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Bildad 13 juni 1985   December 2019              Nr 69

ÅRSMÖTE 2020

F 13 kamratförening kallar till årsmöte torsdagen den 12 mars 2020 kl. 19.00. 
Plats och föreläsare meddelas senare på hemsidan och i NT/Folkbladet. 
Anmälan med m h t  förtäring senast 5 mars 2020 på telefon 0761-100595 (EJ 
SMS), eller på lista i by 97. Anmälan endast om förtäring önskas.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna.

•	 Nya redaktörer 
•	 F 13:s första haveri
•	 Minnesdagen 30 juni för Bråvallas nedläggning
•	 Carl-Edvard Sturkell minns tiden på F 13
•	 Transportabel radio och radiolänk i Flygvapnet



Foto: Lars Åberg

Nya redaktörer

Läsare av Bråvallabladet lägger säkert märke till att bladets utseende nu har 
förändrats kraftigt. Detta är resultatet av att bladet har fått två nya redaktörer. 
Lars Åberg och Lars-Erik Karlsson har länge önskat bli avlösta från sina roller 
i redaktionen, och med kort varsel anmälde vi oss, Per Öster och jag själv, att 
överta redaktionsarbetet. Vi hoppas att denna uppfräschning av Bråvallabladet 
skall falla medlemmarna och läsarna i smaken. Vilka är vi då? Se sidan 15 där 
vi presenterar oss.
Vår grundtanke är att skapa en bra blandning med historiskt material varvat med 
material om kamratföreningens verksamhet. Bilder är alltid spännande. Vi kom-
mer därför att försöka presentera ett större och rikare bildmaterial i bladet från 
och med nu. Vi vill också försöka att hålla sidantalet på 16 sidor i utgångspunkt. 
För att kunna göra det så är vi beroende av att ni läsare också bidrar till inne-
hållet i bladet. Skriv som ni vill. Ingen speciell formatering behövs. Tänk dock 
på att inte lägga bilder i textdokumentet utan skicka de som separata bildfiler, 
med en upplösning på minst 300 dpi och 125 mm bredd eller minst 1600 pixels 
bredd. 

Trevlig läsning önskar redaktör Mats Averkvist
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Bidrag till Bråvallabladet
Vi önskar bidrag till Bråvallabladet 
i form av artiklar, bilder, läsarbrev, 
notiser, nyheter etc. Allt som berör 
Bråvalla Flygflottilj, F 13 och dess 
kamratförening.

Bilder
Bilder i Bråvallabladet kommer från 
F 13 Kamratförenings arkiv om ej 
annat anges.

Omslagsbild
Sk 16A nr. 16113 13+73 fotogra-
ferad på Bråvalla den 6 juni 1969.  
Bakom detta flygplan står två andra 
Sk 16A, 16078 (13+78) och 16097 
(13+97). Notera att både typsnitt 
och färg skiljer sig mellan maski-
nernas koder. Foto: Lars E Lundin

