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Ordförandesidan

örsvarsmaktsledningen har svårt att sy ihop de 
nationella och internationella kraven som ställs på 
organisationen, dess personal och materiel. 

Insatsen i Afghanistan sätter sina spår på hur ledning-
en skall agera då det massmediala trycket hårt dömer 
de beslut och insatser som görs för den pågående 
operationen. Genom en ökad hotbild kommer också 
nya krav på både personal och materiel. Värnplikten 
blir ”vilande” och skall ersättas med anställda soldater 
och officerare. Detta blir verklighet under 2010. De 
som startar sin soldatutbildning i januari kan avbryta 
sin utbildning och åka hem under juli månad. Är För-
svarsmakten tillräckligt attraktiv och har ledningen 
förberett sig på ett sätt, som bidrar till att de soldater, 
som finns i de inneliggande omgångarna, antar en an-
ställning vid Försvarsmakten? Detta sker samtidigt 
som rekrytering till NBG 11 pågår som intensivast. Vi 
håller tummarna och önskar försvarsmaktsledningen 
lycka till i arbetet. 

Det fysiska arbetet med projekt 35221 börjar nu avta, 
då den låga temperaturen och kylan sätter stopp för 
fortsatt arbete. Under sommaren och hösten har 35221 
tömts på allt innehåll, all färg är borttagen. Målningen 
i ACRO DELTAS färger kommer att göras till våren. 
Då vi inte var överens med kommun och PEAB om 
placering, fick vi flytta fram tidpunkten för invig-
ningen till 2010. Vi hoppas få placera flygplanet fram-

för kanslihuset, nedanför trapporna som visats i vår 
tidigare Kamrattidning. För att detta skall ske måste 
först en ny detaljplan för området klubbas av kommu-
nen. Klubban slås i bordet under slutet av våren 2010. 
Därefter blir det återigen en intensiv aktivitet med att 
slutföra alla de små detaljerna på 35221 inför den slut-
liga placeringen på pelaren. 

F 18 KAMRATFöRENINGS jubileumsbok har pre-
senterats för kommunens kultur- och fritidschef Eva 
Jansson genom överlämnandet av en tryckt förhandsut-
gåva. Min förhoppning är att vi får någon form av stöd 
från kommunen, så att vi kan ge ut boken under 2010. 
Möjlighet att förhandsboka boken kommer också att 
erbjudas för alla intresserade. 

Jag vill slutligen tacka alla, stora som små bidragsgiva-
re, som under året skänkt pengar till bok- och 35-pro-
jektet. Utan er alla hade inte vårt arbete varit möjligt. 

Jag önskar er alla en riktigt 

GOD JUL och ETT GOTT 

NYTT ÅR.

F

Gunnar Persson
Ordförande

Vår ordförande tillsammans med kompani-
chefen för 1. ROK Division (tigerdivisionen) 
i Korea. Tavlan de står framför föreställer 
striden vid en höjd, som till varje pris skulle 
intas.

Under kriget kom denna höjd att bli före-
mål för en hjälteinsats utöver det vanliga. 
Sydkorea ansåg att höjden var så viktig att 
de beslöt sända 12 soldater ur 1. ROK Di-
vision, som levererade projektiler direkt i 
bunkrarna och som samtidigt själva avled i 
samband med insatsen. Denna höjd befin-
ner sig idag inom nordkoreanskt område.  
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orea som land, har mer och mer vuxit och kommit 
i blickfånget som en intressesfär för världens ögon. 
I allmänhet vet vi väldigt lite om den koreanska 

halvön. Korea kom på kartan i samband med Koreakri-
get. Det var många länder som bidrog med personal för 
att stödja det koreanska folket under och efter Korea-
kriget. Jag vill genom den här och kommande artiklar 
belysa tiden före, under och efter Koreakriget. Tyngd-
punkten kommer att bli tiden efter. Det finns säkert 
lika många sätt att presentera detta, som det finns per-
soner som berörts och berättat kring Korea. 
 Jag kommer att avsluta med en återblick på bildan-
det av den övervakningskommission, som blev följden 
av stilleståndsavtalet, samt den svenska delegationens 
verksamhet och utvecklingen i Panmunjeom. 

KOREA

I samband med min tjänstgöring i den svenska övervakningskommissionen kom den 

koreanska halvön att bli ett av mina huvudsakliga intresseområden. Den historiska delen 

döljer en intressant men plågsam era för den koreanska befolkningen. För att förstå och 

få en inblick i historien kräver det också en del kunskap om Japan, Kina och Rysslands 

förhållande kring den koreanska frågan. Ibland tycker vi att en konflikt kan vara ganska 

enkel och lätt att förstå eller lösa ur ett västerländskt perspektiv. Konflikten på Kore-

ahalvön är dock mer komplicerad än vad man kan tro i en första inblick.

Gunnar Persson

K Det är inte en heltäckande eller fullständig beskriv-
ning av historien eller de verksamheter som bedrivits 
under de 56 år som övervakningskommissionen fun-
nits på plats på den koreanska halvön. Min förhopp-
ning är att vi blir klokare, mer nyfikna och bättre kan 
förstå det agerande, som sker i frågor rörande den kor-
eanska halvön.

SVERIGE OCH SYDKOREA KAN I ÅR, 2009, fira 
ett 50-årigt jubileum avseende de diplomatiska förbin-
delserna. Under hösten och vintern kommer det att 
arrangeras ett antal kulturevenemang, samt föredrag 
och konferenser kring relationerna mellan Sverige och 
Korea.

Den koreanska halvön är uppdelad i REPUBLIKEN 
KOREA (Sydkorea) och DEMOKRATISKA FOLK-
REPUBLIKEN KOREA (Nordkorea). 
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Korea ur ett historiskt perspektiv
Koreas historia går mycket långt tillbaka i tiden. Det 
första riket (Chosen) bildades år 2333 före Kristus, 
då även den koreanska tideräkningen börjar. Enligt 
den koreanska kalendern, borde Korea vara 4300 år 
gammalt. Dagens tideräkning utgår dock från den gre-
gorianska. Det första konungariket i nordvästra Korea 
skapades av Tangun som var skaparens son. 

Vid tiden för Kristi födelse fanns tre kungadömen 
Dessa var Koguryo, som var landet norr om Han-flo-
den, Silla i den sydöstra delen av Korea, samt Paekche 
i sydväst. Buddhismen gjorde sitt intåg i Korea under 
denna period. Landet blev enat i och med att Silla in-
tog de båda övriga rikena 668 efter Kristus och fram 
till 1910, totalt ca 1200 år, med enhetlig kultur och 
befolkning. Landet kom dock att både politiskt och 
kulturellt att vara beroende av Kina ända fram till slu-
tet av 1800-talet.

Under Silla-prioden uppfann man det utmärkta korea-
papperet gjort på mullbärsträdets bark, samt golv-
värme. Koreanerna byggde golv, som hade rökgångar 
(ondol) under golven som gav värme i husen. Dessa 
system används även i dagens byggnader. Huvudstaden 

i Korea var under perioden Kyongju, norr om Pusan 
som än idag är mycket rikt på kulturminnen från pe-
rioden.

