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Ingen vakt var utstationerad, däremot fanns 
Ingen vakt var utstationerad, däremot fanns 
det uppsatt gula band och en anvisning om att 
det var förbjudet att beträda området.

Efter ett tag kom två befäl från F 21:s skydds-
vakt för att förhöra oss - de tre männen om 
våra förehavanden.

Vi berättade om våra avsikter, som inte var att 
störa någon övning. Ytterligare sex med Ak 3:
or välbeväpnade soldater kom för att för att 
kroppsvisitera oss och vakta oss i väntan på 
att Luleåpolisen efter lång väntan kom för att 
förhöra oss. Under denna tid pratade vi med 
de unga soldaterna, som dock inte svarade 
på många frågor. Med leenden reagerade de, 
när vi berättade om det vi varit med om när vi 
gjort lumpen. Jag berättade om hur jag gjort 
lumpen för att försvara Sveriges alliansfrihet 
och neutralitet. En politik som nu är borta från 
försvarsmakten. Vi pratade även om situatio-
nen i Afghanistan och annat som vi uppma-
nade dem att läsa vidare om vid tillfälle.

När polisen kom förhördes vi och togs till po-
lis till polisstationen för att de skulle ta DNA-
prov på oss. Senare har vi fått höra att detta 
inte får göras förrän efter åklagarbeslut.

Militär och polis tog i beslag bland annat vi-
deokamerans mini-DVD med de inspelade 
bilderna från drakflygningen. De tog även i 
beslag min lilla digitalkamera, som varit ned-
packad i en ryggsäck, som inte använts vid 
F21 utan bara innehöll bilder från JAK:s som-
marseminarium, bilder från en äldre kvinnas 
90-årsdag samt några demonstrationsbilder. 
Enligt polisen skulle denna utrustning kunna 
förstöras om domstolen beslutade så.

Vid infarten fanns inga befäl utposterade, men 
efter att vi körts iväg med polisbilen hade de 
satt ut två skarpt beväpnade soldater ur den na-
tionella insatsstyrkan

De sökte efter vapen, men beslagtog inte det 
absolut farligaste vapnet jag alltid har i min 
ryggsäck - papper och penna, samt den an-
teckningsbok, som skulle kunna innehålla hur 
många hur många försvarshemligheter som 
helst.

Bror Kajsajuntti,
Luleå

Flyga Drake - ett Terrorhot?
Tre Berättelser från Den Märkliga Dagen i Slutet av Svensk Alliansfrihet. 
26 juli - 9 augusti övade US Air Force bombfällning i Luleå och Vidsel - 
under Största Möjliga MedieTystnad.
Efter demonstrationen mot USA:s bombningar i Norrbotten i lördagen 
7 augusti åkte vi - tre medelålders män ut till F 21:s flygbas utanför Luleå, 
därför att en av oss ville filma en plastdrake med affischen från filmen 
“Flyga drake”.

Lördagen den 7 augusti 2010 
stod Världen stilla i tre timmar. 
President Obama tvingades 
avbryta sin påbörjade helgvila 
och CIA satte alla sina agenter 
i högsta beredskap, samt 
hela försvarsledningen i USA 
kallades in. Landet var hotat, 
stridsflyget höll på att slås ut och 
oöverskådliga konsekvenser för 
USA skulle kunna hindra landet att 
fortsätta sitt maktutövande.

I svensk media har inget av detta kunnat för-
medlats till läsare, lyssnare eller tittare. På 

grund av den stora sekretess som genast lades 
på händelsen. Ingen lojal journalist i Sverige 
vågar trotsa underdånigheten med det mäktiga 
landet USA.

Not: Den allmänna infarten till Norrbottens 
Flygflottilj blev enligt uppgift avspärrad 
med vakt, lång tid efter händelsen och att 
de bilaterala bombövningarna med USA 
officiellt avslutades den 9 augusti.
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Vad var det då som orsakade denna möjliga 
katastrof? Jo, en pensionär hade kommit in på 
F21 infarten där informationstavlan och den 
upphängda J29 hänger. Efter tre timmar,  un-
der tung beväpning vaktades pensionären för 
att inte fly av svenska armen, för undanröjande 
av hotet och genom noga kroppsvisitering, ge-
nomgång av bil. Polisen glömde Hells Angels 
och landhövdingens oro över kriminaliteten 
för att prioritera detta allvarliga hot mot natio-

nen USA. Viktigt att vara nog försiktig så ett 
DNA-prov togs, vad allt kan pensionärer hitta 
på i denna värld där USA för två krig.