2

Ordförande har ordet
När ni håller tidningen i handen har 
jag suttit som ordförande i nio måna-
der för föreningen. I en vädjan i förra 
numret önskade vi nya redaktörer. Och 
vi har fått två nya, Mats Averkvist och 
Per Öster. Lars-Erik Karlsson och jag 
är väldigt glada att två av våra med-
lemmar tar över. Jag är helt övertygad 
om att vår tidning fortsatt blir mycket 
bra. 
Min tid som ordförande har varit öm-
som vin ömsom vatten, mest vin! Ib-
land blåser det motvind och då får man 
kryssa. Vi lyckades få ett bra uppdrags-
stöd från kultur och fritid i kommunen. Vi ska till LSS (Luftstridsskolan) som 
är vår traditionsbärare och förhandla om ett treårigt stöd för vår verksamhet. 
Tisdagsfikat är en mycket uppskattad tradition. Jag tycker vi ska bibehålla  den 
form som vi har idag. Det betyder, att vi medlemmar måste ställa upp och hålla 
i tisdagsfikat. Det har ju fungerat bra hitintills. Medlemmar och andra skänker 
böcker till vår förening och det är vi glada för. Böckerna ska ha anknytning till F 
13, flygvapnet eller flyg. Dubbletter av böcker säljs till förmån för vår förening.
Utställningen hade 2000 besökare som mål 2019. I oktober hade vi nästan 1800 
besökare .Vi  hoppas nå 2000 besökare innan årets slut. Vi har installerat luftvär-
mepumpar i hangaren som ersättning för mycket dyr fjärrvärme. De två förarka-
biner som skänkts till oss ska få fungerande styrspak, gasreglage och sidroder-
pedaler. VR-glasögon skall införskaffas så besökare kan få en tredimensionell  
flygupplevelse. Vid lördagsöppet har vi haft sidoaktiviteter modellflyg, missing 
people, hemvärnet med mera. Som medlem har du alltid fri entré till utställ-
ningen. Jag ser fram emot att fortsättningsvis leda vår förening och utställning. 
Föreningen har en mycket kompetent styrelse och utställningen en mycket krea-
tiv ledning. 
Med dessa ord vill jag önska er alla En God Jul och Ett Gott Nytt År!
Vi syns nästa år.
      Lars Åberg 



Nu är det dags att betala medlemsavgift för år 2020 !!
Senast 31 januari 2020

Medlemskap i föreningen erbjuds personer som vill medverka till att bevara F 13:s minne och his-
toria. Nuvarande medlemsavgift är minst 150 kr/år. Sätt in beloppet på vårt bankgiro 5073-4193. 
Ange namn, adress, födelseår och datum, telefonnummer och ev. E-postadress.

Söndagen den 30 juni var vi ett 40-tal föreningsmedlem-
mar som mötte upp för att högtidlighålla 25-årsdagen av 
Bråvalla flygflottilj, F 13:s nedläggning. Vi samlades ut-
anför föreningslokalen, By 97. Därifrån gick vi i samlad 
trupp, med fanbärare Per Öster i spetsen, till minnesste-
nen framför f d kanslihuset. Håkan Fredriksson höll där 
ett kort minnestal över den sorgliga tilldragelsen av flottil-
jens nedläggning den 30 juni 1994. Vi var då en av Flyg-
vapnets största flottiljer med runt 1000 anställda personer. 
Vi låg även på framkant när det gällde utprovning av jakt-
taktik och radarstridsledning. Under flottiljens 51-åriga 
tillvaro hade över 20 000 unga män gjort sin värnplikt 
här. Håkan lovordade föreningsmedlemmarnas stora in-
satser för vår utställning Norrköping minns F 13. Efter 
högtidstalet återvände vi till föreningslokalen där vi lät 
oss väl smaka av det uppdukade sillbordets alla läckerhe-
ter. Några timmars kamratlig och trevlig samvaro avslu-
tade minnesdagen.
Åke Renåker

Minnesdagen av F 13:s nedläggning den 30 juni 1994

Vi lät oss väl smaka av det uppdukade sillbordets alla läckerheter. Foto: Hasse Johnsson

Vi samlades vid minnesstenen framför kanslihuset där Håkan Fredriksson höll ett kort minnestal. Foto: Mats Averkvist

Vi avtågade mot minnes-
stenen
Foto: Mats Averkvist

Håkan Fredriksson 
Foto: Hasse Johnsson
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Studiebesök	på	Specialflygdivisionen	–	Malmen	

Ett 20-tal medlemmar från F 13 kamratförening var på 
studiebesök på Specialflygdivisionen på Malmen den 5 
september 2019. Besöket var mycket trevligt med infor-

Besökarna framför en av de två S 100D Argus, SAAB 340AEW&C. Foto: André Caldenius, Specialflygdivisionen Malmen

Höstmötet den 24 oktober 2019
Traditionsenligt hade vi vårt höstmöte på Norells i Norr-
köping. Ca 60 medlemmar hade hörsammat inbjudan. 
Ordförande informerade om vad som hänt fram till nu och 
vad som händer fram till årets slut. Christer Lindell, rädd-
ningsledare på Bråvalla och medlem i vår förening höll ett 
mycket intressant föredrag om Kongos historia och hans 
tid som FN-soldat där. Mötet avslutades med sedvanlig 
räkmacka och kaffe.
    Lars Åberg

Andra torsdagen i september, oktober, november och de-
cember gjorde vi ett försök att på ett enkelt och informellt 
sätt träffas i vår lokal. Vi startade kl. 18.00 och höll på 
fram till 21.00. Det fanns enklare förtäring och dryck att 
köpa till en billig penning. Hittills har det varit mycket 
uppskattat. Hoppas på en fortsättning nästa år.