År 918 ersattes Silladynastin av Koryo, som var en 
medeltida feodalstat. Namnet är i grunden ursprunget 
till Korea. Det var under denna tid som den Koreanska 
kulturen nådde sin höjdpunkt, nu mest känd för sin 
gröna celadonkeramik. Nu kom även de första metall-
bokstäverna för att trycka böcker. Det var faktiskt 250 
år före Gutenberg.

Korea har på grund av sitt läge, inklämt mellan Kina, 
Japan och Ryssland, hamnat i många konflikter. Jäm-
fört med många andra länder har dock Korea, trots så 
stor yttre påverkan, behållit sin särart. Kina och Japan 
har under långa tider stridit om Korea och ockuperat 
Korea i omgångar. Även mongolerna med Djingis-
Khans genomförde sina härjningar i landet under 
1200-talet och höll Korea besatt under 30 år. Under 
åren 1200–1350 var det Japan som ockuperade Korea 
och befolkningen fick utså mycket lidande. Det var un-
der denna tid som det japanska hatet växte bland den 
koreanska befolkningen. Japan blev även den senaste 

Seoul i dag – en modern stad
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ockupationsmakten. Japan ockuperade Korea under 
perioden 1910–1945. Det var en mycket grym period 
och koreanerna tvingades att byta till japanska namn 
och även tala och läsa det japanska språket. 

Under Koryodynastin kom huvudstaden att förläggas 
till Kaesong, 14 km VNV om Panmunjeom, men flyt-
tades i samband med mongolernas anfall och de sam-
tidiga japanska piratanfallen mot kusterna till Seoul år 
1360. 

Den koreanska befolkningen har ständigt kämpat för 
en självständighet som slagits ned av olika ockupa-
tionsmakter. År 1392 uppstod en ny dynasti i samband 
med en oblodig statskupp. Den korrupta Koryodyna-
stin ersattes av Yidynastin efter namnet på grundaren, 
Yi Song-Gye. Han blev också grunden till konfucia-
nism som statsreligion. Under denna period bildades 
också det koreanska alfabetet, Hangul. Alfabetet be-
står av 24 tecken och är unikt i sitt slag i världen och 
också officiellt skriftspråk i Sydkorea sen 1971. 
 Genom införandet av detta alfabet, kom analfabe-
tism att i praktiken utrotas. Fram till 1945 var ca ¾ 
av befolkningen analfabeter. Yidynastin hade makten 
fram till 1910. Under perioden 1592–1598 drabbades 
dock landet återigen av en japansk ockupation, som 
i princip lade hela landet söder om Han-floden i rui-
ner. Då lät den koreanska amiralen Yi Sun-Sin bygga 
ett antal järnklädda fartyg – Turtle-Ship – som idag 
används som symbol för Koreas försvarsvilja. Skeppet 

var i princip omöjligt att forcera med eld eller kulor. 
En kopia finns att beskåda på War Memorial Museum. 
Detta krig förstärkte ytterligare den avsky som kore-
anerna hade gentemot japanerna. Sydkoreanska ma-
rinen har även en replika, som är i bruk och finns att 
beskåda i Pusan. Används bland annat i samband med 
ceremonier vid examen av marinofficerare.

Under 1700 talet kom så kristendomen till Asien och 
Korea. De lägre klasserna i Korea kom att anamma 
kristendomen. Detta eftersom de alltid känt sig un-
derlägsna den övriga befolkningen. I likhet med andra 
delar av världen, förföljdes de av de styrande och 
tvingades till underkastelse. Man räknar med att det 
idag finns cirka fem miljoner kristna i Sydkorea samt 
en miljon katoliker. Dessa grupper spelar en betydande 
roll politiskt i den koreanska oppositionen.

Kinas hjälp isolerade Korea 
Korea har dock under en lång period fått hjälp av Kina. 
Detta resulterade i att  Korea isolerades under cirka 
250 år från övriga världen. All kontakt skedde via 
Peking. Genom Koreas val kom detta att ytterligare 
isolera halvön och undertrycka den kulturella utveck-
lingen. 
 Under senare delen av 1800 talet kom Korea in 
under den fransk-engelska och rysk-japanska intres-
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sesfären. Även USA och Tyskland kom att visa stort 
intresse för Korea.

På grund av inre motsättningar i Korea kunde Japan 
och Kina utnyttja situationen och överföra stridskraf-
ter till Korea. När kriget mellan Japan och Kina star-
tade 1894 kom därför striderna att genomföras på Kor-
eansk mark. Efter Japans seger över Kina avstod Kina 
från överhöghetsanspråk på Korea, vilket gav Japan en 
ledande roll i Korea.  
 Detta medgivande från Korea oroade ryssarna, som 
lyckades vinna den kejserliga gunsten och som ledde 
till krig mellan Ryssland och Japan 1904. Kriget ut-
spelades i huvudsak på koreansk mark. Japan gick som 
segrare ur denna konflikt och Ryssland accepterade 
att Japan fick full kontroll över Korea. Korea hamnade 
därmed till 100 procent under Japansk intressesfär.   
 Ryssland erkände även att Japan införde det japanska 
språket och kulturen i det koreanska samhället. Detta 
förhållande rådde ända fram till 1945, då Japan förlo-
rade överhögheten över Korea genom förlusten i andra 
världskriget. Under perioden led det koreanska folket 
fruktansvärda kval. All utbildning, alla högre befatt-
ningar var förbehållna för japaner. Mot slutet förbjöds 
även det koreanska språket. I skolor och i offentliga 
sammanhang skulle alla tala japanska.  

I efterhand kan dock konstateras att den tekniska ut-
vecklingen inte kommit till stånd utan den japanska 
ockupationen. Än idag finns det viss bitterhet gente-
mot den japanska befolkningen.

38:e breddgraden en naturlig gräns 
Redan under 1800-talet ansågs den 38:e breddgraden 
vara en naturlig delare mellan den ryska och japan-
ska överhögheten. Den 38:e breddgraden blev därför 
1945 en kompromiss mellan stormakterna, eftersom 
intressena kolliderade. Gränsen lever kvar och är ur 
många intressen olycklig med avseende ur näringslivs-
synpunkt. I norr finns ofantliga naturresurser i form av 
malm, vattenkraft, kol, skog och i söder finns de bästa 
och största jordbrukstillgångarna. 

Den koreanska befolkningen var inte beredd att överta 
styret efter så många års överhöghet, vilket medförde 
att ryssarna godkände den Demokratiska Folkrepubli-
ken Korea i norr och amerikanarna Republiken Korea i 
söder. Detta var läget 1949 och därmed var den kore-
anska halvön delad och nu återstod endast ett antal 
militära rådgivare i söder och norr.

