(avfyring i sväng med framförhållning mot målet),
med JRAK och AKAN samt i attackuppdrag mot
mark- och sjömål med Dykanfall (avfyring med målet
rakt fram), med ARAK.
Detta krävde en avancerad siktesradar, utvecklad
av LM Ericsson med målföljefunktion i tre koordinater: avstånd, sida och höjd. Ett mycket avancerat kalkylerande sikte, utvecklat av SAAB, ett sofistikerat
flygdatasystem utvecklat av Arenco och ett flyglägeregistrerande system, utvecklat av AGA.
Resultatet blev ett System J 35B som tillsammans
med Stridsledningssystemet STRIL 60, gjorde flygplanet till ett förstklassigt allvädersjaktflygplan för bekämpning av fientliga mål på mötande kurs och höga
höjder.

Elektroniken i J 35B omfattade vid leverans
från 1964
• Flyglägesinstrument
FLI-25
• Datasystem typ 2
DS-2
		- Luftdataenhet
LD-2
		- Datacentral
DC-2
• Flygradio
FR-13 (huvudradio)
• Flygradio
FR-14 (reservradio,
				
datamottagare)
• Navigeringsradar
PN-593
• Styrautomat
SA-51B (med autopilot)
• Styrdataomvandlare
FD-10
• IK-Radar
PN-793
• Siktesradar
PS-03
• Radarsikte
S-7A-2
		- Skjutgränsberäknare B L5 (för RB24B)
I de olika utrustningarna och främst i DC-2 skedde
efter kompletteringen 1964 de uppdragsanpassade
funktionerna och de olika delsystemen var sammankopplade med DC-2 och med varandra genom flygplanets omfattande elkablage.

Den nya/ändrade elektroniken i J 35B 1969–
1970
• Flygradio
FR-21B (ersatte FR-14)
• Bandinspelare
FB-2
• Stallvarningssystem
SVS
Elektroniksystemet i J 35B hade efter dessa ändringar och förnyelser slutligen nått sin planerade utformning.
Externt

J 35B/D
Styraut.
51B/05

Förare

Flygradio
Fr 13/14/21
Fr21/22
Styrdatautr.
FD10
Fr14/21
Radar
PN-79

Instrument
och
indikatorer

FLI 25

Radar
PN-59

Flygbas
Radiokommunikation
STRIL 60
Radiokomm.
Styrdata
Span.radar
Identifiering
Fyr
Navigering
Landning

Datasystem
DS2
LD2/DC2
Sikte
7A-2

Radar
PS-03

Mål

Elektroniksystemet i J 35B´ omfattade
vid leveransen 1962:
•
•
•
•
•

Flyglägesinstrument
Flygradio
Navigeringsradar
Styrautomat
Reflexsikte
18

FLI-25
FR-13
PN-507
SA-51B, end. dämpning
S-4E/35

RB24B/J
(IK)

Raketkapsel

Attackraket

AKAN

Elektroniksystem J 35B/D, översikt. Författaren.
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De ingående delsystemens uppgifter:

Avvecklingen av J 35B

• DC-2 var en analog datacentral som medverkade
med olika beräkningar, omvandlingar och an-		
passningar av styrinformation från STRIL och 		
det egna navigeringssystemet till egna och andra
systems indikatorer. Vidare utfördes i DC-2
logiska omkopplingar i ett stort antal av flygpla-		
nets systemfunktioner.
• Styrdataomvandlaren FD-10 detekterade och 		
omvandlade den via datamottagare FR-14 och 		
senare FR-21B mottagna digitala styrinformationen från STRIL till analog form för bear-		
betning i datacentralen.
• Primärdatautrustningen LD-2 mätte och bearbetade luftdatastorheter såsom höjd, fart, mach
tal, ytterluftstemperatur och anfallsvinkel samt 		
lämnade information om dessa parametrar till 		
indikatorer och andra abonnerande system.
• Navigeringsutrustningen PN-593 mätte och
presenterade tillsammans med DC-2 flygplanets
position i förhållande till navigeringsfyrar och 		
rullbanor, (start-och landningsbanor).
• Flyglägesinstrument FLI-25 överförde information till indikatorer och andra abonnerande sys-		
tem om flygplanets läge i tipp, roll och kurs.
• Radar PS-03 ingick i målinmätningssystemet,
MIS, för olika typer av luftmål och lämnade noggranna referensuppgifter om målläget och målrö relser till radarsiktet.
• Kommunikationsutrustningen bestod av FR-13/
14 och senare FR-13/-21B samt taktisk igen känningsradar IK PN-793. Flygradion hade 		
dubbla system dels för säkerhet och dels för separat kommunikation och samtidig datamottagning från stridsledningscentralen. IK-utrustning-		
en hade enbart svarsfunktion.
• Styrautomaterna SA-51B förbättrade flygplanets
flygegenskaper samt hade hållfunktioner för attityderna tipp, roll och kurs. Stallvarningssystemet, SVS, ökade flygsäkerheten vid taktisk flyg-		
ning.
• Beväpningssystemet med radarsikte S-7A-2 och 		
skjutgränsberäknare L5 möjliggjorde val, och 		
oavsett flygfall noggrann inriktning och preparering av jaktraketer och robotar samt avfyring av 		
valda vapen och nödskjutning eller nödfällning 		
av yttre vapenlast.
• Reservinstrumenten presenterade flygdata oberoende av ordinarie system.

