NÅGRA MINNESBILDER FRÅN MITT
OCH F 13:s SISTA ÅR PÅ BRÅVALLA
Nedtecknade av Åke Renåker

1993-07-01, 365. dagen torsdag
50-årskalas av annorlunda slag
firade vi denna soliga dag
Flottiljens 50-årsjubileum firades i moll
stämningen var dämpad ja nästan på noll
I Flygvapennytt inte en rad det står
om att Bråvalla flygflottilj fyller 50 år
Jag läser sida upp och sida ner
men bara artiklar om F 16 jag ser
Paradflagga och tårtkalas det dock blev
från FS/Personalledning kom ett faxat brev
Av övriga flottiljer hördes inte ett knyst
även CFV själv var denna jubileumsdag tyst
Vår lokala press, radio och TV oss grattade
F 13:s marsch spelad i radio vi uppskattade
På eftermiddagen vi hade en kanslihusfest
med tävlingar där chefens lag blev bäst
På kvällen intog vi smör, ost och sill
med alla nödvändiga tillbehör därtill
Sen dansade vi på Fyrbymässens golv
nästan fram till klockan slog tolv.
1993-07-02, 364. dagen fredag
Dagen efter dagen före inte mycket hände
för Martin Blå var dagen en ände
på divisionens stolta traditioner ett slut
ej längre någon Martin Blå på Bråvalla taxar ut
En sista uppvisning av gammalt och nytt
med flygplan som för FV så mycket betytt
Ulf Johansson och Jerry Pousett
på gasreglagen satte sprätt
En JA 37 flög i rote med en 28
åt detta kunde inbjudna gamla kämpar sig gotta
Sen på Bråvallaborgen dracks gravöl för Martin Blå
undrar om Knot-Oskar sörjde i sin vrå
1993-07-03--04, 363. och 362. dagen

lördag, söndag

Dessa dagar var på flottiljen helg och vila
tidvis ett lätt regn från himlen strila
På området det endast var
VB, bevakningschef och vaktsoldater kvar
Två mål mat, runt området en tur
sen på rummet en liten lur
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1993-07-05 361. dagen måndag
Chefsmöte med en decimerad skara
MAL, GOT och Stril får nu till F 16 fara
CFV prodverk ventilerades ett tag
vår produktion är av reducerat slag
Vi mest F 16 stöttar på allehanda sätt
de har nog i sin nya roll inte lätt
Tänk, de är nu nästan lika stora som vi var
innan nedläggningsbeslutet vår bana skar
Vår krympande verksamhet och personal
föranleder översyn av organisation och lokal
C sb förordar inköp av personsökningsdon
för att nå kontakt med viktig person
C Int befarar att tillgrepp sker
av prylar och pinaler på tjuvaktigt manér
C UndS har, tänk vad han kan
rumsuthyrningsverksamheten tagit sig an
1993-07-06 360. dagen tisdag
Det börjar bli förunderligt tyst och stilla
inga flygplan längre hörs
det känns nästan som i villa
inte ens av telefoner vi störs
Kanslihuset på personal delvis tömdes ett tag
de for till Bråvikens golfbana för lunchintag
Räkningar av de mest skiftande slag
passerade skrivbordet denna dag
Underlag för PRODANA skall lämnas till PE
undrar just om någon orkar läsa alla de'
siffror och kommentarer som vi lämnar in
för att göra redovisningen finito fin
1993-07-07 359. dagen onsdag
Serviceförrådet fylldes denna dag
med parfymdoft av angenämnt slag
Det var flickor med former både här och där
som lottor iklädda grönställ de mera neutrala är
När både PS och hans vpl är borta
kommer datorstödet till korta
Vårt behov av komplicerade datorer
blir till gränssättande faktorer
Planeringsmässigt man kunde önska mer
att C AdmE till sin verksamhet ser
Semesterplaner skrivs och ges ut
men uttag följer ej planen till slut
På eftermiddagen åskan står på lut
vi bävar för att datorerna slås ut
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1993-07-08, 358. dagen torsdag
Förslag till ny flottiljorganisation
förhandlades mellan PersE och ATO:n
Efter diskussioner en längre stund
kom vi fram till en org som grund
för den verksamhet som är kvar
och med den personal vi nu har
TAF-en är en ständig plåga
tycks för PersE va' en känslig fråga
C C-exp med rödpennan ivrigt strök
på sändlistor som bantades i hennes försök
att färre antal skrivelser kopiera
och därmed pappersflödet minimera
1993-07-09, 357. dagen fredag
Fredagen var kulen och grå
verksamheten tycktes helt stilla stå
Johan Stein vår skrattglade påg
avtackades med en Aburök och grönsakstråg
Augustsson och Lejon kanslihuset inventerade
alla möbler och tavlor de registrerade
Militärrestaurangen fylldes denna dag
med civilister av sällan skådat slag
anhöriga till kursande FV-ungdomshorden
irrade runt bland stolar och borden
När tjänsten var slut jag hastade
till G-salen och bastade
Sen tog jag semester och for
till Värmland där svärmor bor.
1993-07-17 349. dagen lördag
Avslutning med liten baluns
på examensförrättarna var det stuns
Flygstabschefen i egen hög person
tillsammans med chefslottan tog ton
Om examen NT ett referat skrev
där Bernt Öst befordrad till CFV blev
1993-07-19 -- 08-15 Flottiljens semesterperiod
1993-07-23 343. dagen

fredag

Flottiljen kryllar av aviatörer
som på tysta vingar häröver
skall segla fram i ädel tävlan
för att vinna mästerskap och äran
Av motorbuller hörs inte ett brus
bara en antydan till lätt sus
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1993-07-26 340. dagen

måndag

Inryckning till flottiljen av omg 933
vpl för F 16 behov de é
som under sex veckors tid
skall bibringas soldatkunskaper därvid
Vi ställer upp och hjälper till
när F 16 saknar resurser därtill
1993-07-28 338. dagen onsdag
Bogserarna brummar, sliter och drar
segelflygplanen runt över landskapet far
Östnytt var här och gjorde intervju
om hur det med F 13 gått i detta nu
Stig Breström från kommun en artikel skrev
om hur tokigt nedläggningsbeslutet blev
Stockholm waterfestival oss bekymmer gav
beställning av radiosamband, var blev den av
Någon från samband hade lovat och sagt OK
fast sedan på semester han hann gå
Svenne Wester på mobmtrlförrådet som ett andeväsen
ställde upp och räddade sambandsfadäsen
1993-07-29 337. dagen torsdag
En dag med stora aktiviteter det var
kunde ej tro att flottiljen semester har
F 16 returnerade bollen till oss
att vi skulle anordna korum förståss
De hade inte tid och befälsman
att genomföra krigsmanserinran
Larmade förråd ställer till mycken bekymmer
personal i beredskap ej verksamheten inrymmer
Istället sker insats med P 10 berto och hemvärnsmän
kostar nog många tusen spänn
En ESK-inspektion på nedlagt förband
ruskade om oss ett litet grand
Visste Fst ej om vår situation
vi har ej längre verksamhet värd inspektion
1993-07-30 336. dagen fredag
Tömde skrivbordet på papper gamla
som jag under gårdagen hann samla
Widegren från P 10 rapporterade
hur de förrådet bevakade
Kretshemvärnschefen Hans Sollenberg en gammal major
kommer och inspekterar vaktavlösningen jag tror
på lördagen när hemvärnet tar över bevakandet
från P 10 beredskapsbevakningsförbandet
Nu tar jag semester ett tag igen
till Skåne jag åker över helgen
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1993-08-16 319.dagen måndag
Flottiljens semesterperiod är nu slut
men ingenting är som förut
Inga flygplan hörs längre mullra
nu får vi själva försöka bullra
Chefsmöte hölls enligt invand rutin
dock var skaran inte lika genuin
En krympande avvecklingsorganisation
kräver mindre behov av befälsperson
En ny SC, majoren Renåker såg dagens ljus
dock tjänsgjort sen många år i flj kanslihus
1993-08-17 318.dagen tisdag
Regntung, dyster, kulen och grå
men vad är det som bullrar så
jo, gamle CF Svenssonspojken som få
lär sig flyga med j 32
Chefens sekreterare Lundberg Margareta
efter sin efterträdare tycks leta
Ny rumsfördelning är idag aktuell
men bara en liten intern flyttkarusell
SC intar sin gamla upl igen
lämnar plats för säkavdelningen
Soldaterinran ställer till visst besvär
tvist om vilken chef det är
C F 13 eller C F 16 som skulle ta de'
resultatet blev att SC får klara av de'
1993-08-18 317.dagen onsdag
VB-byte sker denna dag
pågående blir jag
Försöker sortera i gamle SC, Max Oves pärmar
skrivelser i stora svärmar
fyller snart varje rummets vrå
makar plats där mina papper skall stå
Flottiljen tycks idag helt öde vara
bara en liten men tapper skara
tassar runt med papper små
undrar hur resten av året skall gå
1993-08-19 316.dagen torsdag
Förmiddagens begivenhet var att lyssna på
psykriatiker P O Sjöbloms propå
att han med sin stora erfarenhet
kan lösa upp där andra har gått bet
I framförandet var han långsam och seg
det var som att trampa i deg
Margareta städade efter sig och slängde ut
sekreterarrummet ser nu riktigt prydligt ut
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1993-08-20 315. dagen

fredag

För ännu en befattning skall jag svara
ProdL, presschef, SC och C info får jag nu vara
Eva och Margareta lämnar F 13 för studieid
Bittan Selberg efter Margareta tar vid
På eftermiddagen i matsalen gavs stor information
framförd av Tommy Jansson en idésprutande person
C F 13 redogjorde för senaste JAS-haveri
snabbt styrsystem och ivrig pilot hade viss del däri
C PersE framförde viss kritik mot dumhet
inga erbjudna jobb får kallas för skét
C F Alf Svensson hastade förbi
överlämnade säkskåp med papper i
1993-08-21 314. dagen

lördag

På förmiddagen hördes taktfasta slag
HV-musikkåren övade för högvaktsdag
Det var som i forna tiders glans
när på F 13 egen musikkår fanns
Ungdomar i stor mängd vid vakten samlades
sedan av I 4-befäl om FBU informerades
1993-08-22 313. dagen

söndag

Larmfunktionen var även denna dag
av helt oacceptabelt slag
Vädrets makter bedrev ett elakt spel
och ställde till med många elektroniska fel
Insatsstyrkan och Norrköpings polis
larmades flera gånger onödigtvis
Till middagsmålet torra fläskkotletter serverades
som med chockladsås? kamuflerades
1993-08-23 312. dagen måndag
För att ställa in säkskåpets nya kod
räckte ej med enbart goda råd
På omställningsproceduren även Hultgren gick bet
tacka en för kort omställningsnyckel för det
Låssmed från staden tillkallades fort
och se, sen gick det som smort
C F 13 var i Stockholm hos CFV på besök
så Bittan fick en dags försök
att i lugn och ro pröva
och på sekretrargöromålen öva

6

1993-08-24 311. dagen tisdag
Tekniskt fel på larmfunktion
medförde nattlig bevakningsorganisation
Trots all teknik och stora datorer
är förbindelsenummer gränssättande faktorer
Utan detta kunde felanmälan ej leta
fick jag av en snorkig dam veta
Oreda, diverse ölburkar och tomma glas
visade att det varit muckarkalas
Soldaterna i kasern 22 tillrättavisades
och om spritförtäringsförbud undervisades
1993-08-25 310. dagen onsdag
Byte av VB skedde denna dag
skönt att lämna över tyckte jag
Efter många turer kring F 16 vplomgång
genomförde jag soldaterinran med solosång
av flottiljpastorn till toner från HV musikkår
Det var näst sista gången vi på F 13 står
1993-08-26 309. dagen

torsdag

MBL-förhandling om flottiljens personal skedde
som vanligt C PersE det hela ledde
Max Ove hämtade kartonger tre
med skrivelser och annat osorterade
som han hemma skulle gå igenom
en del kommer väl i retur så småningom
FMÖ Orkan tycks ha sopat rent bord
F 13 verksamhet nämns inte med ett ord
Vi finns ej med i högre chefs sändlista
detta vårt år det sista
1993-08-27 308. dagen fredag
Vid referensgruppens möte jag utsågs till skrivare
om detta tyckte jag inget vidare
Det finns ett otal antal nämnder och kommittéer
alla med till synes snarlika idéer
Man redovisar, diskuterar och skriver
hur man personalens omställning bedriver
1993-08-29 306. dagen söndag
F 16 Uppsala med FV huvudflygdag
några timmar besökte jag
Var från början planerad för F 13 med
men nedläggningsbeslutet gav ändrat besked
Bråvallavingar L H Svensson saluförde
en F 13 märkt S-37 till markuställningen hörde
Från säksidan var det jättepådrag
efter aktivister och hot om bomb av något slag
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1993-08-30 305. dagen måndag
Denna regniga dag vi åkte till ETU
för att lämna över basen till F 7
Vår stora modell-90 basbataljon
som i F 13 regi fått fin fason
Vi samlades vid FFV i Arboga klockan elva
gänget från Såtenäs kom dit själva
Vi tittade på banan och värnkanoner
vi besåg även förråd med skarpa patroner
Efter matintag till Kjula vi kom fram
i vårt sällskap fanns även en parant madam
Vi åkte runt basen och allt besåg
kollade var alla förråd och platser låg
Mot kvällen bröderna Säk tog handlingarna och for
in till staden där Säpo bor
Vi andra checkade in på hotell Smeden
där provade vi bastun och med en
stor stark vi ventilerade minnen
tiden på Bråvalla fyllde våra sinnen
Lindholtz förrådschefen bodde i hotellets svit
framåt kvällen hittade vi andra dit
1993-08-31 304. dagen tisdag
Strängnäs fordom upl för en basbataljon
intresserade på förmiddagen vår person
Där blev vi om sidobaskompaniet informerade
sen en rundtur till förråden vi presterade
På fornminnen är trakten översvämmad
medför att basutbyggnaden blir hämmad
Till ETU vi åter ställde vår kosa
där informerade CB på vältalig prosa
Vi diskuterade nycklar, det fördes protokoll
nu har F 13 ej längre här någon roll
Nu är det F 7 som får ro skutan i land
från basen F 13 tagit sin hand
Vår lojala skickliga förrådspersonal fällde en tår
de inte längre materielen sköta får
På kvällen blev det i bastun återbesök
en ny pilsner testades på försök
1993-09-01 303. dagen onsdag
Dagen var kulen och grå
när vi började att titta på
nycklar i parti och minut
de såg aldrig ut att ta slut
Vi läste, räknade och kontrollerade
att alla nycklar blev rätt sorterade
I papperen det blev mycket skrivande
bland kvittona ett väldigt rivande
Konstateras kan att utan rätt nycklar
är vi alla snart ute och cyklar
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1993-09-02 302. dagen torsdag
Överlämning till F 10 av några förband
fotovagnar ställde till problem lite grand
Högre myndighet hade vagnar lånat ut
mot alla överenskommelser och tagna beslut
Ännu en skrivelse från en flygstabsavdelning
där man av för oss okänd anledning
inte tycks känna till CFV beslut
att F 13 detta år räknas ut
1993-09-03 301. dagen fredag
Besvarade brev från utrikesperson
som ville ha divisionseblem i tron
att på flottiljen ännu var hög aktivitet
om nedläggningen han nu fakta vet
Beställningar på jubileumsboken jag effektuerade
på eftermiddagen jag bastun inspekterade
1993-09-06 298. dagen måndag
Vid skyddskommittémöte på eftermiddagen
ventilerades arbetsmiljölagen
Det redovisades stolpar och diagram
som huvudskyddsombudet tagit fram
Lokalvården med nycklar har ett dilemma
när inte tjänstemännen är hemma
Privat hund på flottiljområdet här
enligt ArbO:n ej tillåtet är
I OF/F 13 det över 180 medlemmar var
nu är bara ett trettiotal kvar
Inför FMÖ 93 man tagit beslut
att till repgubbarna dela ut
fältpostbrev och kort där man tydligt kan se
att det är ett F 13-märkt flygplan me'
1993-09-07 297.dagen tisdag
Till Stockholm jag for för information
om framtiden för min person
Just nu tycks tre möjligheter vara
dit jag om tio månader kan fara
Flottiljens nedläggning ventilerades
ytterliggare konstigheter presenterades
Det synes vara några få med ProdL arbete
som har F 13 nedläggning på sitt samvete
Stabens personal i övrigt var ej med
när CFV LEEnglund beslutade att F 13 lägga ned