Detta var utgångsläget inför Koreakriget 1950–1953
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ombyggnaden skulle sedan 131 och 132 målas om. Åke 
bestämde att det skulle stå F 18 på dem. Dåvarande 
flottiljingenjören Nils Eyton protesterade och menade 
att alla flygvapnets SK 60 tillhörde F 5. Flygdirektören 
Nils Eyton ringde upp flottiljchefen Dick Stenberg och 
frågade vem som hade beordrat att det skulle stå F 18 
på maskinerna? Flottiljchefen svarade att står det F 18 
på dem, så ska det stå F 18. Och det fick stå F 18 på 
dem. Som mest fanns sju stycken SK 50. De två första 
SK 60, blev alltså till sist som mest sex stycken. 
 Det flögs ganska mycket med flygplanen, omkring 
1400 timmar SK 60 och cirka 750 timmar SK 50 per 
år och det var mycket på den tiden. Det är över 2100 
timmar. Detta är en normal flygtid för en division, 

men sambandsflyg bestod bara av 3–4 
tekniker och 3 piloter, som höll i hela 
verksamheten. Fördelen med sambands-
flyg var att de stabsofficerare, som skulle 
ut på något uppdrag, nu kunde starta 
från F 18 på morgonen och sedan flyga 
hem samma dag, vilket var en stor fördel 
mot tidigare. En del av stabsofficerarna 
fick på så sätt hela sin flygverksamhet 
förlagd till sambandsflyg, vilket ju inte 
var meningen. Personalstyrkan utökades 
efterhand till elva tekniker och fem fö-
rare.

ETT PROBLEM VAR ATT SK 60 inte 
hade civila navigerings- och landnings-

hjälpmedel utan måste ha stöd från marken. Det blir 
dyrbart i längden och dessutom hade den militära flyg-
ledningen bara tjänstgöringstid mellan 08.15 och 16.00 
måndag till torsdag och till klockan 12.00 på fredagar-

Redigerad text hämtad från en bandinspelning 
gjord av Gunnar Söderberg vid ett föredrag av 
Åke Christiansson och Karl-Erik Fahlström 
21 oktober 1993 på F 18

Sambandsflyg

F 18 HISTORIK
Del 7
Sambandsflygenheten 
upprättas

Sambandsflyg organiseras

A llt började i samband med den s.k. Stockholmskaru-
sellen 1974. På F 8 fanns sedan tidigare en division 
där flygvapnets stabsofficerare fullgjorde sin flyg-

tjänst. I samband med att F 8 lades ner 1973, flyttades 
denna verksamhet till Tullinge. I samband med att F 8 
skulle läggas ner överfördes också ett antal flygtekniker 
till F 18.  
 F 18 blev Flygvapnets Södertörnsskolor då F 18:s sista 
division lades ned 1974. 

ÅKE CHRISTIANSSON, KOMPANICHEF på 3:e 
kompaniet, fick uppdraget att bygga upp en sambands-
flygverksamhet på F 18. De skulle till en början få två 
SK 60 att flyga med, som sedan skulle utökas till fyra. 

 
Två SK 60 från F 8 överfördes, nr 131 och 132. Dessa 
två SK 60 byggdes om till Caravelle standard, bl. a för 
att det skulle kunna gå att landa med överallt. Efter 

Sk 60 nr 132 hamnade så här på Ljungbyhed
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na, då flygtrafikledningen stängde. Åke Christiansson 
ansåg att man borde kunna flyg mer, man skulle också 
kunna flyga utan militär ledning. Det fanns ju ett civilt 
luftrum, som fungerade dygnet runt. Deras tjänster 
var gratis för flygvapnet att använda.  
 Åke framförde det här till Dick Stenberg, som då 
var flygstabschef, tidigare också flottiljchef på F 18. 
Ärendet drogs i flygstaben. Han sa, ”jag vill kunna 
komma ut till flottiljen när de börjar jobba och åka 
hem igen när de slutar”.  
 Det beslutades då att två flygplan skulle byggas om. 
Det var FC som skulle bygga om dessa, vilket de gärna 
gjorde, men då ville de ha en tredje uppsättning in-
strument så att de också fick ett flygplan att flyg med. 
Det blev alltså totalt tre flygplan som byggdes om. 

FC HADE SAMMA PROBLEM, de var i Vidsel och 
gjorde sina prov, och kunde inte komma hem på fre-
dagen, utan fick avbryta redan på torsdag för att hinna 
flyga hem fredag förmiddag. Genom att de nu fick ett 
flygplan, som kunde flyga på civila villkor, kunde de ta 
hem sitt folk till helgen och kunde ändå göra prov på 
fredag förmiddag, och sedan flyga hem på eftermid-
dagen.  
 Men för att flyga på civila villkor måste man också 
ha ett civilt certifikat. Åke hade 1971 varit tjänstledig 
ett halvår och flugit Learjet och fått de certifikat som 
behövdes. Han var dessutom flyglärare. Man var alltså 
tvungen att ha instrumentflygutbildning. Den första 
eleven var Dick Stenberg. Man började med att köra 
igång en teoriutbildning, det var flera elever från flyg-
staben, och ett flygplan hyrdes in från Crown Air för 
att få fram det folk som behövdes. Alla skulle ha ett 
riktigt certifikat. Det var utbildning i alla ämnen: Na-
vigation, bestämmelser i luftfart, meteorologi, mycket 
mer omfattande än på den militära sidan, och det var 
radiotelefoni – en gedigen packe med litteratur. 

Åke berättar: 
När Dick Stenberg skulle göra sitt telefoniprov var han 
lite nervös och en av anledningarna till att han var så 
nervös, tror jag berodde på att han hörde lite dåligt. 
Så före provet blev jag uppkallad till CFV – jag hade 
aldrig varit uppe hos CFV tidigare. Det var mycket 
spännande för en landsortsmajor. Jag fick smyga mig in 
i maktens högborg och när jag sitter där i CFV:s stora 
rum, känner jag mig väldigt liten.  
 Det låg mycket papper på hans skrivbord, men när 
CFV såg min blick sa han: ’Det där är öB:s perspek-
tivplan, men här har jag provet, som jag ska läsa nu och 
det gäller ju att prioritera’. När han sedan skulle göra 
provet, vet jag inte vem som var mest nervös han eller 
kontrollanten, för kontrollanten hade aldrig tidigare 

haft någon elev på den här nivån. Det gick bra, de kla-
rade sig båda två.

DET GICK BRA MED DET inhyrda flygplanet. Man 
flög från 06.00 på morgonen till 22.00 på kvällen, det 
var svettigt, men alla klarade sig och det gick väldigt 
elegant. Så småningom fick F 18 de ombyggda SK 60 
och det gav en väldigt fin utdelning. Det var kanske 
dyrt, men visst hade folk nytta av det i sitt arbete. 
 Så småningom fick sambandsflyg en Cessna 402, för 
det behövdes större kapacitet för att flytta folk. Denna 
Cessna byttes så småningom ut till en Cessna 404 med 
plats för nio personer. En hel del nytta gjordes för det 
skjutsades många både inom landet och utomlands. 
Det fanns dock kritiker till verksamheten. 

”

”

U 137 
Det blev inget riktigt genombrott förrän en sak hände 
och som verkligen gjorde att sambandsflygorganisa-
tionen slog igenom och gjorde succé – det var när den 
ryska ubåten U 137 gick på grund utanför Karlskrona 
den 27 oktober 1981. 