J 35B basering under sin operativa tid i FV
Flottilj
F16
F18
F10

Avlöste
J 29A
J 34
J 29F
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1962–1963
1962–1974
1966–1976
2011

Ersatt av
J 35A

J 35B var som jaktflygplan i operativ tjänst i flygvapnet under fjorton år och avvecklades under perioden
1974–1976. Under 1972 uthyrdes sex stycken J 35B
med beteckningen Saab 35BS till Finland. Dessa
kompletterades med ytterligare två stycken J 35B
varefter samtliga sedan köptes.
J 35B i full skala finns bevarade på olika platser i
landet bland annat i F 18 Kamratförenings vård vid
gamla F 18 flygplats i Tullinge, se www.f18.se eller
www.35221.se
En framkropp med full instrumentering finns bevarad vid Robotmuseet i Arboga där den ingår i en
flyg- och STRIL-simulator, se www.robotmuseum.
se. En annan J 35B, 35220, tillhörande Flygvapenmuseum, FVM, finns vid nöjesanläggningen High
Chaparall i Småland.

Data och prestanda för J 35B
Motor RM-6B
Dragkraft		
Med EBK 66		
Spännvidd
Längd			
Höjd			
Tomvikt		
Bränsle internt		
Bränsle i fälltankar
Startvikt		
Med fälltankar		
Max startvikt:
Jaktuppdrag		
Attackuppdrag
Max fart		
Startsträcka*		
Med EBK*		
Landningssträcka**
			

47,95 kN (4890 kp)
63,9 kN (6520 kp)
9,42 m
15,34 m
3,869 m
7840 kg
2270 l
530 l
9540 kg
10040 kg
10257 kg
10574 kg
M 1,6
1070 m/1410 m
710 m/930 m
1050 m, utan skärm.
630 m, med skärm.

* Utan fälltank/max startvikt.
** Minimum bränsle.

Del två kommer i nästa nummer av F 18-Kamraten
som utkommer i december 2011.
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F 18 Kamratförening besöker Flygvapenmuseum
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Text Gunnar Persson. Foto Jarl Åshage.

Lördagsmorgonen den 14 maj 2011 klockan 08.00 samlades en liten skara utanför pressbyrån vid Tullinge station. Målet var flygvapenmuseum i Linköping. Vi åkte i tre bilar och
mellanlandade i Stavsjö för en välförtjänt fika innan vi kom fram till museet. Väl framme
var vi totalt elva medlemmar (någon anslöt på museet) som kunde se en mycket välbyggd
och fin entré. Nu äntligen har det blivit ett vackert museum med välordnat inre. Stora ytor
gjorde det lättöverskådligt och det var riktigt gemytligt att gå omkring och studera all bevarad historia. Lunch intogs i museets restaurang. Det serverades god mat till en billig penning. Efter ytterligare någon timmes titt i museet lämnade vi för återfärd till Tullinge. För
den som funderar på en utflykt så är Flygvapenmuseum väl värt att besöka.

Bärgade vrakdelar av DC-3:an som sköts ner av ryska Mig 15 plan över Östersjön 1952.