9

1993-09-08 296. dagen onsdag
Vädret var vackert och luften klar
rimfrost på taken morgonen bar
Styrelsemöte med OF/F 13 sker
vi fördelar oss på nämnder och kommittéer
Lottning av skrivelser blir ofta dilemma
det är ju så få som nu är hemma
1993-09-09 295. dagen torsdag
Skrivelser av många slag
passerade revy denna dag
Förfrågan om HV musikkår
på flottiljen träna får
Kurt Hagerström på kort besök är
en gång var han flottiljchef här
Beställning av Bråvallavingar expedierades
OF/F 13 medlemsregister kontrollerades
Nytt försök att soldaterinran till F 16 ge
väntar besked från C F 16 om de'
1993-09-10 294. dagen fredag
Flottiljchefen spelar denna dag boll
jag har delvis övertagit hans roll
Med Bittan det klaras ut
hur soldaterinran skall ske till slut
Ett flygplan syntes på sambandsflygplatta
vi kunde det ej riktigt fatta
Efter lunchen ej många fanns kvar
till sist ensam i kanlihuset jag var
1993-09-20 284. dagen måndag

Orkan sveper nu över oss alla
må vi bara ej i vanmakt falla
över alla skrivelser vi ej har fått
av någon anledning de oss ej nått
Förvirringen är ibland total
över övningsskrivelser ett otal
På flottiljområdet man kan se
ett stort antal repövande
soldater irra omkring som vilsna får
bärande utrustning som ger en gråa hår
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1993-09-21 283. dagen tisdag
Med referensgruppsmöte började min dag
därpå följde MBL-förhandling ett tag
C F 13 har åkt till grottan för att öva
så jag chefsskapet för flottilj får pröva
Signalmeddelande ställde till visst bekymmer
adresslista ej alla uppgifter rymmer
Trots att F 13 förband ej längre existerar
meddelanden till oss man adresserar
1993-09-22 282. dagen onsdag
Möte med samordningsgrupp för överlämning
nekad TAF gav viss förstämning
Återigen vi nödgas konstatera
mottagande myndighet kan ej effektuera
CFV beslut om övertagande av mtrl och förband
vi blir åter satta på mellanhand
Besök på FTC i Linköping jag gjorde
Roland Hansson om eventuell framtid kungjorde
På eftermiddagen Radio Östergötland ville ha mig med
för att i etern om övningen lämna besked
De ville veta om hur när och var
vi på Bråvalla flyger och far
1993-09-23 281. dagen torsdag
Ännu F 13 i högre stabs planer är kvar
vetskap om vår nedläggning man ej har
annars skulle man ej sända order och beslut
man tycks tro att allt är som förut
Flygplan i stort antal landade
NT var här och förevigade
1993-09-24 280. dagen fredag
Ljuveligt buller mitt öra hör
från startande flygplan utanför
Under några dagar det råder Orkan
nu skall det flygas av bara f-n
Av kanslihusets personal syntes inte ett spår
idag de på krigsflygbas besök göra får
Lunchen idag var pytt i panna-konserv
nog bra att ha men bara som reserv
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1993-09-27 277. dagen måndag
Under helgen det flögs som bara den
nattliga starter har brutit tystnaden
För de som i övningen ej deltar
har det varit några mindre verksamma dar
På tekniska enheten är det några civila få
som har svårt att få tiden att gå
Många samtal om studiebesök jag får
från vpl och volontärer som firar 50 år i år
Diverse föreningar med stort medlemsantal
vill hos oss få mat och låna lokal
På fältet syns våran arrendator
köra omkring med en stor traktor
1993-09-28 276. dagen tisdag
För på dagen 50 år sen de ryckte in
till F 13 för att göra värnplikten sin
40 man var på besök idag
om Tubas de kunde historier av många slag
Flottiljens chef och trädgårdsmästare han var
ännu idag står de flesta träden kvar
Tubas var en flottiljchef som få
att skälla ut folk var han mästare på
Lt von Celsing landade på en flygfältsmina
av Tubas fick han fiskarna varma sina
Sjunnesson var fanjunkare legendarisk på andra
med alltför korta byxben man såg honom vandra
Stående hållande god vän i handen han hälsade käckt
på CFV Nordensköld det var verkligen fräckt
Sjukan var inrymd i byggnad 52
fika hos privatperson på Sörby man kunde få
Pressen var här tog bilder och om träffen skrev
efter rundtur och lunch fika på officersmässen det blev
1993-09-29 275. dagen onsdag
Kriminalvårdsstyrelsen var här och informerade
om eventuell anstalt för rattalkoholiserade
Kummunens representantr var också med
om områdets framtid de visste inget besked
Nu har Orkanen för vår del blåst över
tyst blir det åter för lång tid framöver
En olycka skedde med skarp sprängpatron
en ung fänrik skadade sin person
Han trodde det var en övningskapsel apterat
tyvärr var det en skarp som i handen exploderat

12

1993-09-30 274. dagen torsdag
Chefen från kriget återvände
i övrigt inget av vikt hände
Konstaterade dock återigen
att pressen förvanskar sanningen
Att de gärna om elände rapporterar
men ogärna om positiva saker refererar
1993-10-01 273. dagen fredag
För att om olyckan bringa reda
samlades hos SC denna freda'
skyddsinspektör, sprängexpertis och den person
som var med vid onsdagens explosion
Efter att ha hört händelseförloppet relateras
kan det med visst fog konstateras
att grön färg är det troliga fel
till att förväxling skett med skarp och blind materiel
Vår eminenta personalvårdsorganisation
tycks föga engagerad i den person
som vid explosionen skadad ble'
ej heller av den andra som också var me'
1993-10-04 270. dagen måndag

Till F 13 sker inryckning den sista gången
för F 16 räkning vi utbildar vplomgången
Förmiddagen ägnades åt genomgång av SäkI Ny
många frågeställningar gav oss huvudbry
Det gällde att i publikationer söka
för att vårt säkerhetsmedvetande öka
Enskild soldat såväl som chef har ett ansvar
det gäller oss alla och envar
Med skyddsinspektören och C PersE
jag onsdagens olycka diskuterade
om alla åtgärder, rapporter och formulär
som skall skrivas när en olycka det är
Med samordningsgruppen ett kort möte
för att C AdmE efter besök hos Göte
sagt sig inte längre vill vara med
när han inte om TAF fick grönt besked
Detaljer om veckans överlämning penetrerades
frågan om F 10 och F 21 ajournerades

1993-10-05 269. dagen tisdag
13

Med C F 13 och PersE diskuterades
några personalärenden ventilerades
CT flottiljens bilar över landet sprider
med risk att vi får lisa vad det lider
RRV var här och granskade vår avveckling
de ställde frågor och gjorde anteckning
Om krigsförbandens flyttning och besparingar
de ville ha ingående förklaringar
Vi svarade, förklarade och kort beskrev
att det troligen ingen besparing blev
Ingen minskning har skett i produktivitet
bara byte av mobmyndighet
Det som egentligen inträffat är
att arbetsplatsen Bråvalla borta är
Rapporten om olyckan under em blev klar
visst skrivmotstånd på skrivC det var
Det är lätt att en fredag tidigt hem gå
svårare att sent en tisdag skrivhjälp få
1993-10-06 268. dagen onsdag
Överlämning av våra krigsförband sker
vi till Nyköping oss beger
där skall vi till ny mobmyndighet lämna över
Tyvärr så anser F 17 att de utöver
förrådspersonal ej behöver representera
när de tar över mtrl och materia
Våra planer, nycklar och övrig information
mottas nu av mtrlförrådsperson
F 13 personal ställs åter inför fakta
att kvarvarande flottiljer ej makta
fler förband och baser sköta
Man önskar att CFV fick böta
för att han lämnade dåligt underlag
som i riksdagen medförde F 13:s nederlag
1993-10-07 267. dagen torsdag
C PersE ATO-representanter samlade
om kvarvarande personal det handlade
hur vi skulle årets löner rätt sätta
ett personalunderlag vi fick att rätta
Beställda grafikblad jag lämnade ut
till de som hade beställt förut
Sen till Stockholm på resa jag for
och där på hotell Tapto bor

1993-10-08 266. dagen fredag
14

En lugn och stilla dag
något overklig tycker jag
Till lunchen var det några få
som till Bråvallamässen syntes gå
På eftermiddagen var flottiljen öde och tom
till bastun pensionären Remnås kom
1993-10-11 263. dagen måndag
C F 13 gjorde på flottiljen en svängom
är på en månads chefsutbildning i Stockholm
Chefsmöte med sedvanliga orienteringar
om bilar CT hade funderingar
Budet vi fick att vår skräddare och pensionär
Geijer Lind ej längre bland oss är
Med samordningsgruppen till Gotland jag for
för att lämna över till storebror
Vi inkvarterade på Visby hotell
med bastu och öl blev en sen kväll
1993-10-12 262. dagen tisdag
F 16 anlände med manstark trupp
med 15 personer de ställde upp
Basföreträdare majoren Stefan Ring
om bataljonen gav orientering
Med strilbat och Claes Anell
höll vi sen på tills det blev kväll
En bit mat, öl och diskuterande
om F 16 och dess agerande
vid övertagande av Gotland med personal
dess intresse för verksamheten tycks minimal
1993-10-13 261. dagen onsdag
Vissa problem finns även här
om vem som förvaltningsansvarig är
Förråd och anläggningar vi inspekterade
om våra erfarenheter vi orienterade
Till F 16 vi lämnade ansvaret för denna ö
bjöd på tårta, sade tack och adjö
till Gutar och utegångsfår
som vi mött under gågna år
På flottiljen hade ordnats en kanslihusfest
där i vinfrågetävling C PersE blev bäst