DETTA VAR EN världshistorisk nyhet. En rysk ubåt 
på grund inne i ett av Sveriges hemligaste marina om-
råden och satt fast på ett grund där. Helt plötsligt var 
hela världspressen där. Det fanns inte en plats att upp-
bringa på Linjeflyg, eller någon annanstans heller, det 
var ingenting som fungerade, öB:s tolkar, förhörsle-
dare och olika specialister skulle åka ner och titta. Här 
gick det inte att säga: ”Jag är öB, jag ska åka med här.  
Han fick till svar ”Ställ dig sist i kön!”.  
 Det var då sambandsflyg fick order av öB:s adjutant, 
som ringde och sa ”Du Åke, jag har ett specialuppdrag 
åt dig. Från och med nu får du ta ut alla flygplan ur 
tjänst, ingen får flyga med dem. öB håller i alla flyg-
plan”. Åke undrade om det var ett skämt. ”Nej, säger 
adjutanten, det är en rysk ubåt, som står på grund 
utanför Karlskrona. Detta var innan det hela blev all-
mänt känt. Se till att du har alla flygplanen gripbara, 

U 137 står på grund i Gåsefjärden
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för vi måste ha tillgång till dem”. Sambandsflyg var i 
gång åtta–tio dagar. Då kom de igång på riktigt. Och 
då insåg man också, att den här resursen måste öB ha. 
Han måste kunna säga: ”Det är jag som ska ha flygpla-
net, det är jag som flyger, ni andra får gå ur”.  
 
DET BLEV JOUR DYGNET RUNT. Förhörsledare 
flögs ner med tolkar. Rapporterna togs hem, som lästes 
inne på regeringskansliet, det här var ett väldigt hett 
stoff. 
 Helt plötsligt insåg man att utan den här resursen 
så hade öB fått sitta och köra bil fram och tillbaka. 
Ett antal olika befattningshavare flögs ner. Det var en 
pressgubbe som skulle dit, det skulle ner en man för 
störsignalering, då det visade sig att ubåten hade bör-
jat skicka signaler till flottan, som låg utanför Sverige. 
Han satt på marken och störde signaleringen ut till de-
ras  egna flottenheter. Två A 32 Lansen låg strax innan 
för territorialgränsen och störde, så ryssarna var helt 
utstörda. Det flögs ner utrustning för att kontrollera 
om det fanns kärnvapenbestyckade torpeder ombord.  
 Stadsministern skulle flygas ner till Karlskrona. 
Han skulle ta ställning till vad som skulle göras med 
deras kärnvapenladdade torpeder. Det här blev ett 
genombrott och det blev lite lättare att jobba framöver, 
därför att man såg att den här resursen var något som 
behövdes. öB måste ha tillgång till egna transportre-
surser. Utan U 137 skulle det förmodligen inte sett ut 
på Bromma som det gör idag. Så småningom skaffades 
Tp 88 Metro, vilken det fördes mycket resonemang 
omkring.

DET BLEV EN HELT NY ERA för sambandsflyg. Nu 
kunde man flyga nio timmar. Den hade bra räckvidd, 
men det köptes inte som ett VIP-flygplan, som många 
trodde. Det köptes för att användas i incidentbered-
skapen. För att kunna flyga en klargöringsstyrka bland 
annat. Den var perfekt för det ändamålet. 
 Ulf Björkman, som var presschef för flygvapnet, in-
såg att man kunde transportera folk i den. Han hade 
även varit adjutant till kungen, så kungen önskade ock-

VID ETT TILLFäLLE flög man med Metron till 
Mombasa och hämtade hem en sjuk marinofficer. Han 
hade, efter att de passerat ekvatorn, ramlat ner och 
spräckt skallen. Flera kotor var trasiga.  
 ”Det var nog den mest meningsfulla flygning jag har 
gjort under min tid i flygvapnet. Världen öppnade sig 
på ett helt annat sätt efter detta”, sade Åke  
Christiansson efter flygningen.

Metro III anskaffades efter U137-händelsen 1981

Cessna 402

P. Herlitz och Gunnar Kjellin

Ny era för sambandsflyg

Ambulansflygning till Mombasa

Mer om U 137
Besättningen på ubåten förberedde sprängning av 
båten, ifall svenska militärer skulle försöka överta 
den. Så skriver den politiske officeren ombord, Va-
silli Bessedine, i en ny bok om händelserna i Gå-
sefjärden 1981. Ubåten var utrustad med kärnva-
pen, så en verklig katastrof hade inträffat om båten 
sprängts.
 U 137 byggdes 1957, var 56 meter lång och hade 
56 mans besättning. Befälhavare var Anatolij Gusjt-
jin. Vassilli Besedine var politisk officer ombord och 
fartygschefens ställföreträdare.

så använda flygplanet. Och på det sättet fortsatte det. 
Kungaparet hade redan börjat flyga Cessna med sam-
bandsflyg, men det här gav ännu bättre möjligheter. 
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örsvarsmaktens bidrag till de internationella insat-
serna är nu inne i en rekryteringsperiod för framför-
allt den Nordiska brigaden NBG 11. 

Högkvarteret har upprättats i Enköping. Där tjänst-
gör cirka 60 officerare från fem olika länder (Sverige, 
Finland, Norge, Estland och Irland) vars uppgift är att 
förbereda inför den beredskap, som startas i januari 
2011. 
 Detta är den andra brigaden som Sverige är ansvarig 
för, varför det finns en hel del erfarenheter att nyttja 
vid kommande planering. Den totala styrkan består 
av en svensk Force Commander, brigadgeneral Stefan 
Andersson, samt ca 2 800 soldater (NBG 08, sam-
mansattes av Sverige med 2 300 soldater, Norge 150, 
Finland 200, Estland 50 och Irland 80). Insatsen ska 
kunna genomföras inom en radie om 600 mil räknat 
från Bryssel och vara mellan 60–120 dagar.
 
Operation Atlanta 
Sveriges bidrag till den EU-gemensamma insatsen på 
Adenviken, Operation Atlanta, avslutades den 15 sep-
tember. Sedan maj i år har den flytande styrkan från 
Karlskrona bevakat vattnet utanför Somalias kust, med 
uppdraget att skydda FN:s mattransporter från pirater, 
som härjar i området. Sverige ska fortsätta att delta 
i EU:s Operation Atlanta. Svenska marinen har fått 
regeringens uppdrag att förbereda en ny styrka som 
enligt planerna ska finnas på plats i Adenviken i april 
nästa år och fyra månader framåt.  
 Sverige kommer att ha ledningsansvaret. Chef och 
Force Commander är kommendör Jan Thörnqvist, som 
till vardags är chef för marinbasen i Karlskrona. Han 
kommer att svara för ledningen av 2 000 personer. 
Hans ledningsfartyg blir HMS Carlskrona. Sverige re-
kryterade ca 160 personer för insatsen.

NATO
Afganistan

(ISAF)
405NATO

Kosovo
(KFOR) 

238

Mellanöstern
(UNTSO)

Observatörer
7

Sudan
(UNMIS)

3

Kashmir
(UNMOGIP)

Observatörer
6

Med.asst
1

Nepal
(UNMIN)

2

Korea
(NNSC)

Delegater
5

Internationella insatser Andra planet levererat
Vid en ceremoni i Kalifornien den 5 oktober vid 
Boingfabriken, fick överste Fredrik Hedén, stf chef 
HAW (Heavy Airlift Wing), motta det andra C 17-
planet, som ska ingå i flygtransportresursen SAC, Stra-
tegic Airlift Capability. Hemmabasen är den ungerska 
flygbasen Pápa. Flera svenskar ingår i besättningen. 
 Heavy Airlift Wing, där SAC ingår, är ett samarbete 
där tolv nationer gått samman och gemensamt köpt 
och bemannar planen. Nationerna är Bulgarien, Est-
land, Finland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, 
Rumänien, Slovenien, Sverige, Ungern samt USA. I 
samarbetet har varje land betalat för ett antal flygtim-
mar per år. Sverige har beställt näst flest, 550 flygtim-
mar, efter USA.