Det kändes skönt för presidenten att åter kun-
na njuta ledighet och alla CIA agenter kunde 
återgå till whiskyn, försvarsledning sände ett 
stort tack till den svenska försvarsmakten att 
den så resolut och modigt hade förhindrat ett 
allvarligt hot mot nationen USA.

Det var gott för svensk pensionär som under 
många år betalat skatt till svenska militärers 
lek, att få bekräftelse på att det svenska försva-
ret primärt är till för att skydda USAs intressen 
mot det hot som en pensionär utgör, genom att 
befinna sig på allmän plats, då inte USA är här 
med sin arme. Frågan är ställd tidigare i lokal-
tidningen, också till regering och riksdag, vem 
äger landet Sverige.

Gunnar Eriksson,
Älvsbyn

Vem Äger Landet Sverige?”
När snön smälte och vårregnen drog in hade varenda 
grabb i Kabul avslöjande horisontella jack i fingrarna 
efter att ha flugit drake hela vintern.
... Och plötsligt viskade Hassan i mitt huvud: 
“För dig ska jag göra det tusen gånger om.” 
Hassan den harmynte draklöparen. 
När han log sitt leende och försvann runt knuten.
Nästa gång jag såg honom le lika otvunget var på ett 
bleknat polaroidfoto 26 år senare.
Då Ramir Khan ringt från Pakistan och sagt: 
“Det finns ett sätt att ställla allt till rätta igen.”

- ur Flyga Drake av Khaled Hosseini

Det var aldrig tänkt som någon 
form av civil olydnad. Inte fråga 

om att överskrida gränser eller störa 
någon orubblig militär ordning. När 
tre deltagare från demonstrationen 
i Luleå åkte ut till Flygflottiljen 
F21 var det för att videofilma en 
afghansk drake med infarten till 
militärövningarna som bakgrund. 
 
När USA för första gången ensamma bombövar 
på svensk mark, sker det mot bakgrund av två 
blodiga ockupationer i Afghanistan och Irak. 
Och med Sverige i krig i Afghanistan, under 
amerikanskt befäl. Samma dag som övningarna 
i Norrbotten inleddes, publicerades Wikileaks 
Afghanistan-dokument. Och filmen Flyga 
Drake sändes i TV4.

Dagen före vår ödesdigra drakflygning, den 
6 augusti, 65-årsdagen av Hiroshimabomben, 
sitter jag i en fullsatt buss på väg från Älvs-
byn till festivalen Luleå-kalaset. Jag har just 
återförenats med släkten Viklund efter 30 år, i 
den by där min pappa föddes. Bussen är fylld 
av glada afghanska ungdomar. En grabb flyttar 
artigt ett säte åt mig och kikar sedan nyfiket på 
mitt drakfodral i ryggsäcken. Efter att ha be-
undrat förbipasserande norrländska landska-
pet någon halvtimme, frågar jag hur länge han 
varit i Sverige. Något år, blir svaret. Jag berät-
tar hur vi deltagit och stött afghanska flykting-
ars hungerstrejk på Sergels torg för några år 
sedan, och om hur jag har en liten tanke på att 
flyga draken i samband med protesterna mot 
bombövningarna, som påminnelse om afgha-
nernas rätt till sina liv.

Han lyser upp i ett leende som kan smälta 
Norrlands alla berg, lägger handen mot hjärtat 
och säger: Åh, lycka till!

Vem vore jag att svika ett sådant löfte?

Och medan nervösa unga händer på en svensk 
grabb i samma ålder, fast i full militär strids-
mundering, kroppsvisiterar mig nästa dag inne 
på Flygflottiljen för att ha flugit denna drake 
- så önskar jag de bägge kunde träffas och ut-
byta erfarenheter.

Och när tre äldre svenska män och sex unga 
grabbar, alldeles för små i sina stora unifor-
mer och kpistar tillsammans med sitt befäl 
i stekande sol tvingas vänta i två timmar på 
polisen, medan draken ligger i skugga i bilens 
baksäte - så påminns jag Gandhis ord.

“Det finns två former av makt här i världen. 
Den ena består i att ingjuta fruktan, den andra 
genom att visa kärlek. Vilken makt vill Du ska 
styra ditt liv? Rädslan eller Kärleken?”

Den enda som undkom oskadd och slapp alla 
brottsmisstankar denna märkliga dag i svensk 
militärhistoria, var draken.

Stolt och alliansfri kan den åter stiga mot 
skyn.

Om vi låter den göra det.

Jan Viklund,
Knivsta

Den
Ofrivillige
Drak- 
inträktaren