1993-10-14 260. dagen torsdag
15

Åter bland skrivbordets papper
med spring i kanslihusets trapper
Med Gotlandsöverlämningen klar
ett steg närmare slutet vi tar
Ännu en spik i F 13 kista
om Varför nu höga chefer börjar tvista
På kvällen ett mässklubbmöte med lillejulprat
vi lät oss väl smaka av Lenas mat
1993-10-15 259. dagen fredag
Ännu en gång F 16 lämnar besked
att ingen kommer hit ned
för att soldaterinran genomföra
det får någon på F 13 göra
1993-10-18 256. dagen måndag
Om kommunens intresse vi sökte få klarhet
av Sture Jönsson fick vi svaret
Att FortF agerar med en sningels hastighet
vartåt det barkar ingen av oss vet
Att en riktig förhandlingsmotpart de behöver
men att de har ambition att ta över
Att för byggnader betala ett lågt pris
men att marken är kommunens givetvis
Om F 13 mot tjugohundratalet
anlitad konsult presenterade delresultatet
Viss tveksamhet från myndigheten framfördes
även inblandad personal berördes
Samordningsgruppen samlades för uppläggning
av veckans förestående förbandsöverlämning
En major i kjol representerade Stril
överlämningen där drar många mil
För OF styrelse i all hast
presenterades ett dagordningsutkast
konstaterade att anmälda är några få
som på morgondagens möte tänker gå
1993-10-19 255. dagen tisdag
Lennart ADB Persson bland våra datorer rota
det är nog säkrast att honom mota
innan han till F 10 allt för över
som vi själva till slutet behöver
Fackligt möte med öl och en macka
vi satt kvar en stund och snacka
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1993-10-20 254. dagen onsdag
Ett telefonsamtal från Folkets hus jag fick
där en tjänsteman undrade om det gick
att låta reklamen för FV ännu ett år sitta
på det att flygintresserade till F 13 hitta
Om flottiljens nedläggning han ej visste
tänk att man så kan ta miste
Vi som trodde att hela Norrköping led
med oss över att F 13 nästa år läggs ned
C Pers med medlöpare gav oss information
på det att ingen skall vara i tron
att det bara är att stilla sitta
och vänta på att någon skall en hitta
Nej, nu gäller för att chansen öka
ett nytt arbete själv söka
1993-10-21 253. dagen torsdag
Med referensgruppen dagen startade
många var de som pratade
om hur vissa tjänster lystes ut
det är dock F 17 som tar anställningsbeslut
Därefter vidtog personalförhandling
några ärenden krävde ny behandling
Till särskild befattningshavare några är utnämnda
får tider för trygghetsåtgärder förlängda
Utöver detta de TAF uppbär
av vilken anledning gör man så här
Fullmaktare med nya jobb klara
har därutöver TAF kan någon förklara
Soldaterinran för F 13 sista gången
dåligt var det dock med psalmsången
Fanvakt, flottiljpastor och musikkår
tillsammans med truppen i Givakt står
Majoren soldaterinran de vpl delger
P 4 och NT det hele föreviger
1993-10-22 252. dagen fredag
C Pers och infokontor
denna dag till Tullinge for
för att där personalen informera
om trygghetsåtgärder med mera
Samordningsgruppen sig till Arboga begav
för att där till F 16 lämna av
verkstadsbataljon med personal och materiel
CT hade synpunkter en hel del
Kvarvarande personal gjorde förrättning
i kyrkan vid Geijer Linds gravsättning
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1993-10-25 249. dagen måndag
Med ÖB skrivelse om drottningens födelsedag
inledde jag chefsmötet denna dag
Möjlighet finns för alla inom vårt försvar
ge bidrag till den handikappsfond hon har
CI med hurtfrisk stil numera rätt välkänd é
visade på önskemål från alla de
som i flottiljens inventarier vill investera
och köpa överbliven materiel, hus med mera
Egentligen borde inget finnas kvar
för flyttlassen åt alla håll far
med allt av löstagbar karaktär
Har övriga flottiljer inget som nytt och modernt är
Åkte sen på högkvartersbesök till Bastionen
fick där del av infochefsinformationen
1993-10-26 248. dagen tisdag
Infochefer ett drygt hundratal
bänkade sig i Bastionens samlingssal
Efter inpassering med strul och datakontroll
fick vi höra om infochefens roll
ÖB själv inledde med att meddela
att nu fick det vara slut med att fela
Nu gällde att rätta in sig och sluta leden
för försvarsmaktens överlevnad och för freden
På kvällen gemensam middag med presentation
av videotape med JAS-haveriinformation
Överlämning hemma av krigsförband med Stril
förrättningen sträckte sig många mil
1993-10-27 247. dagen onsdag
Information vi fick försvarsgrensvis
FVL infochef tycks vara novis
Trots överlöjtnants grad och pilotvinge bär
är han nog inte rätt man för det här
Försvarsmakten som ny myndighet 1994 uppstår
samma dag F 13 som flygflottilj till historien går
Strilförbandsöverlämningsfråga dag nummer två
var kan all sbmateriel tänkas stå
Konstateras kan att den ej redovisats i TOR
stril- och sbpersonalens förvåning är häröver stor
Får vi ej göra som vi alltid har gjort
vi har då aldrig någon annan sport
om tillstånd och samråd med förrådsenhet
vi ju själva alltid allting bättre vet
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1993-10-28 246. dagen

torsdag

Strilöverlämning dag nummer tre
sist ut i raden är en rrgc
Vid grinden och vakten blev det stopp
det kändes nästan som en flopp
Här hade man i F 13 regi
tidigare många gånger passerat förbi
Om förbandet vi noga informerades
sen i bilar vi runt transporterades
för att mobförrådet bese
en barack till gamla R 136 de é
Mot Bråvalla vi åter oss beger
samordningsgruppens erfarenheter skrivs ner
Direktiv för kommande vecka delas ut
ingenting är ej längre som förut
Det känns tungt och vemodigt det hela
att våra förband till nya myndigheter fördela
det känns som vi mister en del av vår själ
av detta mår ingen av oss väl
Vi konstaterar att vi ej tillhör PersE skara
därför skall vi utan TAF också vara
1993-10-29 245. dagen fredag
Pappershögen under veckan sig föröka
därför måste jag nu försöka
att alla skrivelser och brev sortera
på rätt enhetschef och sen C F 13 orientera
om alla händelser som under oktober varit
när han som elev runt i riket farit
Om överlämning av förband på FFV
jag en stund med CT diskuterade
C Mob nya valspråk är
Det får kosta det här
Vid lunchtid C F 13 passerade förbi
efter snabbesök han gjorde sorti
På eftermiddagen är bara kvar några få
så jag får ensam till fredagsbastun gå
1993-11-01 242. dagen måndag
Dagen började med transportproblem
bilen strejkade så jag fick lifta hem
C F 13 till flottiljen kom några timmar
sen till F 17 där han sig i luften svingar
Med 1943 års volontärer konfererades
till deras 50-års jubileum jag inviterades
Dagtjänstplanering och behov därav
därför till C U-komp jag mig begav
problem vi löste och tog beslut
om VB i jour I mars månad ut
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1993-11-02 241. dagen tisdag
För RALS-information jag I 4 besökte
SOF representanter i några timmar försökte
klar ut hur det ska gå till
när vi våra löner revidera vill
Överlämning av förband på FFV
med F 16 personal Wester hett diskuterade
Man är inte helt överens om allt
går nog bra om man tar det kallt
På Braskens hotell vi övernattade
rum 203 vi stort uppskattade
där satt vi några timmar och diskuterade
former för slutöverlämning vi sen beslutade
1993-11-03 240. dagen onsdag
Flygvapnets vagga i Malmslätt låg
under förmiddagen vi mobförråden besåg
sen fick batch för oss presentera
förbandets status och dess problem inventera
Brister på sambandsmateriel är
det stora problemet även här
Storvulna planer om utbyggnad man tror på
idag kan basen bara 60-tals status uppnå
För hantering av bataljonens materiel
är bristen både förråd och personell
1993-11-04 239. dagen torsdag
Avslutningsvis vi klargöringstroppar avklarar
nu är det F 17 som för dessa svarar
Underhållsproblematik vi en stund diskuterade
batchefen sina farhågor presenterade
Konstaterades att det nu är ett F 16 problem
Vi tackade, sade adjö sen åkte vi hem
50-års jubileum med volontärer idag
de var flottiljens första av detta slag
En rundtur på området för att bese
hur förändrat allting idag é
Press och radio var här och intervjuade
uppskattningen var stor av de inblandade
På Bråvallamässen intogs ärtor med punsch
Logementsförläggning gav det hela rätt stuns
1993-11-05 238. dagen fredag
C F 6 Claes Bjärle var här för samordningsmöte
vi tar vårt avsked på em sa Göte
Program för nedläggningsdagen penetrerades
om fanans hanterande diskuterades
Försökte sen med Nordenstens goda kunskapsomfång
få Volvon att på nytt dra igång
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1993-11-06--07 237-236 dagen lördag-söndag
Ungdomar ett drygt hundratal
trängdes i vår militärmatsal
Det var FV-cupens uttagna spelare
som tillsammans med några ledare
nyttjade förläggning, transporter och mat
undrar på vilket konto jag skall ta't
1993-11-08 235. dagen måndag
Chefsmöte med full besättning
Pudas berättade om sin förrättning
där han tillsammans med höga militärer
ökat sin kunskap om krigiska sfärer
Enhetscheferna sen om avvecklingen redovisade
C Int som vanligt sig själv prisade
om hur mycket som föll på hans lott
de andras arbete syntes jämförelsevis smått
Nedläggningsceremonien kort berördes
tankar om minnesstenen framfördes
Efter lunchen till "larmmöte" vi gick
av tillsatt konsult vi orientering fick
Konstateras kan att inte mycket har hänt
fastän vi tidigt satt på pränt
omfattningen av larm som på F 13 terminerar
och att insatsmöjlighet ej längre existerar
Högre myndighet och dess byråkrati
tycks ej fatta innebörden i
beslutet att F 13 1994 läggs ner
och från oss ej längre insatser sker
Beställningar av Bråvallavingar effektuerades
Med ORF förbundssammanslagning ventilerades
1993-11-09 234. dagen tisdag
Till Ängelholm vi med chefen far
för att informeras om framtida försvar
Hur vi i nya försvarsmakten skall arbeta
får vi här under två dagar veta
På flottiljen pågick febril byggverksamhet
tillsammans med stor flygaktivitet
Åtskilliga miljoner man här plöjer ner
bl a räddningsstation och 37-hangar vi ser
Efter lång dags ledningsinformation
på mässen Valhall vi intog stor middagsportion
Med var även en viss överlöjtnant Karlsson Thord
om honom mina tankar ej passar i skrivna ord
Så småningom vi oss på Aeroutell installerade
tog en öl och någon timme diskuterade
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1993-11-10 233. dagen onsdag
I produktionsplaneringsprocess och redovisning
vi under förmiddagen fick undervisning
Den nya FVL presenterades
om produktionsledarnas kontaktvägar vi informerades
Resultatbudgetering, likvida medel och KFV
FUP skulle underlag för detta ge
Hopen av överstar och generaler
mottog med uppmärksamhet CFV signaler
CFV själv ansåg att läget i FV är gott
till slut hade vi alla brått
Mot Norrköping i en P 51 vi flög
vädret var mulet och fuktigheten hög
1993-11-11 232. dagen torsdag
Referensgruppsmöte om flottiljens personal
Bråvalla mot 2000 var på tal
Åtgärdskostnader fram till 1993-11-01
6 200 000 kr ur vår budget
MBL-förhandling även denna dag
godkände löne- och anställningsförslag
TAF och särskild befattningshavare diskuterades
några myndighetsyrkanden refuserades
Flottiljnämnden hade sitt sista möte
på kaffe och tårta bjöd sen Göte
På kvällen det stor uppslutning blev
när Ulf Björkman målande beskrev
sina flygarbravader och arrestinternering
I matsalen blev det ärtor och punschservering
1993-11-12 231. dagen fredag
Till RALS-förhadling kallade C PersE
att förklara löneändringar inte lätt é
Om vilka som berörda är vi klarade ut
om lönepolicy togs även beslut
Med C F 20 jag hade ett samtal
om att få disponera lämplig lokal
för avvecklingsmöte och middag på Tullinge
Hos NT jag försökte Lucia tinge
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1993-11-14 -- 16 229. - 227. dagen söndag, måndag, tisdag
På kompetensutvecklingsresa vi oss begav
i sista minuten Waher och Nordensten hoppar av
Med buss till Vikingterminal
efter embarkering samling i konferanslokal
Kjell J om RAMArbetstider informerade
Jarl S med LOA-paragrafer kompletterade
Sen gick vi till matsalen och dinnerade
Lars H och Arne S från högre ort var inviterade
I Rainbow var det show med rök
efter någon timme vi i kojen dök
Morgonstund med vintrig soluppgång
efter frukost satte vi åter igång
Kjell startade med att berätta om ARA
Jarl fortsatte med att i LAS fara
med Stockholmsbilder försökte han oss förstå
om anställningsförhållanden och så
Efter sen lunch vi drog i lan'
åkte runt stan i spårbunden vagn
Åter ombord vi bryggan inspekterade
sen ännu en timme vi konfererade
Arne gav oss här RALS-information
kryddad med nödvändig lönerevision
Som avslutning på dagens program
vi nu emot en pilsner och bastu ser fram
Efter sjöaktiviteter natten lång
Sören T hade viss svårighet komma igång
En extra resa för honom det blev
när han ombord på tåget klev
1993-11-17 226. dagen onsdag
Åter inom flottiljens hank och stör
telefonen ringer i ett kör
Klarar med husmor på Tullinge ut
matsedeln för torsdagen till slut
Beställning av Bråvallavingar flera
fick BudC i uppgift att expediera
1993-11-18 224. dagen torsdag
Med PersE ett julkaffeprogram
under förmiddagen togs fram
Musikkår och lämplig lokal
för C F 13 inga långa tal
Försökte till chefred på NT fria
om besök av Norrköpings lucia
Hockeyungdom syntes under veckan hela
när de inte på Himmelstalund spela
Ett dån och vi till fönstren rusade
såg en 32:a som snabbt förbi susade
23

1993-11-19 223. dagen fredag
Åklagaren kom med det besked
att han fallet om sprängolycka lägger ned
Från bevakningschefen inkom rapport
med misstanke om av VB begånget brott
Chefen var här idag
om jullunch lades förslag
SÖB-planering av baspersonal
fyllde upp vår ordersal
1993-11-20 222. dagen lördag
Den första snön gjorde sin entré
och många dikeskörningar det ble'
Öppet hus på Ösgöta kontrollcentral
med gäster ett drygt 60-tal
20-årsjubilerande flygledare och assistenter
på Bråvallamässen var middagsintressenter
1993-11-22 220. dagen måndag
Chefsmötet idag snabbt genomfördes
frågan om julkaffe berördes
C samband framförde behovet av
få veta enhetschefers krav
på telefon, telefax och ADB
likväl på lokaler och användare
CT om Tullinge ömmar och myser
idag hans verkstad två st 32:or hyser
CB F 17 tycks redan Bråvalla tagit över
om rätta förhållanden han upplysning behöver
innan han flygklubbar ger rätt
att landa på Bråvalla slätt
Under em man avvecklingsfrågor diskuterade
enhetscheferna sina behov ventilerade
För C IntE finns inga problem
han fixar åt alla dem
som på Bråvalla ska ha sin hemvist
Månde han platschef bli till sist
Med F 17 han har ordnat till ett möte
till dags dato dock okänt av Göte
Nu återstår blott att se
om enhetschef gör vad tillsagt e
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1993-11-23 219. dagen tisdag
Till Karlstad i vinterväglag
vi åkte iväg idag
för en sista överlämningsförrättning
samordningsgruppen med full besättning
På I 2, Värmlands regemente
vi förvarade hemliga reglemente
I några timmar vi diskuterade
sen kort vi Sola i stan inspekterade
1993-11-24 218. dagen onsdag
I Örebro vi mötte F 16 folk
där gjorde Göransson sig till tolk
och höll en ingående lektion
om krigsförbandets kondition
Sen mot Uppsala vi for
till en flottilj så stor
Vi skall till dem förband och materiel ge
mycket mer än de tycks orka mé
Inkvartering skedde på Upplandia hotell
i jättesviten blev en sen kväll
1993-11-25 217. dagen torsdag
Långväga gäster från F 21 till Uppsala kom
och vi lämnade över till dom
undtroppar och servicepluton
dock saknades vår egen undrepresentation
Till Tullinge vi på em anlände
besökte förråden sen var dagen till ände
Efter bastun var F 16 inviterade
till StrilS fikarum där vi superade
Vi hade stora förväntningar på F 16 personal
tyvärr blev det inget av de
De skyllde på kassa så skral
nog hade väl bättre skäl de kunnat ge
På Parkmässen hade Tullingepersonalen fest
dit kom vi som objuden gäst
Efter en del trubbel och av Herö skäll
blev det ändå en trevlig kväll
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1993-11-26 216. dagen

fredag

Morgonen var kylig och grå
Stober sov djupt som få
Överlämningen mot F 16 är nu klar
Vi tackade de våra för allt som var
F 16 lyckades även ett tack prestera
för mat, överlämning med mera
Sen mot Bråvalla vi hemmåt for
pappershögen på skrivbordet var som vanligt stor
Efter grovsortering jag traskade
till G-salen och bastade
1993-11-29