Pansarbandvagnarna tillbaka i Sverige 
Sedan 1999 har det funnits PBV 302 (pansarband-
vagn) i Kosovo med undantag för en period under 
2000-talet. De togs tillbaka till Kosovo på grund av 
ökade kravaller och hot i Caglavisa under 2004. Då 
det för närvarande inte föreligger något behov, flögs 
de sista PBV 302 hem med ett av världens största se-
rietillverkade transportflygplan AN-124. Totalt fyra 
stycken flygningar tog hem de kvarvarande 15 stycken 
PBV till Sverige.  

FN-soldater får medalj 
Den 24 oktober vid öppnandet av utställningen Freds-
soldater i Stockholm, medaljerades 13 soldater, som 
deltog i FN:s insats i Kongo på 60-talet. De fick medal-
jen för de heroiska insatser de gjorde i samband med sin 
tjänstgöring.  
 Det var 200 irländska soldater, som blivit inringade 
och som räddades genom en fritagningsaktion. De 
skulle ha erhållit medaljen redan efter sin tjänstgöring 
i Kongo, men blev genom olika befattningsbyten och 
avrustning m.m. bortglömda. Först efter att Kongove-
teranerna, genom Fredsbaskrarna, tagit upp frågan ge-
nomfördes medaljutdelningen.  
 De tilldelades Försvarsmaktens belöningsmedalj för 
internationella insatser i guld.  
Utdelare var öB General Sverker Göranson.

F

EU-ledd insats

FN-ledd insats

NATO-ledd insats

Annan ledning

Svenskt deltagande i fredsbevarande 
insatser nov 2009

Totalt: 852 (varav 57 kvinnor)
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V
det utfördes diverse sprängningsprov på. Vi ringde 
RFN, som erbjud oss de saknade detaljerna om de 
inte var sönderskjutna. Efter att vi fått fotografier på 
de saknade delarna konstaterade vi att allt vi behövde 
fanns i Vidsel på RFN, utom ett pitotrör.  
 Innan vi åkte upp till Vidsel förstod vi att det var 
väldigt vänliga och hjälpsamma människor vi skulle 
träffa. Allt praktiskt ordnades i Vidsel innan vi hade 
lämnat Stockholm, såsom lastbil med kran, inpas-
seringskort, nycklar till vägbommar, pallar och pack-
ningsmaterial samt två personer som skulle ledsaga oss, 
helt otroligt.    
 Vi visste väldigt lite om Vidsel innan vi åkte, mer än 
att det fanns ett flygfält där samt att en pilot ofrivilligt 
hade skjutit ut sig ur en JAS 39 Gripen hösten 2008, 
vilket lyckligtvis slutade väl.  
 Första dagen blev vi mötta vid Storforsens hotell av 
Ulf Kihlström (RFN Veteranklubb) och lastbilchauffö-
ren Sten-Olov Boström (RFN körcentral). Vi åkte till 
övningsfältet, Punkt C, och jobbade hela dagen med 
att plocka bort de detaljer, som vi behövde till 35221, 
från gamla flygplan. Därefter åkte vi tillbaka till hotel-
let och duschade.      
 
Vidsel och RFN (heter i dag Provplats Vidsel) ligger 
cirka 10 mil nordväst om Luleå. RFN etablerades 1958 
för utprovning av jaktrobotar till J 35F Draken. Jaktro-
botarna var av typ Falcon (Radar Rb27 resp. Ir Rb28) 
och Sidewinder (Rb24) inköpta från USA. Från bör-
jan var RFN en topphemlig anläggning, men när det 
1965 beslutades att provplatsen skulle permanentas 
inför nya provobjekt, avhemligades själva provplatsen 
RFN, medan självklart resultat av all provverksamhet 
är hemlig. Idag är RFN det största provområdet över 
land i Europa med en teknisk kompetens (fjärrstyrda 
målflygplan-, radar-, telemetri-, teodolit- och kommu-

nikationssystem) i världsklass. Sedan Sverige gick med 
i EU, kan vilket land som helst hyra in sig för provning. 
Vid RFN har under dess 51-åriga historia förekommit 
utprovning av många olika typer av robotsystem men 
också utprovningar av både bemannade och (obeman-
nade =UAV) flygplansystem. Förutom provverksamhet 
har även förbandsskjutning med jakt och attackrobotar 
genomförts vid RFN. Mer än 3000 missiler har skjutits 
vid provplatsen. 
 Från början användes enbart fjärrstyrda förarlösa 
målflygplan och den första typen var från Australien 
inköpta Jindivik, som premiärflögs den 11 maj 1959 
och var alltså det första obemannade flygplan, som 
flögs i Sverige. Jindivik, som startades och landades på 
banan, ersattes senare av likvärdiga fjärrstyrda målsys-
tem, som startas från ramp och landas med fallskärm. 
1968 erhöll RFN tre J 32 B Lansen att användas för 
bogsering av släpmålsystem anpassade för robotskjut-
ning. Lansen utrustades med ett vinschsystem som 
medgav linlängder på upp till 10 km. Detta för att 
skapa erforderlig säkerhet för besättningen.

Uppbyggnad av ett museum 
Vid RFN:s fyrtioårsjubileum (1998) tog en grupp ur 
RFN Veteranklubb på sig uppgiften att skapa ett mu-
seum i den äldsta hangaren på området. Under dessa 
tio år har gruppen format ett helt fantastiskt museum 
över alla de experiment som har utförts vid RFN. Vi 
i Projekt 35221 fick en privat visning av museet och 
information om all den intressanta verksamhet som 
har bedrivits vid RFN av museiföreståndare Hans-Åke 
Carlsson, kassören Ulf Kihlström och webbmaster 
Curt Löfwenberg. Museet är proppfullt med föremål 
som speglar verksamheten i Vidsel, t.ex. massor av 
bilder, flera fjärrstyrda målflygplan och robotar. Vi 
fick lyssna på ett intressant föredrag och fick massor av 
information om hur olika detaljer har utvecklats och 
använts i Vidsel. Jubileumsboken Provplats RFN Vidsel 
50 år speglar provplatsens historia. Läsvärd och rikt 
illustrerad kan den köpas på RFN.

i hörde oss för hos Flygvapenmuseum om de möj-
ligtvis hade våra saknade detaljer, men vi blev 
hänvisade till RFN i Vidsel, Robot Försöksplats 
Norrland, som skulle ha gamla flygplan som

Text Göran Sjöholm, projektledare

Thomas Lagman, Daniel Karlsson, Thomas Starrin, Göran 
Sjöholm, Dan Lundin och Antero Timofejeff från Robotmuseet 
i Arboga

Vidselfarare

Projektgruppen 35221 hämtade delar till 
vårt flygplan den 22–23 juni

Uppdrag Vidsel

För några år sedan stod J 35 221 uppställd i 
den oinredda delen av berget i Tullinge. Den 
delen var inte bevakad eller låst på ett bra 
sätt. Under denna tid förekom stölder och ska-
degörelse på planet. Det kompletta flygplan vi 
fått var inte längre komplett! Nu står vårt plan 
inlåst och bevakat. Det är vår sponsor, Alviks 
Lås i Bromma, som har hjälpt oss med detta.
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Vännäs motormuseum 
På vägen hem åkte vi förbi Vännäs motormuseum och 
träffade Pelle Lundberg, som är ansvarig för flygdetal-
jerna vid museet. Pelle visade oss museet och tog hand 
om oss lika gästvänligt som våra värdar i Vidsel. Pelle 
håller bl.a. på och renoverar en av flygvapnets gamla 
Mustangflygplan. Av Pelle fick vi ett pitotrör till en  
J 35 B, vilket 35221 är. Efter Vidsel och Vännäs har vi 
nu alla saknade delar. 

Vi vill framföra ett stort tack till alla vi kom i kontakt 
med under vår resa till Vidsel och Vännäs. Så trevliga 
och hjälpsamma personer är det sällan man träffar på. 
är ni i närheten av Vidsel eller Vännäs är ett museibe-
sök ett måste.

Ingången till museet vid RFN

Östra delen av RFN

Hemma igen 
Sedan vi var i Vidsel har vi under hösten tagit bort all 
gammal färg på 35221, för att få bästa möjliga förhål-
landen innan planet ytbehandlas. Det är nu plåtrent. 
ABC Fasadvård har hjälpt oss med tvättningen av pla-
net, både in- och utvändigt. Alla hål ska täckas.  För 
tillfället tas en mängd skruvar av som ska el-förzinkas 
före den yttre och inre ytbehandlingen. Det är vår 
sponsor, Ytcenter i Sollentuna, som hjälper oss med 
ytbehandlingen. 

Efter att skruvarna satts tillbaka ska planet grundas, 
lackas och därefter ska ett lager med klarlack på. För 
tillfället står 35221 inlåst i en gammal nerlagd indu-
strilokal i Tumba utan värme. Cramo i Huddinge har 
välvilligt ställt ett värmeaggregat till vårt förfogande. 
Värmen räcker till de närmsta omgivningarna runt 
flygplanet, men räcker inte för lackning.  Därför kan 
inte lackningen göras förrän i vår när väderlekstempe-
raturen åter är över 20 grader. Vår sponsor Alviks Lås 
har hjälpt oss med inbrottsskyddet. Vi har inga hang-
arhundar, men nästan, kom inte i närheten av planet! 
Efter att planet har lackats, ska det behandlas med 
Dinitrol invändigt och i alla luckor. 
 Vi har också satt tillbaka fenan och yttervingar un-
der oktober månad och nu börjar vårt flygplan 35221 
åter se ut som när det begav sig vid Kungl. Södertörns 
flygflottilj. Företaget Sporrong har lovat att sponsra oss 
med en mässingsskylt, med information om F 18 och 
Projekt 35221. Den ska fästas på pelaren under flyg-
planet.

Denna B-fena bytte vi till oss mot en D-fena från Vidsel. 
Tack för hjälpen Örebro flygklubb.

Bakkroppen till en 35:a från Vidsel bogseras in Färgen borttagen, fenan på plats och vingarna är fastskruvade
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Ett nytt torn byggdes 1966 för flygtrafikledning-
en på F 18. Det gamla ursprungliga tornet fanns 
på taket på kanslihuset. Därifrån hade man 

ganska begränsad sikt över flygfältet. Början av bana 24 
kunde man inte se. En svår olycka hände 1959 då ett 
flygplan under bedömningslandning landade på ett an-
nat flygplan, som gjorde ett så kallat dåligt vädersvarv. 
Detta innebar att flygplanet gjorde en slinga på lägsta 
höjd i högervarv till ba 24. Bedömningslandaren (öv-
ning med simulerat motorstopp) sjönk från hög höjd 
direkt till finalen ba 24. Flygledaren informerade flyg-
förarna, men kunde inte se den slutliga inflygningen 
till banan.

Tornbyggnaden står klar 1966 Tillbyggnaden med administrationslokaler klar 1973

Efter haveriet framfördes ett önskemål av flygledarna 
om en placering av ett torn, med bättre överblick över 
banor och fält. Men inte förrän 1966 var planering 
och finansiering löst. Ett nytt torn byggdes, men inte 
på den optimala platsen, på berget ovanför drivme-
delspattan. Det gick inte på grund av att antennen 
till radarhöjdmätare (PH13) stod på berget och inuti 
berget fann ett utrymme för radarns elektonik och för 
ett reservkraftaggregat. Höjdmätaren användes av LFC 
O2, där betjäningsutrustningen fanns. När O2 lades 
ner var höjdmätaren modifierad för att kunna fjärrsty-
ras från någon annan strilcentral. Det skulle bli alltför 
kostsamt att bygga tornet där. Även platsen mittemot 
den blivande tornplatsen diskuterades. Nackdelen med 
den placeringen var, att det skulle medföra ökad trafik 
över banan. Den slutliga placeringen blev på berget 
intill bana 06/24. Den branta backen upp till tornet 
blev svårforcerad snöiga vintrar för personalen. Tornet 
hade en egen panncentral, så oljeleveranserna till tor-
net kunde också vara problem vintertid.  
 Av kostnadsskäl byggdes tornet med begränsade 
administrativa lokaler. I samband med att F 18 blev 
skolflottilj byggdes det till en del byggnader, bland 

F 18 får nytt flygledartorn 1966

Här syns det ursprungliga tornet på taket till kanslihuset

Interiör från det gamla tornet

Historien om ett torn Text Jarl Åshage
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Interiör från det nya tornet

Tornet rivs i september 2009 

annat gymnastiksalen. Man passade då på att, efter 
önskemål från flygtrafikledningen, bygga till tornet för 
administrativ verksamhet och också med ett stort ap-
paratrum, där bland annat bandspelaren, som spelade 
in all kommunikation, stod. PAR-indikatorn, Precision 
Approach Radar, kunde flyttas från kanslihuset till 
tornet. Tillgängligheten till slutlig inflygning med hjälp 
av landningsradar ökade markant.  
 Från det nya tornet hade man god överblick över 
bansystemet. Tornets läge nära banan och en del höj-
der innan bana 24 bidrog till att lägsta flyghöjd vid 

landning med hjälp av PAR bana 24, var 110 meter 
om inte piloten hade kontakt med banan. För bana 06 
gällde 90 meter. Terrängen där var flackare.

Med den nya tillbyggnaden fick personalen tre nya 
arbetsrum, som vara behövligt. Det fanns också ett 
personalrum med pentry i den första delen. 
 Allt detta var en betydande standardhöjning jämfört 
med det första tornet, som var byggt ovanpå kanslihu-
set.