213. dagen måndag

För flottiljchefen en kort resumé
om gågna veckans överlämningsturné
C Pers hade interna personalproblem
undrar just hur han löser dem
VB denna vecka C AdmE var
många timmar borta han far
Till Stockhom för att på FOA höra
hur man telekrig skall föra
I stora huset där det hände
står nu allting på ände
Oredan är otroligt stor
där själva CFV bor
1993-11-30 212. dagen tisdag
Föreläsare i stor mängd
som var i tekninken slängd
försökte under mången timme
förklara vad som nu är inne
på televapens elektroniska arena
Kom hem i kvällstimmen sena
1993-12-01 211. dagen onsdag
På morgonen som vanligt en halvtimma
i bottevåningen röster stimma
Det är tjejmaffian på H-reg och skrivC
som ventilerar vad som senaste nytt é
Som företrädare för ATO jag fick
ett problem med särdskild nyckelpersonal
efter ett animerat samtal hon gick
var då allt annat än sval
C PersE fick sin beskärda del
undrar vem det är som har fel
I övrigt inget särskilt av vikt
Ute var det dålig sikt

26

1993-12-02 210. dagen torsdag
Med referensgruppen dagen startade
om särskild befattningshavare vi pratade
Jobbpool till Jobbsökarkontor byter benämning
får upl i FRAS-baracken och staketförändring
MBL-förhandlingen denna dag
blev av mycket kortvarigt slag
ty myndigheten har fråntagits all befogenhet
att sätta löner i enlighet
med kollektivavtal så än en gång
försvann för mig ett bättre löneomfång
Enhetschefer är ett saktfärdigt släkte
order och tillsagt ej räckte
för att få in uppgift om behov av lokal
telefon, transporter och personal
1993-12-03 209 dagen fredag
För att utse årets kamrat vi hade möte
förhandlingarna leddes av flottiljchefen Göte
Juryns enhälliga beslut
var att fotografen Rune Rydh se ut
Fråga från massmedia man ställde
om flygövning till helgen det gällde
Auditören var här och hälsade på
tungt beväpnad med lagböcker två
Det fattades även några beslut
som i stabsmeddelande mynnade ut
1993-12-06 206. dagen måndag
Gardebring från Folkbladet gjorde intervju
om hur det på Bråvalla ser ut nu
SC ledde chefsmötet i C F 13 frånvaro
alla enhteschefer samlade voro
Verksamheten inför julhelgen presenterades
om ekonomiska spörsmål orienterades
Med C Mob en kort genomgång
om kvarvarande överlämningsomfång
1993-12-07 205. dagen tisdag
Förberedelser inför lillejul pågår
en hektisk tid framför oss står
Julklappar, krönikor och diverse rimmande
paketinslagning, luciafirande och stabsmeddelande
Allt skall göras på en gång
så tiden hinner aldrig bli lång
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1993-12-08 204. dagen onsdag
Tandläkarbesök i tidig morgonstund
det var inte direkt guld i mund
Sen i C IntE regi ett avvecklingsmöte
personal från F 16 och F 17 men ej Göte
Om kaserner, flygfält och hangarer
fanns behov i långa rader
Det hela i stort protokoll mynnade ut
viss komplettering erfordras före beslut
Fljch på em en kort stund här var
nu är han ledig i åtta dar
1993-12-08 203. dagen torsdag
Telefon, skrivelser och stabsmeddelande
fakturor på Bråvllavingars avsändande
Kontakt med stenhuggare Svensson
för att på en minnessten få fason
På kvällen var stora fester
PS-860 hade gravöl med gäster
En tillställning av sällan skådat slag
inbjuden dit var även jag
1993-12-10 202. dagen fredag
Dagen efter kvällen före
åt detta var inte mycket att göre
Flottiljfotografen Rune Rydh fyller 60 år
på uppvaktning vi några stycken går
En vpl klagade över disciplinmålsbeslut
Förslag till höfdingadrapa jag skriver ut
Ute ser ut att vara kallt och grått
jag drar mig mot bastun så smått
1993-12-13 199. dagen måndag
Tidig morgon med lite stök
av Norrköpings lucia vi hade besök
Stämningsfullt med sång så vacker
med Bråvallavingar jag dem avtacker
Arbetsmiljökommittémöte i timmar två
CI hade glömt att vi fika skulle få
Som vanligt enhetschefer sent vaknade
underlag för stabsmeddelande jag saknade
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1993-12-14 198. dagen tisdag
Bister morgon med himmel klar
när till jobbet jag mig tar
Möte med C AdmE och C centralavdelning
fick av dem en orientering
om hur arbetsläget nu är
Nästa år är jag chef även där
På mässen träff med lillejulkommittén
där vi gick igenom verksamhetsidén
Slutförde Jul-Olle med order och skämt
nu får det bli som kommittén bestämt
1993-12-15 197. dagen onsdag
Pudas firar sin 50. födelsedag
MBL-möte med förhandling och förslag
att till FMO gå in och få sanktionerat
vad myndighet och ATO i förhandling presterat
För mig utlovad högre lön
syns här försvinna med snön
1993-12-16 196. dagen torsdag
CB och C AdmE i full färd
med att avveckla sin F 13 värld
Pärmar rensas hyllor töms
så att inget viktigt glöms
Brittas bakficka bjuder idag
till lunch med julmatinslag
Sista förberedelserna inför morgondagens hövdingafrukost
med gröt, sill, snaps och ost
Platsen blir i en gammal fabrikslokal
där bekvämligheten är minimal
Tillyxade bänkar och levande ljus
är inventarierna i detta hus
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1993-12-17 195. dagen fredag
Till denna dags enhetschefsmöte
var kallad 50-årsjubilaren Göte
Kämpakväden och valkyrior av lättklätt slag
bidrog till en minnesrik dag
Julbetraktelse i Ö Eneby kyrka med vår flottiljpastor
sen i buss vi till Folkborgen for
NOR utdelades till förtjänta medarbetare
malmljusstakar till de som pensionärer blé
C F 13 uppvaktades av ATO
sen kom Avec med tjim och tjo
Hemvärnets musikkår spelade med kläm
efter C F 13 julhälsning vi åkte hem
Ett bastubad och en öl vi tar
innan vi till Bråvallamässen drar
En sista lillejul på Bråvallaborg
vi kände alla i hjärtat sorg
Dock, ting hölls enligt gammal tradition
Särimner slukades av tapper kämpaskara
Kolmårdsjohans julklappar gav muntration
För Bråvalla-Anton fick en trio chefer svara
Jul-Olle kom med sista numret ut
Nu är Bråvallatinget för alltid slut
1993-12-20 192. dagen måndag
Chefsmöte det sista för i år
om ett halvår vi inför slutet står
Från ÖB en julhälsning kom
Från CFV en förvarning om
ett januaribesök nästa år
där vi redogör för hur avvecklingen går
Påminde om budgetredovisning skede två
och att även en prognos uppvisa då
1993-12-22 190. dagen onsdag
Går på som VB i jour ett
har för övriga julledighet berett
C AdmE till mig lämnar över
pärmar som han ej längre behöver
Nästa år han på Malmen sitter
nu löser jag även hans uppgifter
En kontroll av vaktstyrkan jag gör
Lite snö faller utanför
I matsalen där ekonomibiträdena serverar
sitter jag ensam och superar
Aldrig jag sett flottiljen så öde och grå
en vecka ska jag nästan ensam här gå

30

1993-12-23 189. dagen torsdag
Julfriden sig över flottiljen sänker
Jag sitter för mig själv och tänker
på den tid när här var liv och rörelse
nu är det tomt och mest kapitalförstörelse
Till lunchen vi var några få
som ärtor och pannkaka frossade på
En sista F 13 julhälsning med klapp därté
jag sände iväg till lokal press, radio och teve
På kort besök till polisens säkavdelning jag far
med Bråvallavingar och tack för samarbete under tid som var
Drottningens födelsedag vi firar med flagga stor
Blöt snö faller när mot julbastun jag gnor
1993-12-24 188. dagen fredag, julafton
Liten vinter det ändock är
när mot julmiddagen stegen bär
Sex vaktsoldater och vaktchefer två
VB tillsammans med tre flickor i köket stå
det är styrkan på Bråvalla denna jul den sista
Fyra brandmän och några gäster vårt julbord bevista
I matväg fanns allt man kan önska sig
eget inköp gav brunkål åt mig
Hustru och son Kent var med och dinnerade
Julklappar till personalen VB utdelade
På VB-rummet med Kalle Ankas vänner
en nästan riktig jul vi känner
1993-12-25 187. dagen lördag, juldagen
Inte mycket denna dag presterades
Litet julbord till frukost serverades
Vädret var blåsigt och grått
tittade på TV så smått
Med CT:s gamla bilar vi fick problem
med trasig växellåda man tar sig ej hem
Är vägen sen isig och halkig därtill
är det lätt att i diket komma vill
Det enda liv som på flottiljen var
bestod av harar som skuttar och far

31

1993-12-26 186. dagen söndag, annandag jul
Snålblåst och någon minusgrad
gör en inte särskilt glad
Anvisat sjukhus var stängt för dagen
svårt för sjuk vpl att bli intagen
Gamla protokoll och andra skrifter
jag försökte ordna i ett register
Det var OF F 13 papper jag ville få
lite ordning och reda på
Flaggan halades för dagen
Mot matsalen för att fylla magen
Sen till flottiljvakten för att kontrollera
att ingenting där fallera
1993-12-27 185. dagen måndag
Snön faller sakta ner
några få i kanslihuset man ser
C PE sin budget och datalistor kontrollerar
CB rensar pärmar och papper sorterar
Som postbud till Ö Eneby jag turade
brev och paket jag sen sorterade
På eftermiddagen ingen i kanslihuset var kvar
S-90 datorn krånglade, gav ej rätt svar
En lokalvårdstant tittade in
C UndS hämtade posten sin
Ännu en bil ur brukbart skick
lämnade vägen och mot ett träd gick
För VB under icke tjänstetid det svårt är
att nå befattningshavare vars adress okänd är
1993-12-28 184. dagen tisdag
Inget vatten denna morgon i kranen fanns
beroende på en läcka någonstans
Till posten en vända jag for
brevmängden är förvånansvärt stor
C PE ock CB även i dag
var här och sorterade papper ett tag
Från TELUB i Växjö en person med materiel kom
oanmäld och utan nycklar fick han vända om
På kvällen en stor skara frivilligpersonal
som försökte komma in i låst Skavstasal
Stefan kom ut för ett bastubad
sen fortsatte jag sortera OF F 13 blad
Ännu ett bilproblem vi fick
kylartemperaturen över kokpunkten gick
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1993-12-29 183. dagen onsdag
Till kontoret i Ö Eneby en svängom
många trasiga brev med posten kom
På flottiljområdet syns idag flera vara
även i kanslihuset en större skara
I köket byte av ekonomipersonlbesättning
Med lilla opeln på bilprovningsförrättning
CT:s inhyrda bilar om två gånger fyra
blir i slutändan säkert ganska dyra
I garaget i tre veckor de nu står
och inte en enda kilometer de går
1993-12-30 182. dagen torsdag
Morgonen var dyster och grå
mera blöt snö vi få
Mot posten jag färden styrde
vägsaltet kring bilen yrde
I säcken blott några få brev
Tidig lunch med ärtsoppa det blev
C PE och CB en idog skara
ses även idag här vara
Med portomaskinen jag hade problem
så småningom jag löste dem
Sen kunde CB sina brev frankera
Själv fortsatte jag att papper sortera
1993-12-31 181. dagen fredag nyårsafton
Till posten med tillönskan om Gott Nytt År
i utbyte jag några brev får
Vid lunchtid byte av vaktsoldater
talade med dem om bilkörningsolater
Genom fönstret jag kastade en blick
såg fem rådjur som på fältet gick
Middag i matsalen klockan två
Nyårshälsning och dukat bord där stå
Vi är 14 personer som kockens anrättningar avnjuta
Sent på eftermiddagen syns över staden raketer skjuta
På kvällen TV-underhållning från Himmelstalund
Vid midnatt sågs fyrverkeri en lång stund
Ett glas champagne av hustru jag får
och tillönskan om ett Gott Nytt År
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1994-01-01 180. dagen lördag nyårsdagen
Nu har börjat det år
som flottiljen in i sista kurvan går
När på nyårsdagsmorgonen jag tittar ut
är marken lika vit som året förut
Ett mullrande och skrapande hörs
när snön av plogförsedd traktor bortförs
Från morgon till kvällen sen
hörs skrapet från snöröjningen
Son Stefan och Therese och hustru med dem
några timmar tillsammans sen åkte de hem
1994-01-02 179. dagen söndag
På morgonen till bevakningschefen för att mig informera
om vad som under nattten hänt med mera
Från berghangaren ett larm han fått
om att fel på skumvätsketank uppstått
Maskinpersonal som snabbt kallades ut
konstaterade att skumvätskan runnit ut
Under eftermiddagen ett 40-tal personer kom
Det är femkampare av båda könen som
på F 13 under sju intensiva dagar
skall träna för kommande lagrar
1994-01-03 178. dagen måndag
Första arbetsdagen detta år
snöröjning och sandning för fullt pågår
På fältet ses en ensam plogbil fara
I kanslihuset en lite större skara
Besök på Ö Eneby postkontor
hämtade brevskörd ganska stor
Inte mycket mer av vikt hände
jag packade min väska och mot hemmet återvände
1994-01-04 177. dagen tisdag
Strand på H-reg var här och registrerade
sände iväg två brev assurerade
Strilsamband och CT i egen person kom
även personal från sjukhuset gjorde en svängom
C PersE, CB och C PE
var här och arbetade
Med budgetlistor jag brottades ett tag
försökte få klarhet i löneöverdrag
På eftermiddagen det snöade lätt
när på ett bastubad jag mig förberett
1994-01-05 176. dagen onsdag
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Med C Mob en inventering
av MobC och säkskåpens placering
Med C AdmE överlämning av verksamhet här
även denna tillhör nu min intressesfär
Innan dagen är till ända
gör jag till posten en vända
Klockan tolv jag pustade ut
och lämnade flottiljen till slut
1994-01-10 171. dagen måndag
Nu är alla helger till ända
och den fåtaliga personalen ses återvända
Byte av VB-tjänst det blev
kn Waher in i VB-rummet klev
C F13, C PersE och jag
diskuterade verksamhet ett slag
avveckling och återstående organisation
slutceremonien och dess fason
På eftermiddagen med AdmE personal
kort genomgång i vår ordersal
Radarkompani PS-870 lastar allt vad de har
och mot flottiljen i Uppsala drar
1994-01-11 170. dagen tisdag
Enhetscheferna sin ekonomi redovisade
PE:s synpunkter de lovprisade
Motorunderhåll och tillsyn av robotversioner
gav överskridande med ett tiotal miljoner
Å andra sidan gav minskad personal
att differansen på in och ut blev minimal
C F 13 förvånat konstaterar
att ögat ej längre klart fokuserar
1994-01-12 169. dagen onsdag
C F 13 och SC med bastroppens personal fikade
På en SK-60 kanslihuspersonalen kikade
Program för CFV besök diskuterades
Annons i Kommunalguiden refuserades
Till stenhuggare Lennart Svensson ett samtal
Tillgången på reklamartiklar är nu skral