Under rivning

Minnesmärket över en flygplats . . . . . . är borta
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v mina totalt tjugo år vid F 18, tjänstgjorde jag sju 
år som radaringenjör på ”Harry”, 1964 till1971. 
Anläggningen var belägen i närheten av Södertälje, 
som också var vår stationeringsort.

För att klara drift och underhåll av all den tekniska 
utrustningen, var vi en driftgrupp på drygt 15 perso-
ner, alla med sin speciella kompetens som behövdes 
för radar, presentationsutrustning, radio- och trans-
missionssystem. Utöver den tekniska personalen, som 
alla var civilanställda, fanns också militär operativ och 
administrativ personal samt värnpliktiga i form av ra-
darobservatörer, el-mekaniker och vaktpersonal. 
  Under de år, som jag var på ”Harry”, pågick det kalla 
kriget och anläggningen var i drift dygnet runt under 
årets alla dagar. Ja, inte riktigt för ibland var vi tvung-
na att genomföra underhåll också. Detta inträffade för 
det mesta under fredags-eftermiddagarna. 
 Vi var indelade i grupper om fyra, en passchef och 
tre ingenjörer, en för respektive teknikområde. För att 
klara driften tillämpades treskift. En vecka dag, en 
vecka natt och tredje veckan ledigt.Ett arbetsschema 
som knappast skulle kunna fungera med dagens ar-
betstidsregler. Men vi tyckte det var bra, det gav oss en 
lång  sammanhängande ledighet. 

Att arbeta på en anläggning typ ”Harry” var något spe-
ciellt. Det var en egen liten värld med sin alldeles egna 
karaktär som präglades av våra arbetsuppgifter. Vi var 
i högsta grad med i det  kalla kriget och vi kände att 
vår uppgift var viktig.  
 Anläggningen var t. ex. självförsörjande vad gällde 
maten. En husmor med några ekonomibiträden klarade 
av att laga och utspisa både fast anställd personal och 
de värnpliktiga, som fanns på anläggningen. Förutom 
utspisning dagtid, så var det nattmål klockan 24:00. 
Tårta till kaffet varje fredag och alltid hembakade bul-
lar. Vi var väl omhändertagna vad gäller det lekamliga. 
Vår avhållna husmor, Ella Mårtensson, avled i början 
av detta år i en ålder av nästan 98 år. 
 

30 år sedan 
”HARRY” 

slutade snurra

Spaningsradarstation PS-08, även kallad ”Harry”, driftsattes 1957. Den 
var en av de fyra 08-stationer, som sattes upp i landet. Den operativa 
driften kom igång under 1958. Två höjdmätare, PH-12, kom i drift 
1958 och PH-40 som driftsattes under 1962. Ett nytt modernt svensk-
tillverkat indikatorsystem (DBU 208) kom i drift under 1963. Allt 
detta inklusive radio- och transmissionsutrustning ingick i den  
F 18 strilanläggning, som också kom att benämnas ”Harry” i dagligt tal.

A

Husmor,  
Ella Mårtensson,  
vid spisen

Text Jan-Olaw Persson

Foto via Björn Åkesson

Foto Ingvar Nordstedt
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Stationen tas ur drift 
1979, den 20 december, alltså för precis 30 år sedan 
togs stationen ur drift. Den tekniska utvecklingen 
hade då hunnit ikapp och anläggningen blev avlöst av 
den nya generationens radarstationer.

Vi träffas och minns... 
För att minnas lite av de tider som flytt och prata 
gamla minnen samlades ett 25-tal gamla medarbetare 
från tiden det begav sig. Det var representanter för 
den tekniska personalen och för den operativa verk-
samheten samt några personer från de företag, som var 
involverade i leveranser och support. Många hade inte 
träffats på flera år, ja några hade inte setts på över 40 
år. Det blev, som ni förstår, mycket att prata om och 
minnas. Vi träffades på FMV på östermalm, där vi 
hade tillgång till lokaler och inte minst lunch och fika. 
Eftersom vi träffades en fredag så återupplivade vi den 
gamla traditionen med fredagstårta. 
 övlt Olle Malm, Luftstridsskolan i Uppsala, ställde 
välvilligt upp och genomförde en mycket uppskattad 
presentation av dagens radarsystem  och informerade 
även om hur framtidsplanerna ser ut för radarövervak-
ning  av svenskt luftrum. 

Övlt Olle Malm, Luftstridsskolan i Uppsala

Främre raden från vänster: Lars-Håkan Persson, Gunnar Hagberg, Leif Krohn, SRA,  
Jörgen Johansson, Rolf Björkenvall, Jan-Åke Åkesson. 
Andra raden från vänster: Bengt Svensson, Bjarne Wallström, Torsten Höög, Paul Eriksson, 
Rolf Olsson, Bo Fundell, Hans Månsson, CVA, Bo Carlborg, DECCA, Karl-Gustav 
Persson, Kjell Davidsson, Ebbe Fust, DECCA, Gerhard Persson, Olle Hemse, DECCA. 
I bakgrunden: Jan-Olaw Persson. Saknas på bilden: Sixten Lüning.

En stor hjälp med att få mötet 
till stånd har varit Björn Åkes-
son, son till  Jan-Åke Åkesson, 
radaringenjör på ”Harry”. Björn 
har sedan något år tillbaka in-
tresserat sig för den verksamhet 
som bedrevs på anläggningen. 
Han har samlat på sig ett stort 
material genom att kontakta 
olika personalkategorier, som 
tjänstgjort där. Detta arbete 
räknar Björn med att presente-
ra i en bok om ”Harry”. I nästa 
nummer av F 18-Kamraten 
hoppas vi att Björn ska kunna 
berätta om sitt arbete.

Teckning K-G Persson

Foto B
jörn Å
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et var i början av 35-epoken. Vi var baserade på 
fält 57 (Strängnäs). Flygplantypen var J 35B. Av 
flygplanmästare Röhr fick jag uppdraget att byta en 
hydraulenhet i styrsystemet.  
Sagt och gjort, jag började på jobbet, efter en 

stund stötte jag på problem. En förskruvning satt så 
tokigt till att inga av mina verktyg förmådde greppa 
den. Vad göra? In till verktygsförrådet där jag lånade 
en nyckel som jag trodde skulle passa, men ”tji”. Grep-
pet var det rätta, men det fanns ingen möjlighet att 
vrida verktyget, det var helt enkelt för trångt. Men om 
jag vinklade nyckeln 90 grader och slipade av den lite 
skulle den gå att använda. In till smedjan, fram med 
svetsen och så bockade jag till nyckelgreppet i önskad 
vinkel samt slipade av käftarna. Nu passade verktyget, 
allt gick bra, förskruvningen lossnade, arbetet gick som 
smort, allt var frid och fröjd tills jag skulle lämna till-
baka verktyget nu i modifierat skick. Men se det gick 
inte för sig, nyckeln var förstörd, hävdade flygtekniker 
Eliasson, som var bastroppschef. Mina förklaringar att 
verktyget skulle komma till bruk vid senare liknande 
jobb avvisades. Resultatet, jag skaffade fram en ny 
nyckel till förrådet och behöll den tillbockade nyckeln, 
som hamnade i min verktygslåda av den gamla model-
len av plåt med många fack.  
 Där låg den till ingen nytta i många år och åkte land 
och rike runt. Så kom nya tider, den gamla verktygs-
lådan pensionerades och ersattes av en ny fin väska av 
konstläder med fack för varje pryl. Den vinklade U-
nyckeln fick inte vara med. Sorry! In till förrådet där 
flygtekniker Alvung basade. För honom berättade jag, 
att den här nyckeln har jag burit med mig i många år, 
utan att ha bruk för den.  
 – Lägg den i lådan för bra att ha grejor, den kanske 
kan komma till nytta! 