1994-01-13 168. dagen torsdag
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Ett flygplan typ 32 över fältet ses
VB-veckor under våren planerades
Vem har på biblioteket lagt beslag
Från förre C Mob infordrades underlag
för redovisning av ny mobmyndighet
där "våra" förband nu har sin verksamhet
1994-01-14 167. dagen fredag
I samband me vaktstyrkans inspektion
under nattens mörker en ny kollision
På vägen några hästar klev
påkörd i diket en av dem blev
Halkkörning under kontrollerade former övades
personalens manöverförmåga på väg prövades
Bibliotekets böcker har till Malmen förts
från PV-konsulenten har dock härom ingeting hörts
1994-01-17 164. dagen måndag
Chefsmöte med generalrepetition
inför C FVL avvecklingsinspektion
C F 13 var nöjd med presterat resultat
C F 17 får sen visa hur han vill ha't
Efter 30 juni tar han hand om resten
för då är det slut på avveckingsfesten
Nya rutiner för helgutspisning gäller
maten på Scandic Nord man nu beställer
1994-01-18 163. dagen tisdag
Till Krokek och Edvin Engström en tur
för att med honom diskutera hur
man lämpligen skall förfara
för att minnet över Bråvalla i sten bevara
Nere vid Bråvikens strand vi såg
att där en lämplig marmorsten låg
Efter lunch möte med AdmE personal
orienterade om vad som på chefsmötet kom på tal
1994-01-19 162. dagen onsdag
En dag som trots allt skrivande
ändå var ganska givande
Planerad fika med förrådspersonal
fick ställas in efter telefonsamtal
ty C F 13 var denna dag indisponibel
Gav order om morgondagens mottagningsceremoniel

1994-01-20 161. dagen torsdag
36

MBL-förhandling föredömligt kort
referensgruppsmöte av samma sort
CFV ankomst var 30 min före planerat möte
mottogs därför av en något skärrad Göte
Sen blev det avvecklingsorientering
med mangrann enhetschefsuppslutning
C I körde med samma stil
som Steve med sin Lloydbil
CFVL var nöjd med redovisat resultat
därefter med ATO lite prat
Thornell ville att CFV skulle peka ut
vilken flottilj som ryker vid nästa nedläggningsbeslut
1994-01-21 160. dagen fredag
Ett första möte med AG avskedsceremoni
C F 13, C PersE, SC och Max-Ove deltog däri
F 6 program vi en stund diskuterade
därefter delar av det vi plagierade
Vårstorm det blåser tidigt i år
märks tydligt när på lunchen vi mot mässen går
1994-01-24 157. dagen måndag
En händelserik och fullproppad dag
fylld med föredragshållare av många slag
Från hela landet vi kom
för att bli informerade om
hur man informationstjänsten ska sköta
och massmediarepresentanterna bemöta
Sist på eftermiddagen ÖB gjorde entré
F 6 och F 13 nedläggning han kommenterade
På kvällen till gemensam middag på K 1 vi for
för mat och dryck vår uppskattning var stor
Väggarna i denna gamla lokal
var fyllda med kavalleristers vapenarsenal
1994-01-25 156. dagen tisdag
Dagen ägnades åt kommunikationsplanering
på eftermiddagen arbete i gruppformering
Professor Windahl föreläste i kommunikationsteori
informationen gav dock en del bryderi
Hur man på några timmar skulle fem poäng klara
många frågor han fick att besvara

1994-01-26 155. dagen onsdag
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Med redovisning av grupparbete vi startade
Evert Medbo om krishantering pratade
Till K 1 på studiebesök vi drog
skådade där en stridsvagn T 80-U otroligt nog
Aldrig hade man väl kunnat tänka sig
att se en rysk stridsvagn på svensk mark uppenbara sig
Grupparbete om krishantering
sen mot bastun i spridd formering
1994-01-27 154. dagen torsdag
Om informationsarbete i praktiken föredrogs
Till lunchen en civil ärtsoppa intogs
Försvarsgrensvis information vi fick
efter sammanfattning och utvärdering vi gick
Konstateras kan att informatörens roll
är lika viktig åt alla håll
På TV visades om flottiljen ett inslag
om tänkt verksamhet en kommande dag
1994-01-28 153. dagen fredag
Åter på flottiljens lugna gata
om sin onda arm C F 13 prata
Skrivbordet dignade under papper i mängder
14 Bråvallavingar med posten jag sänder
Remnås med flera i bastun jag ser
när denna dag jag dit mig beger
1994-01-30--02-01 151.-149. dagen söndag-tisdag
Med kamratföreningen på utrikes resa jag far
med Bergstrands buss och Stena line några dar
Kiel är vår resas mål
med mat och dryck vad magen tål
En rundtur i land vi hinner mé
även ett besök på ubåtsmuéet i Laboe
På tisdagkvällen ett sista möte med F 13 skytteförening
nu är här slut på all frivillig vapenhantering
1994-02-02 148. dagen onsdag
Hörselundersökning står på dagens program
Halkigt underlag gör det svårt att ta sig fram
Säkerhetsärenden av icke ringa men
Fortsatte arbetet med en minnessten
Tidningsprenummerationer ställde till problem
"Direktören" Henriksson fick uppgiften att lösa dem

1994-02-03 147. dagen torsdag
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I flera dagar det varit kallt
på flottiljområdet man strödde salt
Skrivelse avsänd med begäran om flygeri
i samband med vår avslutningsceremoni
Till ärtorna denna dag vi fick
ett glas punsch som i magen gick
På repro märks en viss irritation
över "direktörens" synpunkter på reproduktion
Att vår materiel är eftertraktad vi vet
F 16 samband vill ha egen kopieringsmöjlighet
1994-02-04 146. dagen fredag
Med flottiljchefen till serviceförrådet en sväng
för en fika med förrådspersonalens gäng
Uppskattat besöket helt visst var
Göte själv gav på frågor svar
Till F 21 en begäran om protokoll
angående ändring av mobmyndighetsroll
I kanslihus 02 samling med vintersportintresserade
Peter Enström ett veckoslutsprogram presenterade
1994-02-07 143. dagen måndag
Strömavbrott drabbade flottiljen idag
mörklade lägerområdet ett tag
På basavdelningen stor aktivitet pågår
med planering för B 76 KFÖ i vår
Projekt materiellyft snart ny chef behöver
Kurt Franck till nytt Uh-regemente flyttar över
Hemtjänsten med inpassering har problem
vid besök hos "Kompisen" i hans hem
1994-02-08 142. dagen tisdag
Papper, pärmar och gammal reklammateriel
förre C Info efterlämnade en hel del
Efter många timmars idog sortering
blev mycket över till återvinningshantering
Reparationsarbete med värmekulvert till H 82 pågår
även här vissa inpasseringsproblem uppstår
Värmfors som handläggare av inpasseringsärenden är
farit till F 7 och pryar för framtiden där
Med HKV personalhandläggare ett samtal per telefon
för klarläggande av framtiden för min person

1994-02-09 141. dagen onsdag
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Till flottiljverkstaden vi ställde vår färd
för fikat idag stod C F 13 som värd
Serviceförrådet nu töms på sitt innnehåll
hyllorna gapar emot en som tomma såll
Eftermiddagen gav information om Bråvalla mot 20-hundra
över många goda idéer man kan sig förundra
Halkbana, tankbilsservice och middagspension
även om hundtjänst och katastrofhjälp vi fick information
För gemensam middag på Bråvallamässen vi samlades
efter maten gamla visor i kör avdammades
1994-02-10 140. dagen torsdag
Med MBL-förhandling började dagens program
C PersE har från F 7 kommit fram
Meddelades att FMO negativ inställning om löner har
vår begäran om höjning fick avslag till svar
Planer för personalfestlighet gjordes upp
ATO fick uppgift att lösa dem i grupp
1994-02-11 139. dagen fredag
Bister vinterkyla vi nu har
den har varat i flera dar
Kännedom om vår nedläggning ej alla nått
ännu en skrivelse om flygspaningsverksamhet vi fått
Pytt i panna med ägg serverades
bastun av många idag frekventerades
1994-02-14 136. dagen måndag
Värmfors på säk kom åter idag
rörde om i pappershögen med raska tag
Till chefsmötet en tapper skara kom
SC det hela skötte om
CI orienterade om att pipelines för drivmedel blir kvar
och att FortF saneringsansvaret härför har
C PersE meddelade från lönefronten intet nytt
SAV och Fack har löneöversynen olika tytt
Med samordningsgruppen ett möte kort
så att överlämningsläget ej glöms bort
Ånyo vi konstaterade att mottagande förband
på protokollskrivning ej lagt någon hand
Att vi saknar nycklar och protokoll
tycks för mottande myndighet spela mindre roll

1994-02-15 135. dagen tisdag
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Förlust av hemlig handling i mängd
mången begäran om menbedömning blir sänd
FVL avser att av vårt berg ha nytta
ett antal SK-37 hit man skall flytta
För efter flottiljnedläggning man ej hangarer har
åt alla de flygplan som nu är kvar
Eld i berget - larmet gick
kalla kårar bevakningschefen fick
Nycklarna var borta - man kom ej in
någon hade dem glömt i fickan sin
1994-02-16 134. dagen onsdag
På flottiljområdet finns ristningar från svunna tider
Bronsåldersförening i Norrköping har här idéer
att några stenar från berghangaren bevara
och åt eftervärlden centralt förvara
Mot köket vi idag ställde våra steg
det var nästan så att husmor för C F 13 neg
Vi fikade med kökets hela personal
i det som fordom var enskild matsal
På fältet man banorna från snö röjer
Över nedlagd flygverksamhet vi alla sörjer
Nyckelhantering ställer till många problem
undrar om vi lyckas få ordning på dem
1994-02-17 133. dagen torsdag
Antagningsnämnd för myndighetens prövande
och uttagning av vidareutbildningssökande
Bråvalla mot tjugohundra ett uppföljningsmöte
problemställningar redovisades för Göte
Hyra, lokaler, el, vatten och telefon
hur ska kostnaden drabba nyetableringsperson
Från milostaben ett samtal per telefon
att på SÖB i maj man vill se min person
På kvällen möte med kamratföreningens styrelse
som efter årsmötet blir föremål för förnyelse
1994-02-18 132. dagen fredag
Lennart Persson gör om ADB utredning
för att åstadkomma lämplig slutfördelning
på all den utrustning som vi har
och vem som dem vid nedläggningen övertar
Begäran om personkontroll sänds in
Inställt möte med AG Avskedsceremonin
Kommunens uppvaktning om rattfyllerianstalt
mottogs av kriminalvårdsstyrelsen ganska kallt

1994-02-21 129. dagen måndag
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Sportlovsveckan på flottiljen sätter sina spår
inte många till jobbet idag går
OS i Lillehammer märks även här
på många expeditioner en TV påslagen är
Bilen på BudC ger en del bekymmer
verkstaden anser att reparation ej kontot rymmer
Polisen önskar en kasern få disponera
för att där sina knarkhundar examinera
1994-02-22 128. dagen tisdag
Pappersarbete av rutinmässigt slag
sysslade jag med denna dag
Tidningsurklipp om planerad alkoholistvård
tycks nu utebli på våran gård
En viss oenighet råder om datorernas framtid
svårt få grepp om innehavarnas behov härvid
Ett lätt snöfall och dålig sikt
i övrigt inget av vikt
1994-02-23 127. dagen onsdag
Fika med lokalvårdens personal
med C F 13 i deras nya lokal
Lindberg på fastighet i snösvängen körde
ett brunnslock gjorde att han nästan traktorn förstörde
Körplan vill lånas av Hageby kvarterspolis
för att med busungar träna bilkörning på rätt vis
Wilhelmsson från F 17 förrådsavdelning
på besök för materielinventering
1994-02-24 126. dagen torsdag
En härlig strålande vårvinterdag
tog en promenad runt flottiljen ett tag
Fråga om Philips dator F 16/GOT ställer
C ADB får avgöra om kassation gäller
Begäran från F 16/MAL om nät mot plogbillrörelse
för att hindra framtida flygplanförstörelse
Kvarvarande flottiljer tycks sakna det mesta
Bråvallas invetarier var moderna och de bästa
Vi ställer oss frågan och undrar på nytt
vad har vår nedläggning för andra flottiljer betytt
Nu våra klädskåp man behöver
till flottiljerna söderöver

1994-02-27 125. dagen fredag
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Med drift- och drivmedelspersonal vi fikade
C F 13 sin kunskap om flottiljområdet berikade
AG avskedsceremoni om inbjudan av gäster diskuterade
en lång lista vi till slut presterade
Ove Herö vår platschef på Tullinge insjuknat har
fråga om chefsskap där för tid som är kvar
Bastun var öde, skräpig och tom idag
den ende besökande var jag
1994-02-28 122. dagen måndag
Chefsmöte med viss turbolens
C PersE tjänstgöring på F 7 ger för F 13 konsekvens
Nu måste C F 13 med C F 7 klargöra
när Sjöstedt på F 13 skall tjänstgöra
Infoblad om semesteruttag gav problem
undrar om C PersE hade förutsett dem
Postgång, telefon och nyttjande av lokaler diskuterades
även transporter och bevakningsfrågor ventilerades
Kommunikationsproblem mellan TpC och bilverkstaden blottades
Med mobnyckelsatser Lirfeldt hela dagen brottades
Säkfråga som är aktuell i detta nu
när skall Värmfors tjänstgöra på F 7
1994-03-01 121. dagen tisdag
Högkvarteret/flygvapenledningens beslut äro förunderliga
för oss på F 13 rent av outgrundliga
I slutändan på vår avvecklingsfas
beslutas att vår personalchef skall borttas
Konstateras kan ånyo att högre myndighet
om avvecklingsproblem mycket lite vet
AdmE personal ställer frågor om avvecklingsverksamhet
de flesta får svaret att idag ingen säkert vet
Vem betalar vår lön och var får vi vara
frågor som idag ingen tycks kunna besvara
Kanslihusets expeditioner och ordersal
är ockuperat av inkallad SÖB-personal
Till Stockholm med tåget jag far
på CFV personalkonferens några dar
1994-03-02 120. dagen onsdag
CFV personalkonferens på Frösundavik gick
information om officer 2000 vi fick
Om ett nytt FV Lars Englund själv orienterade
JAS 39 med alla kringsystem han presenterade
Utredningar om FV framtid klassades som förstudier
om detta man kan ha sina dubier
En arbetsmiddag på kvällen vi hade
synpunkter på vår avveckling jag där framlade
1994-03-03 119. dagen torsdag
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Under dag nummer två vi fick presentation
om framtida ledning av FV produktion
Bemannings- och avtalsfrågor presenterades
om dessa en stund diskuterades
Nya bestämmelser kommer att ges ut
om hur anställning i Försvarsmakten skall se ut
1994-03-04 118. dagen fredag
Referensgruppsmöte med aktuella problem
C PersE-frågan är ett utav dem
MBL-förhandlingen Jerker Thorstensson ledde
Enström kunde ej greppa det som nu skedde
Oklarheter om särskild befattningshavare vi har
vad händer när F 13 ej längre är kvar
ATO om personalfesten i april tog beslut
på eftermiddagen en inbjudan skickades ut
1994-03-07 115. dagen måndag
Början på veckan var ej bra
kände mig krasslig och ville mot sängen dra
Värmfors inpasseringsärenden effektuerade
menbedömningar vi diskuterade
Inbjudan till många tävlingar flottiljen får
konstaterar att deltaga tyvärr ej går
Vid lunchtid jag kroknade och gick hem
kröp i säng och sov timmar 25
1994-03-08 114. dagen tisdag
Tisdagen ägnades åt Alvedon och vila
utanför hördes takdroppet strila
Från flottiljen kom några samtal
ett rörde inköp av golfdekal
1994-03-09 113. dagen onsdag
Kanske är ambitionen trots allt för stor
för åter till jobbet något matt jag for
Begäran från RRV att sända in till denna myndighet
CFV uppdrag och våra planer för avvecklingsverksamhet
Efter kort fundering togs beslut
att Bråvallavingar till våra tillsynsmän skicka ut
Under eftermiddagen gjordes slutåtgärd
inför torsdagens planerade skidresefärd
Vi är några stycken som tar semester
och far mot snön och fjällen i väster

1994-03-10 112. dagen torsdag
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Sex tappra flygare kamperade i hyrestjäll
när vi under tre dagar gästade Sälens fjäll
Vi for från Norrköping många mil
denna gång kom vi dit med bil
Rumsutformningen tilltalade vårt sinne
vi provade servisen med en whiskypinne
Sen fixade vi förläggningen och köpte liftkort
det blev afton innan något mer blev gjort
En bastu hann vi ändå med
innan vi till Vinterträdgården drog ned
1994-03-11 111. dagen fredag
Morgonen var dimmig och grå
när vi tittade ut ur vår lilla vrå
Vi lät oss dock icke förskräckas av detta
efter frukosten vi skidorna på oss sätta
Knapplift, stollift och bygellift vi provade
innan vi nerför backarna oss movade
Efter några timmars slit
tog vi oss tillbaka hit
Tog en pilsner och pustade ut
innan vi för After skii tog beslut
Lars Vegas trio blev en kvintett
spelade helt utan sans och vett
Publikens förtjusning var enorm
trion tog oss alla med storm
1994-03-12 110. dagen lördag
Med vädrets makter vi hade tur
solen stod bland molntapparna på lur
Vi laddade upp och gav oss ut
mot backarna som vi åkte i dagen förut
Vid After skii vi satt på parkett
den bästa publik som Lars Vegas sett
En timmes jubel vi presterade
sen gick vi hem och superade
Ett bastubad hann vi också med
innan vi rullgardinen drog ned
1994-03-13 109. dagen söndag
Efter storstädning, skidåkning och utklarering
vi vände åter mot vår fredsbasering

1994-03-14 108. dagen måndag
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Skrivelser i parti och minut
på skrivbordet var spridda ut
Chefsmötet behandlade mest avveckling
om blivande hyresgäster råder förveckling
Kommun och FortF har visserligen möts
men inget resultat av frågor som blöts
Fordon, cyklar, MU-kort och semester var några av dem
koder till säkskåp och UndS byggnadsproblem
På eftermiddagen till synundersökning jag sticker
resultatet blev remiss till en optiker
En tjock lunta med handlingar jag skicka
RRV kommer på besök om en vicka
1994-03-15 107. dagen tisdag
Problem med insatsstyrka vi har
om inte F 16/M bevakningen övertar
Hos FVL vi begärde hjälp med löneadministration
men avtalsparagrafer ger oss ingen pardon
1944 års volontärer framförde önskemål om besök
med förläggning och mat från flottiljens kök
Möte med AG avvecklingsceremoni vi hade
deltagarlista på gäster vi upprättade
1994-03-16 106. dagen onsdag
Idag var på fältet liv och rörelse
tre flygplan 37 vi såg med hänförelse
Förslag togs till text på minnessten
likaså själva utformningen
Lokaler för blivande typkontor 37
inspekterades i kanslihuset nu
Förberedelser för avvecklingsceremonien fortsätter
inbjudan av gäster på pränt vi sätter
1994-03-17 105. dagen torsdag
Order, kontraorder, rykten och avsaknad av beslut
så ser en del av vår vardag nu ut
Om bevakning och larmterminering vi saknar besked
blir nog ej klart innan flottiljen läggs ned
F 17 har att ta hand om resterande verksamhet
verkar ej som att dom detta vet
Andra frågor är om våra sambandssystem
vad skall efter juni ske med dem

1994-03-18 104. dagen fredag
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Med rester av förutvarande stationskompanin
C F 13 denna dag kaffe med dopp tog in
Att vår begäran om hjäp med bevakning
på byråkrati skulle stupa vi hade ingen aning
Telefonen gick varm den nästan glödhet kändes
Pressinformation om vår nedläggnig till HKV/INFO sändes
Handlade skrivelser om säk, mob och ADB
drack kaffe och gick sen och bastade
1994-03-21 101. dagen måndag
F 16/M övertagande av insatsuppdrag
ställde till problem denna dag
Från F 16 de ej fått order att överta
nycklar och fordon måste de ha
likaså en org och pel
annars blir det inget av för deras del
RRV skall här vara i dagar tre
för att om avvecklingen bli informerade
De skall granska vårt avvecklingsarbet
för att om nedläggning få erfarenhet
På kvällen i flottiljledning vi nedläggning diskuterade
Personalfrågor och lokaliteter vi även avhandlade
Tidpunkt för stängning av G-sal och sbc
uthyrningssrum och Repro var även mé
C PersE skall före veckans slut
personalärenden med F 17 klara ut
1994-03-22 100. dagen tisdag
Som facklig representant jag frågades ut
vad personalen tyckte om nedläggningsbeslut
FortF i H 93 gjorde brandvarningsförsök
i berghangaren RRV gjorde ett besök
Som C AdmE jag för mina uppgifter redogjorde
om CFV uppdrag och åtgärder därav man sporde
En viss förvåning över att CFV korta mening
kunde omsättas till vårt förbands avveckling
På simulatorn ett studiebesök sker
innan RRV i sina papper dyker ner
I övrigt stor aktivitet berörde oss alla
SÖB och KFÖ-förband fanns på Bråvalla
Ur kaoset hördes en röst säga "Le och var glad
det kunde vara värre" och jag log och var glad
och det blev värre

1994-03-23 99. dagen onsdag
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RRV är nu inne på besöksdag nummer tre
av C mobmtrl och C förråd de blev informerade
Konstaterades att beslutsunderlagen är dåliga
de ekonomiska beräkningarna rentav undermåliga
Arbetsmiljökommittén hade på eftermiddagen möte
under ordförandeskap av C F 13, Göte
Arbets- och miljöfrågor stod på dagens program
att kvinnor trakasserar värre än män kom fram
Länsstyrelsen kände inte till det här
att F 13 inte längre en flottiljflygplats är
OF/F 13 sitt sista årsmöte höll
upplösningsbeslut togs innan klubban slutligen föll
Av kallade medlemmar infann sig endast fem
vi tog en öl och en macka innan vi gick hem
1994-03-24 98. dagen torsdag
Stormstyrka vinden ibland når
märks att det börjar bli vår
Referensgruppsmöte med information
att man nu byter ordförandeperson
Thorstensson övertar Sjöstedts funktion
Enström blir C PersE person
Vid MBL-möte samma dag
vi diskuterade förhandlingsläget ett tag
Farhågor som vi nu har
är att man ej i tid blir klar
att vi lokalt ej löneförhandla hinner
innan vi från flottiljen försvinner
1944 års volontärer ett trettiotal de är
som idag har sitt 50-årsjubileum här
Från motorkörningshuset det mullrade och rök
när man med ett flygplan 32 gjorde motorprovbesök
Besökte C PersE för lönediskussion
det blev inte positivt för min person

1994-03-25 97. dagen fredag
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AG avvecklingsceremoni fattade idag beslut
om hur listan på inbjudna gäster ska se ut
Vidare fastställde vi program för
ceremoniell när vi upphör
Musikkår, flottiljpastor och fanvakt vi behöver
likaså piloter och flygplan som flyger över
Pärlande dryck av enkelt slag
avser vi intaga denna vår nedläggningsdag
Remiss till en optiker jag fått
börjar bli svårt att läsa smått
Från CFV chefsmöte C F 13 refererade
om RRV besök här han orienterade
Flygvapenledningen mår nog ej helt bra
för RRV vill ekonomiska beräkningar ha
Radarkompani PS 860/870 KFÖ är slut
från kasern 23 de flyttar ut
Till Uppsala de nu för gott drar
alla lösa inventarier de med sig tar
1994-03-28 94. dagen måndag
Med planering för personalfest den 14 april
rådde på förmiddagen verksamhet febril
Fredagens Östnytt spred nyheten att
det mellan kommun och FortF var färdigförhandlat
Flottiljområdets framtid är nu klar
fast för vår del ännu inget besked vi har
VB jourtjänstgöring för sista gången
håller mig nu en vecka fången
Av 1944 års volontärer en tårta jag fick
som tack för att deras besök så bra gick
1994-03-29 93. dagen tisdag
Synpunkter på vaktsoldaternas tjänstgöring jag har
på den lilla skara som ännu är kvar
Från F 17 säkavdelning två befäl kom
för att göra sig underkunniga om
den verksamhet som de skall ta över
stor kunskap om alla larmade objekt de behöver
Personalföreträdare från FVL, F 16 och F 17 var även här
för att klara ut vad övertagandet för dem innebär
Från ATO vi fråga om löneförhandlingar ställer
av svaren vi fick förstår vi ej vad som gäller
Flyttlassen från rrkomp 870 nu för fullt går
fast på F 16 de inte mycke utrymme disponera får
Allting är trängre och sämre beställt
det är nästan så att de får bo i tält

1994-03-30 92. dagen onsdag
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Säkföreträdare för F 16 och F 17 var här
för att på plats få veta vilka bevakningsproblemen är
Det var skönt att de äntligen kom
alla fakta i målet de blev orienterade om
På flottiljen i övrigt inte mycket rördes
det var mest bara vårvinden som hördes
1994-03-31 91. dagen torsdag
Pär Hasselroth med stort bronsåldersintresse
på hällristningar är han i sitt esse
Inom flottiljområdet finns några stenar kvar
som räddades från bygget av vår berghangar
Dessa vill han ta till vara
och åt eftervärlden på Himmelstalund spara
Beställde mat till vår personalfest
vi blir ett 80-tal som då är gäst
Halvdagstjänst denna skärtorsdag
kvar som VB blir endast jag
1994-04-01 90. dagen fredag
Regn och rusk vinden sliter och river
när man sig utomhus begiver
Tillsyn av amförråd och anläggningar
den uppgiften vi ej längre har
Nu skall insats från F 16/Malmen skötas
det skall därifrån många mil köras
För kontroll enligt normal rutin
behövdes nästan fem timmar sättas in
För vår del tog det bara två
att samma resultat uppnå
Vår militärrestaurang har på helger ingen servering
så därför blir det med bil transportering
till Ingelsta och hotell Scandic Nord
där får vi dock äta vid dukat bord
Om bevakningschefens bekymmer av framtida slag
pratade vi nån timme han och jag
1994-04-02 89. dagen lördag
Påskafton på flottiljen för sista gången
det var som att lyssna till svanesången
I tjänst är vi denna dag bara fem
alla andra är lediga i sina hem
På Scandic hotell vi äter vår mat
påskaftonens meny var köttfärslimpa på fat
Hustru kom ut med både ägg och sill
men det blev ej någon nubbe därtill