Historien om den vinklade U-nyckeln 
Sune Janver

D

Vårt projekt F 18:s historia fortgår. Vi har nu bortåt 
200 sidor klara. Du som har fotografier från F 18 och 
vill dela med dig, hör av dig till redaktören Jarl Åshage 
7780249 eller ashage@bredband.net. Vi är också intres-
serade av information om den verksamhet som var. All 
information är av intresse: säkmatförrådet, idrott, må-
larverkstad, sexan, värmecentralen etc.

Bokprojektet

Efterlysning 
F18 kamratförening planerar en permanent utställ-
ning, under vpl-matsalen, om F 18-tiden på Tullinge. 
Vi söker material från alla tidsepoker t.ex. uniformer, 
pilotutrustningar, märken, dekaler. Allt är välkommet. 
Kontakta Thomas Starrin, thomas@starrin.se 
Mobil 070 290 32 76

Årsavgift till kamratföreningen 
Nytt år, 2010, betyder förnyelse av medlemsavgif-
ten. Enligt beslut på årsmötet -09 är avgiften oför-
ändrad, !00: Vi ser tacksamt fram emot att Du sna-
rast sänder in den till föreningens PG 72 91 00-8.  
Inbetalningskort som bilaga i F18-Kamraten. 
     Kassören

Gamla filmer från F 18 
Vi har fått gamla videofilmer om F 18 av Bruno 
Söderblom. Tidigare har vi också fått filmer av Börje 
Nilsson. Vi har också fått flygböcker av Engelbrekt 
Karlsson. Allt kommer att sparas av F 18 kamratfören-
ing. 
Tack ska ni ha allihop.

Kamratföreningens hemsida 

Kamratföreningen är just nu inne i en period som 
präglas av mycket arbete för alla i föreningen och sär-
skilt hårt drabbat har vår hemsida blivit. Hemsidan be-
höver göras om och uppdateras, så att vi får en bättre 
struktur för läsaren. Thomas, som är webbmaster, har 
även mycket annat att ta hand om. Därför behöver vi 
en virtuos som brinner för hemsidor. Känner du själv 
att du vill eller någon annan som skulle vilja hjälpa oss 
med detta? E-posta oss då så fort som möjligt så vi får 
träffas och diskutera mm.

När jag kom ut till min chef Krister Bryske, fick jag 
jobbet att byta ett sidroderservo på ett flygplan, nu var 
det J 35 F. Inom några minuter konstaterade jag att här 
kunde min gamla vinkelnyckel komma till användning. 
In till förrådet där jag hämtade det nyss inlämnade 
verktyget, och se det passade precis. Efter jobbet till-
baka till förrådet där nyckeln förpassades till bra att 
ha lådan. Där låg den tills förbandet avvecklades, då 
en del saker såldes på loppis. Och där låg min gamla 
vinkelnyckel. Jag berättade för platschefen Ove Herö 
historien om verktyget, som han då skänkte till mig 
som ett minne om flydda tider. Och se än en gång kom 
nyckeln till glädje genom att initiera dess historia. 

En fundering så här i efterhand. Det måste rimligt-
vis vara fler än jag som ställts inför samma problem 
med verktyg som inte passar. Frågan är hur många 
vinklade nycklar det funnits.
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96 år
Engelbrekt Karlsson Tullinge 26  april

90 år
Lennart Eldfäldt  Ystad  25  oktober

85 år
Gösta Bergquist  Huddinge  4  februari
Kurt Jörgne  Tumba  11  juni

80 år
Bengt Fredholm  Korsberga  3  januari
Nils Buskas  Tumba  2 februari
Henry Säfström  Tumba  15  april
Signe Johansson  Grödinge  28  april
Leif Johnson  Huddinge  4  september
Sten Wahlström  Karlstad  16  november
Gunnar Tollén  Västerås  26  november

75 år
Lennart Eriksson  Uppsala  19 januari
Jan Erik Berg  Nyköping  21 mars
Bo Roos  Södertälje 14  april
Nils Johansson  Mölnbo  4 maj
Jarl Åshage  Tullinge  8  maj
Kjell Mårtensson  Skärholmen  16  maj
Åke Christiansson  Lidingö  11  juli
Roger Larsson  Knivsta 1 7 oktober
Ola Lindgren  Vidsel  8  december

70 år
Bertil Hagås  Stockholm  21  april
Anders Danils Stockholm 3 maj
Bengt Rindå  Tumba  18  maj
Inger Bogstedt  Tullinge  15  juni
Rolf Schwebs  Västerhaninge  24  juni
Lars-Eric Larsson  Tullinge  1  november

65 år
Marianne Bryske Grevie 30  januari
Krister Bryske  Grevie  15  mars
Peter Thyselius  Lerberget 25  april
Eva Gardheden  Stockholm  5  oktober
Christina Hamberg  Nacka  13 oktober
Inga-Lill Hedin  Eskilstuna  23 oktober
Jan-Evert Jäderlund  Vaxholm  5  november
Lars-Håkan Persson  Kungsör  26  december

60 år
Tord Holm  ösmo  1  maj
Mats öhgren  Arboga  21  juni
Hans-Bertil Sinclair  Klippan  26  juni 
Sören Westerlund  Oskarsström  19  augusti
Helge Roth  ösmo  22  oktober
Kjell Aronsson  Deje  23  oktober 
Göran Sjöholm  Bromma  15  november

50 år
Anette Ekström  Sigtuna  3  juli

Göte Carlsson Tumba
Herje Jonzon Tumba
Karl Gustafsson Huddinge (avl. 2008)
Nils Ragnehag Tullinge
Lennart Gyllner Knutby
Olle Dahlberg Stockholm

Födelsedagar 2010

Här listas de vi har födelsedata på

Medlemmar som har avlidit
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Våra sponsorer
Utan hjälp från sponsorer  

kan vi inte genomföra projektet.
Vi riktar ett varmt tack till alla nedanstående.

Bauhaus Botkyrka

Biltema Botkyrka

BIOkleen AB

Botkyrka kommun

Dinitrol

ABC Fasadvård AB

Alviks Lås

Anonyma sponsorer

ATL, Antenn, Tele och Data

Beckers Industridivision

Cramo, Huddinge

Flygvapenmuseum

Försvarsmakten

Kungl. Tekniska Högskolan  
Institutionen för hållfasthetslära

Robotmuseet Arboga

Stensö Lackcenter

Tumba Järn

Polisens hundenhet

RFN och FMV Vidsel

Riksten Friluftsstad

SAAB Aerosystem

Sporrong

SFF 
Svensk Flyghistorisk Förening

Tord Berg

Ytcenter Sollentuna

Vännäs motormuseum 
Flygavdelningen

Örebro flygklubb