1994-04-03 88. dagen söndag
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Allmän flaggdag det är denna påsksöndag
då skall flagga hissas av paradslag
Så hade ej skett så det var bara att byta
Patrullen från F 16/M klagade över stor bevakningsyta
Sorterade skrivelser och protokoll för officersföreningen
tog några timmar innan jag var klar med sorteringen
1994-04-04 87. dagen måndag
Det är trots annandag påsk några som har
ärende till flottiljen och runt här far
Hemtjänsten besöker Österberg flera gånger om dan
och sköter om den ensamma karln
På fältet syns hararna skutta omkring
i övrigt hände just ingenting
förutom det eviga problemet med bilar och nycklar
det vore klart bättre om alla hade cyklar
1994-04-05 86. dagen tisdag
Sista handen med planering av mat och servering
för personalfesten med tillhörande motionering
Till Bråvalla det idag kom
en inryckande vpl, han fick vända om
Det hade blivit fel i någon datafil
till Uppsala han sändes per tåg och bil
Stenhuggare Lennart Svensson på stenar tittade
Vid Bråviksstranden en lämplig sten vi hittade
1994-04-06 85. dagen onsdag
F 16/M insatser vid larm fungerar ej bra
åtgärder vid brandlarm vill de ej överta
Förstår ej hur den flottiljen fungerar
det är ju för egna objekt de agerar
Kanske sknar de org och pel
men det är ju inte vårat fel
Sten för Bråvalla minne är körd på plats
till stenhuggare Svensson som nu tar sats
för att på stenen hugga in
text som skall om F 13 påminn

1994-04-07 84. dagen torsdag
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Besöksärenden av mest skiftande slag
behandlades under denna dag
BudC postbil är i behov av reparation
Vår bilverkstad vill ej reparera, det blev kassation
Många är buden på vår reprocentral
likaså på vår dataarsenal
G-salen med idrottsmateriel och övrigt inventerat
en del är gammalt och blir arkiverat
1994-04-08 83. dagen fredag
Med C F 7 ett samtal för att på kn Biwall sätta fart
och få överlämningsprotokollet från september klart
C F 17 med medarbetare idag kom
för att på plats bli informerade om
det som blir kvar när de ska ta över
för detta F 13 hjälp och information de behöver
Efter några timmar togs en del beslut
om hur verksamheten skall klaras ut
Från F 16/M säkavd representanter var med
även här gavs det vissa besked
Viktigt är att F 16 och F 17 i samråd agerar
så att larm och bevakning rätt fungerar
Skedesredovisningen under eftermiddagen visade på
att vi balans i vår budget tycks uppnå
Den planering och budgetering vi gjorde året förut
ser ut att hålla streck budgetåret ut
1994-04-11 80. dagen måndag
SC ledde chefsmötet C F 13 var ej med
Om fortsatt posthantering gavs besked
Budgetutfallet av C PE kommenterades
staketdragning och sambandstjänst dikuterades
På bansystemet polisen sina motorcyklar rastade
Till stenhuggare Svensson med text jag hastade
I övrigt en överfull arbetsdag det blev
när jag i prästbetyget fyllt 55 år skrev

1994-04-12 79. dagen tisdag
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Flotiljchefen här en kort stund var
väldigt ont i sin högra arm han har
Civila intressen av området trycker på
ännu inget besked av kommun går att få
Från FortF inte heller någonting hörs
undrar vad som egentligen görs
för att komma fram till ett beslut
om hur Bråvalla i framtiden ska se ut
Från HKV kom per telefon ett kort besked
att jag ännu ett tag måste vänta med
att få veta var jag skall tjänstgöra
för mig tycks nu HKV vara en enda röra
Protokoll från mötet med F 17 blev klart
att de får problem med övertagandet är uppenbart
1994-04-13 78. dagen onsdag
Förrådssidan med materielsatser har problem
FMV vill att F 13 skall förvara åt dem
Bilverkstaden har rensat och lämnat över
en massa skrot som de ej behöver
Många är turerna kring F 13 nedläggningsbeslut
kommunen har redan våra hangarer hyrt ut
fastän vi ännu ej beskedet har
att kommunen flottiljområdet övertar
1994-04-14 77. dagen torsdag
Referensgruppen först på dagens program
ärende av rutinkaraktär drogs fram
MBL-förhandling följde sen därpå
ärenden denna dag var få
En fråga om TAF medförde annimerad diskussion
avslag det blev ändå för aktuell person
Personalorientering för kvarvarande personal
hölls i militärrestaurangens lilla sal
En del avvecklingsfrågor berördes
som vanligt Kurt Franks stämma hördes
Resten av dagen ägnades åt att förbereda
personalfesten som slutade först när det var freda
Det blev en hellyckad tillställning
med en alltigenom hög feststämning

1994-04-15 76. dagen fredag
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Dagen efter vår lyckade personalfest
maten uppskattades av varenda gäst
Städning och återställning av festlokalen
med hjälp av lokalvårdspersonalen
Säk från F 16 var en stund här
för att klara ut var alla nycklar är
Skickade inbjudan för OF/F 13 ut
en sista middag sen är det slut
1994-04-18 73. dagen måndag
OF/F 13 underlag för löneförhandling förbereds
möjligheterna till löneökning utreds
Personal från FFV besöker vår berghangar
för att kolla 32:or som vi där har
Från FVL hade utlovats besked till idag
om min framtida arbetsplats och slag
som vanligt inget hände nu heller
på em till Gotland kosan jag ställer
På hotell Gute man rum beställt har
en god middag innan jag mig tillbaka drar
Minns vagt när första gången jag här var
år 1956 jag på A 7 tillbringade några dar
Nästa gång jag till ön kom
var i januari 1960 med snö och storm
1994-04-19 72. dagen tisdag
Från Visby med flyg jag till Stockholm kom
HKV i Bastionen jag nådde så småningom
Besökte Ulf Crona på HKV/PersVill
för att få veta hur det står till
med min framtida placering
och verksamhetsplanering
Frågor om bostad, lön och resor diskuterades
därefter ett flertal bostäder inspekterades
1994-04-20 71. dagen onsdag
Avslutade besöket på staben
tog sen tåget till hemmastaden
Postfacket var som vanligt fyllt med
skrivelser och från FortF kom det besked
att de träffat avtal och nu hyr ut
byggnaden där 2. komp höll till förut
Ångpanneservice är det företag som
först till "nya" Bråvalla kom
Över fältet motorbuller hördes
det var en Pembroke som runt fältet fördes

1994-04-21 70. dagen torsdag
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Mobcentralens tablåer är nu censurerade
alla förbandsuppgifter är makulerade
Skylten till minnesstenen är klar
Med orienteringsklubb tillträdesproblem jag har
AdmE personal har gett förslag
på trivselresa till Gotland en dag
Med övlt A von rosen jag konfererade
och vår avvecklingsceremoni diskuterade
Menbedömning av H-handlingar på driven
står nu på dagordningen jämt skriven
1994-04-22 69. dagen fredag
Avslutningsmiddag för personalen beslutades
till den 28. juni den utlades
En trerätters middag med musik
kommer säkert att tilltala F 13 publik
Ångpanneservice har börjat flytta in
Med C F 13 genomgång av avslutningsceremonin
Ny tänkbar placering vi tittade på
där Rb 68 i framtiden kan stå
En Sk-60 damp ner från skyn
med Pousette som skulle hem till byn
Efter fikat var jag ensam kvar
en bastu innan även jag hemmåt drar
1994-04-23--24 68.-67 dagen lördag - söndag
Hemvärnet i helgen passade på
att öva under dagar två
1994-04-25 66. dagen måndag
Chefsmöte av kort varaktighet
SC orienterade om skrivelser och aktivitet
om Army Tatoo i Globen och om storflygplats
Vad beträffar löner har ingeting sagts
Undorietering om vad som i Ryssland händer
Påmindes om att man H-handlingar insänder
50 man från BÖS åt lunch här
Tillstånd till hkp-lyft av hällristning nu klart är
1994-04-26 65. dagen tisdag
Samtal med HKV bostadsförmedlare
en del strul men nu det verkar klarare
Med AdmE personal en orientering
om senaste nytt och arbetsreseplanering
Avvecklingsgruppen hade en kort sittning
inför överlämning där F 17 tar Bråvalla i besittning
Gjorde ett inköp av begagnad kontorsmateriel
Vad gäller maskiner kom jag i tiden fel
1994-04-27 64. dagen onsdag
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Inbjudan till avskedsceremonien postades
med bil till Malmslätt jag forslades
Till Fobef säkchefsmöte på AF 2
där en färgstark reporter Hällnert sade som så
att läget i Östeuropa är svårbedömt
att Baltikum på rysk trupp är nästan tömt
En orientering om verksamheten på Malmslätt
där konstaterades att det är inte helt lätt
med moderförbandet i Uppsala placerat
Till arbetsmiddag kl 1800 det var serverat
1994-04-28 63. dagen torsdag
Säkmötet fortsatte med flera orienteringar
F 13 nedläggning gav vissa funderingar
Åter på Bråvalla där var liv och stök
ett flertal flygplan var här på besök
1994-04-29 62. dagen fredag
Birgit Jönsson på H-reg gjorde sin sista dag
bjöd på avskedsfika av magnifikt slag
Minnestext över F 13 för chefen presenterades
Bostad i Stockholm för mig reserverades
Fixade lastnät för lyft av hällristningssten
färdväg för helikopter rekades av besättningen
Till Skåne och bokskogen jag på eftermiddagen for
hade ärende att gratulera min mor
1994-05-02 59. dagen måndag
Överlämningsmöte på F 13 det sista
personal från F 17 det hela bevista
Nordensten och Lirfeldt från F 16 lånats ut
nu är all förbandsöverlämning slut
F 17 även förvaltning och säkansvar tar över
vi stöttar med den hjälp de behöver
En bastu och en god middag på mässen vi åt
timmen var sen när vi drog hemåt
1994-05-03 58. dagen tisdag
Nycklar och handlingar vi klarade av
innan F 17 personalen sig söderut begav
Med närmaste grannar vi hade möte
C F 17 deltog och vår egen chef Göte
Om framtida verksamhet vi informerade
som avslutning till en god lunch vi inviterade

1994-05-04 57. dagen onsdag
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Med avvecklingsgruppen på slutsummering
mot depån i Angered som destinering
Uppdraget materielavveckling genomfört på det sätt
som vi noga hade oss förberett
Överlämning av krigsförband är även klart
väntar nu på att få med protokollen klart
1994-05-05 56. dagen torsdag
Besök på depån i Angered
där var hyllorna fyllda med
materiel av de mest skiftande slag
där skulle man kunna gå en hel dag
En fundering jag dock har
varför ligger förbandsmateriel här kvar
Svar: det saknas ett överföringsbeslut
innan prylarna kan köras ut
1994-05-06 55. dagen fredag
På flottiljen tillbaka igen
klarade med Agneta ut några säkärenden
Med Gravyranstalten en minnestext diskuterade
ett godtagbart pris de offererade
Projekt Bråvalla mot 2000 kommunen orienterade
flera goda idéer de glatt presenterade
Nu återstår att se
vad arbete det i framtiden kan ge
Några skrivelser och ett stabsmeddelande sågs över
en bastu är nu vad jag behöver
1994-05-09 52. dagen måndag
Referensgruppen en idog liten skara
som försöker för personalavveckling svara
och lösa problem av mest skiftande slag
tillsammans är vi ett ganska bra lag
MBL-förhandling följde därpå
och idag vi lyckades få
TAF till några förtjänta befattningshavare
att de ej tillhörde PersE gjorde oss gladare
Ett chefsmöte hanns även med
ett kort sådant med det besked
att vår budget och en prognos
var av CFV godkänd gunås
Till Norrköpings gravyranstalt för att klara ut
texten på minnesskylt som jag beställt förut

1994-05-10 51. dagen tisdag
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Med AdmE personal en kort genomgång
Gyllander kom med beställningslista lång
från numera F 16 personal
som tycks ha en kassa så skral
Pär Fogde kvällens inbjudne celebritet
kom till kamratföreningens kvällsaktivitet
Stenarna framför Bråvallamässen togs bort
skall flyttas med helikopter inom kort
Med Alfredsson på fastighet jag diskuterade
en plats för minnesstenen vi inspekterade
1994-05-11 50. dagen onsdag
Hällristningsstenarna på pall placerades
Med Bryske lokalvård diskuterades
Förläggningsbekymmer hon även hade
Vårvädret idag oss alla gladde
Besökte några av flottiljens arbetsplatser
kom lagom till flera kafferaster
I serviceförrådet gapade hyllorna tomt emot en
på tekniska enheten gick på sparlåga aktiviteten
Hymmander fick golvuppgift att förbereda
På eftermiddagen det kändes nästan som en freda'
1994-05-16 45. dagen måndag
En snabb tur till Svensson, stenhuggaren
för komplettering av text till minnessten
Gyllander förteckning över repromaskiner presenterade
omfördelning till andra flottiljer vi diskuterade
F 17 bedriver denna vecka på Bråvalla övning
kan för grannarna bli en bullerprövning
Några skrivelser hann jag även klara av
innan jag mot Stockholm mig begav
Ett informationschefsmöte jag skall bevista
för min del det blir det sista
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1994-05-17 44. dagen tisdag
Infomötet började med en presentation
om Försvarsmaktens framtida organisation
Av 139 "enheter" det består
från den 1. juli detta år
Det senaste i presentationsteknink presenterades
Den nya grafiska profilen diskuterades
Layout och textstorlek bestämdes
som en hård centralstyrning det kändes
Från krigets Bosnien vi delgavs erfarenheter
från presschefens vardag och om krigets elakheter
På Bråvalla var stor flygverksamhet
med nästan dygnet runt aktivitet
1994-05-18 43. dagen onsdag
Owe Wiktorin, vår tillträdande ÖB oss gav
sin syn på infoverksamheten och sina krav
Försvarsgrensvis vi sen blev informerade
om aktuella FV-projekt vi blev orienterade
Om infochefens roll och krishantering
vi fick en grundlig orientering
På F 13 ett möte om trafikövningsplats
fick ett positivt bemötande har det mig sagts
1994-05-19 42. dagen torsdag
En stor dag för flottiljen det är
en mängd inbitna golfare är här
Sista förberedelser för stenlyft kördes
Flygbuller hela förmiddagen hördes
Protokollsutkast från F 17 övertagande jag fick
Efter avslutat skrivelsearbete till bastun jag gick
En avslutande middag OF/F 13 ikväll har
för de medlemmar som ännu är kvar
Som särskilt inbjuden till denna fest
är Arne Söderberg från SOF vår gäst
1994-05-20 41. dagen fredag
Dagens stora händelse var
lyft av sten med hällristningar
Med hjälp av hkp från vår flygräddning
det hela förevigades av press och radioutsändning
På Himmelstalund skedde mottagningsförrättning
av hövding från Norrköping i Bronsåldersförening
Åter till Bråvalla jag for med helikopeter
På flottiljen var även andra flyttningsaktiviteter
Rb 68 flyttades och blev kallad för raket
den står nu på rätt sida om nytt staket
På plats vid B 97 där robotepoken startade
PS 44 och rrkomp PS 860 ett tag här kamperade
Först på plats var dock 1. division
avslutningsvis var här sambandsflygstation
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1994-05-24--26 37. - 35. dagen tisdag - torsdag
På särskild övning för befäl i dagarna tre
till milostaben i Strängnäs jag fick mig bege
Det blev orienteringar och genomgångar många
orderverk och arbetsmetodik gjorde dagarna långa
Besök i krigsanläggning vi även hann
Förläggning i dubbelrum vi trodde ej var sann
På torsdagen IntE personal på Bråvalla festade
hållbarheten på många rutor någon testade
1994-05-27--28 34. - 33. dagen torsdag - lördag
SOF förbundsmöte jag dessa dagar bevistade
förbundets långtidsplan vi därvid listade
På Täby Park hotell det ägde rum
alla arrangemang gjorde mig nästan stum
På avslutningsmiddagen försvarsminister Anders Björk höll låda
ÖB och försvarsutskottets ordförande var där båda
1994-05-30 31. dagen måndag
Referensgruppen startade veckans arbete
Med Herö på Tullinge det inte klart é
Pensionsfrågor belystes och C PersE meddelade
att en resa till F 17 de planerade
för den personal som
F 17 en tid ska sköta om
MBL-förhandlingen ägnades åt att diskutera
löneförhandlingen och hur den administrera
Beslutades att till måndag den 6. juni
försöka få den klar så att vi
vår lön hinner få ut
innan F 13:s tid är slut
Minnesstenen var klar och med bil jag den hämtade
C F 13 godkände och Rune Rydh den förevigade
På kvällen AdmE personal med båt for
ut till ön där Gutarna bor
1994-05 31 30. dagen tisdag
Besök på F 16 Gotland vi genomförde
därefter med buss vi en rundtur körde
Först på guidad tur vi for i staden
sen till Lummelunda och Bro vi förla' den
På kvällen i Almedalen vi alla samlades
en förträfflig middag för oss framlades
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1994-06-01 29 dagen onsdag
Förmidddagen åt egna aktiviteter ägnades
sen med en Hercules vi hem transporterades
Alla var nöjda och mådde jättebra
det är ju så en lyckad resa ska va
1994-06-02 28. dagen torsdag
Med F 13 kamratförenings styrelse ett möte
gör vad vi kan för att hjälpa sa Göte
Lokalfrågan och övrigt stöd diskuterades
en del inventarier för föreningen reserverades
Kompletterande underlag till RRV sändes in
PersE personal for på personalresa sin
1994-06-03 27. dagen fredag
Frågor kring avvecklingsceremonien C F 13 ställde
enbart F 13 kvarvarande personal det gällde
Program för nedläggningsdagen C F 13 tog beslut
ett stabsmeddelande vi skall ge ut
C F 13 skall till CFV fara
och eventuella frågor där besvara
Plats för minnesstenen och dess fundament
blev denna dag slutgiltigt bestämt
Rapport över sista förbandsöverlämningen gjordes klar
Protokoll från F 15 och F 21 jag ännu ej har
Från F 10 kom förfrågan om att papperstuggen överta
TpC ville veta hur vi det med bilar skall ha
1994-06-06 24. dagen måndag
Nationaldagen började med paradflaggans hissande
Sedan löneförhandling utan något kompromissande
ATO och myndigheten var rörande eniga
med en avslutande räkmacka vi det hela föreviga
På chefsmötet inte mycket sades
ej heller några frågor bordlades
Frank var med anledning av IntE-festen
nu av tråkningar något lessen
Med chef och sekreterare till en arbetslunch jag gått
Till flottiljchefsnivå nu protokollfrågan nått
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1994-06-07 23. dagen tisdag
Flottiljen idag var öde inte mycket sig där rörde
det var mest Datastrule som verksamheten störde
Han bland datorer kopplade om
ett tag ingen vart man på data kom
Moboff säkskåp på innehåll tömdes
det var mycket papper som där gömdes
I kasern 22 djupa källarvalv jag hittade
böcker, brev och pärmar som mot mig tittade
Inmönstringslådor med handlingar transporterades
till bastroppens domäner där de deponerades
Kamratföreningens blivande hemvist tycks vara klar
för deras skull vi mycket prylar spar
Skrivmaskin, telefon, bord och stolar de behöver
egentligen borde de få allt som på flottiljen blir över
F 16 skall enligt uppdrag F 13 traditioner bevara
hoppas att de välvilligt någon krona kan avvara
1994-06-08 22. dagen onsdag
Framtida förvaring av kanslihusets tavlor bestämdes
Till kamratföreningens lokaler de sändes
Reporter från Folkbladet var här och skrev
några bilder på tomma lokaler det även blev
En fråga han ställde till alla att svara på
Vad skall Du göra när inte hit Du kan gå
Närtida fordonsbehov klarades ut
Persson fick ordning på datorerna till slut
Chefen är nu borta några dar
så befäl över flottiljen jag har
1994-06-09 21. dagen torsdag
Fundament till minnesstenen gjordes med fart
Med tavla över flottiljens historik är det även klart
Påbörjade rensning av moboffs förråd i kasern 22
massor av gamla handlingar i kartonger där stå
På årsredovisningens verbala del jag skriver
Massor av gamla handlingar jag river
Försökte förgäves med FVL/PROG få kontakt
men tystnaden därifrån var total och kompakt
Hur kompisen Österberg mår tog vi reda på
och om han nedläggningsdagen kan komma få
Några flygplan startade och landade
om byte av SK 37:or det handlade
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1994-06-10 20. dagen fredag
Formsättare och basen själv med betongleverans
satte stenen på plats med elegans
Innehållet i kontrakt för Nya Bråvalla
tolkas tyvärr inte lika av alla
Thornell har här med kommunen problem
hoppas han med Sjöstedts hjälp kan lösa dem
En pistol jag länge försökt få köpa in
tills idag det har stupat på byråkratin
CT Arne Paulsen har svårt att order förstå
att stabsmeddelande inte bara gäller några få
Även om det inte står SKALL utskrivet
det gäller all flottiljens personal jag tar för givet
1994-06-13 17. dagen måndag
Arbetsmiljökommittémöte en sista gång
om vidtagna rehabiliteringsärenden hölls genomgång
Vid amröjning på Askömålet ur rök och damm
13,5 cm raketer stycken tre kom fram
Återstående hällristningsstenar fick med bil fara
till Himmelstalund där Bronsåldersföreningen dem förvara
Dupliceringsmaskin med avtal ville Friv F 16/M ha
nu helt plötsligt har de ej pengar att den överta
Stort missnöje med att behöva ta semester
kvinnliga medarbetare gav utlopp för med ord och gester
1994-06-14 16. dagen tisdag
Med F 16 strilstab Syd chefen och jag fikade
på helikopteruppvisning över fältet vi kikade
Till Linköping sen med bil vi for
för att övervara ÖB avskedssejour
I sitt avskedstal han bl a sade
att officer må uttrycka sig fritt men tillade
att när beslut väl är fattat
är det därmed slutdebattat
En sherry med tilltugg vi fick
innan ÖB till presskonferensen gick
MHS fältövning på Bråvalla bedrev
den sista i raden för F 13 det blev
Ett sista överlämningsprotokoll jag väntar på
att från Norrbottens flygflottilj få
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1994-06-15 15. dagen onsdag
Reprocentralens maskinpark inventerades
fungerande utrustning på intressenter fördelades
Till stadens tidningar lämnades underlag
för annons på vår nedläggningsdag
Vid Bronsåldersföreningens invigning F 13 representerades
till föreningen flottiljens standar av C F 13 överlämnades
Underlag till årsredovisningen visade att
under året 202 start och landningar vi haft
1994-06-16 14. dagen torsdag
Referensgruppmöte för sista gången skedde
till en livlig diskussion det ledde
om tolkning av protokoll för hus och folk
vi skulle för tydning behövt en tolk
Nya Bråvallas aktivitetshus och panncentral
var några av de frågor som kom på tal
73 helt arbetslösa civila den 1/7 vi har
blott en yoff anställningsproblem är kvar
49 sjukpensions- och rehabiliteringsärenden det blev till slut
Sista infobladet är på väg ut
På kvällen några gravöl på mässen jag drack
med förrådspersonalen och till dem ett stort tack
1994-06-17 13. dagen fredag
Omkullvältad kanonen efter UndS fest var
borta var även ett flottiljens standar
Sockel till stenen gjordes klar
Ett avslutande styrelsemöte med OF/F 13 vi har
Rummen töms på möbler ett efter ett
likaså väggarna på tavlor i kanslihuset
Militärrestaurangen sin sista lunch serverade
vi var några få som på mässen den superade
Skrivelser om menbedömningar att besvara
Agneta sliter hårt för att få dem klara
Eftermiddagskaffet vi intog utomhus
vi gottade oss en stund i solens ljus
1994-06-20 10. dagen måndag
Vid sista chefsmötet var vi elva vid bordet
C F 13 för sista gången förde ordet
Fotografen Rydh var med och fotograferade
Om staket, bensinkort och maskinpersonal CI orienterade
RRV i en rapport kritiserade att inga pengar man spar
vid nedläggning av förband i vårt försvar
C PE meddelade att några reseräkningar släpar sen flera år
risk för att de nu till inkasso går
Bittan sekreterare blev inblandad i kollision
utan bilbälte hon skadade sin person
64

1994-06-21 9. dagen tisdag
En febril aktivitet på flottiljen sker
med att tömma allt onödigt i kontainern ner
Med sorg i hjärtat jag konstaterar
att sambandsmateriel man kasserar
Till flygvapenmuséet jag med C F 13 for
För dem en ära stor
att i framtiden NT-priset förvara
och Bråvallaflygarens minne bevara
Med AdmE personal en samling
för genomgång och sammanfattning
av chefsorienteringen och återstående problem
Med "Maggan" vid rodret vi löser dem
Sista festen med officersklubben vi hade
lagerrensningen oss kvarvarande medlemmar gladde
1994-06-22 8. dagen onsdag
Med Lundgren i byggnad 10 en sista koll
att han på inspelade videobanden har kontroll
Polhammar var här för att klara ut
lokaler för personalmiddag och avskedsslut
Till min blivande arbetsplats i högkvarteret
jag åkte för att se vad som var reserveret
för mig och den tid som jag har kvar
Min blivande chef denna dag på plats var
På en tillfällig bostad jag tittade
På kvällen till Tapto hotell jag hittade
1994-06-23 7. dagen torsdag
På MHS var examen och kursavslutning
med pompa och ståt och chefsuppslutning
Till min glädje jag kunde konstatera
att F 13 elever som alltid bra resultat prestera
På uppdrag av C F 13 jag Torbjörn Höök
till major utnämnde vid detta besök
Dan före midsommarafton det var
med tåget åter till Norrköping jag far
Flottiljen låg tom, tyst och öde
det kändes som om alla vore döde
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1994-06-27 3. dagen måndag
En hektisk dag in i det sista
med chefen genomgång hur vi nedläggningen skall bevista
Kapten Carlsson med fanvakten övade
hur man viker flaggan vi prövade
Kollade av hangar 84
sålde Bråvallavingar 24
Från bokförrådet flyttades resterande exemplar
nästan 2000 "Vingar" är kvar
Sköldar och standar från flottiljen fördelades
till förband och föreningar de adresserades
Räkningar några stycken jag attesterade
Östnytt var här och refererade
Postens Sverigepaket utnyttja försökte vi
det gick i stöpet med postens byråkrati
1994-06-28 2. dagen tisdag
Värmfors, Strindler och jag
diskuterade arkiv och menbedömningar ett tag
Vi konstaterade att vi ej skulle hinna bli klara
så nu får MB för kvarstående ärenden svara
En avslutande lunch på Bråvikens servering
med chef, sekreterare och enhetschefer i sluten formering
Lite väl stressig var även denna dagen
av värmen och jäktet jag kände mig tagen
All flottiljens kvarvarande och f d anställd personal
var inbjudna till avslutningsmiddag i vår personalmatsal
Det var nästan 400 som kom
i gymnastiksalen vi avslutade med en svängom

1994-06-29 1. dagen onsdag
Näst sista dagen det är
I morgon är slutet här
Denna dag efter vår avslutningsfest
längtade vi alla efter vatten som mest
Slutrensning och tömning av lokaler gjordes
maskiner, möbler och annat löst bortkördes
En uppbrottsstämning med läget i moll
Inför avslutningsceremonien en sista koll
Vädret var hett det låg åska i luften
Personalen deppade och efterlyste förnuften
Fältet lyste knallgult man höskörden körde
Telefonerna ringde men ingen hörde
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1994-06-30 sista dagen torsdag
Nu är det slut nu är allting över
Vårt luftförsvar inte längre F 13 behöver
CFV sista ord till oss var det besked
att endast av ekonomiska skäl flottiljen läggs ned
Avskedsceremoni och avtäckning av minnessten
En avslutande drink för församlade menigheten
I hangar 84 vi på kvällen gravöl drack
Till Bråvalla ett sista farväl och tack
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