    Lars Åberg

After work

After work i Bråvallamässen by 97, oktober 2019. Foto: Lars Åberg

mation om verksamheten och visning av flygplanen. Det 
hela avslutades med lunch på restaurang Baronen.

   Lars-Erik Karlsson



F 13:s första haveri
Vilket var egentligen F 13:s första haveri?
Enligt en tavla med ett fotografi, som tidigare hängde i 
Bråvallamässen hos Kamratföreningen, skulle det vara en 
Sk 15. Texten på fotografiet lyder: Klemmen råkade bli 
flottiljens första haverist. Vinter 1943-44. Det finns också 
bilder av samma haveri i de pärmar med fotografier som 
iordningställdes av Rune Rydh. Flygplanet på bilden är 
Klemm Kl 35, Sk 15 med flygvapennummer 5044, märkt 
13+70. Man behöver inte forska speciellt mycket för att 
visa att detta inte alls var flottiljens första haveri!

Denna Sk 15 havererade den 25 april 1946 vid Strångsjö 
utanför Katrineholm. Orsaken till haveriet var motorstopp 
pga bränslebrist. Föraren hade flugit på falltanken hela 
vägen från F 16 i Uppsala tills tanken var tom. Han skulle 
ju ha slagit över till huvudtanken efter start.
En titt bland flottiljens haverirapporter ger en ganska tra-
gisk och skrämmande bild av antalet haverier. De flesta 
är mindre haverier där flygplanet kan repareras, och där 
föraren inte blev allvarligt skadad. Då och då inträffade 
naturligtvis totalhaverier, en del också med dödlig utgång. 
På det hela taget så var nog F 13 en av de flottiljer som 
hade relativt få dödshaverier.

F 13 utbildade sig och flög J 11 på Säve under sommaren 
1944. Det första haveriet med ett F 13-flygplan inträffade 
den 9 maj 1944 på Säve. Det var aspirant Mattsson som 
med sin J 11, nummer 2509, märkt 9+34, havererade i 
samband med landningsövningar med vingglidning. Det 
var aspirantens andra flygning med flygplantypen! Ska-
dorna var knäckta vingar, landningsställ och förstört 
sporrställ, kroppen var vriden. Föraren var oskadad.
Flygplanet överlämnades till F 13 den 27 april 1944 som 
lån. Maskinen gick efter haveriet till F 9:s flottiljverkstad 
för reparation. Tydligen ansåg man inte att det lönade sig 
att reparera den för den blev avförd som kasserad den 14 
juni 1944. Total gångtid blev 487 timmar och 778 flyg-
ningar.
Nu kanske någon tänker att J 11:orna var ju inlånade och 

tillhörde inte F 13. Det är många flygplan som har lånats 
in till flottiljen under årens lopp. Om det är några inlånade 
maskiner som bör räknas som egna så är det i varje fall J 
11:orna! Nu är det så att även om vi räknar bort dessa så 
kommer ändå inte Klemmen bland de första. Det finns t 
ex en lång rad med J 22:or som havererade under åren 
1944-1945. 
Orsaken till missförståndet med Klemmen beror säkerli-
gen helt enkelt på att man har antagit att detta var ett tidigt 
haveri under vintern 1943-1944, vilket också är angivet 
på fotografiet. Men det ser ju inte direkt ut som vinter...

    Mats Averkvist

Se fler bilder på nästa sida.

Den tavla av Klemm-haveriet som tidigare hängde i Bråvallamässen, by 97. Foto: Mats Averkvist
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Ytterligare ett par bilder från Klemm-haveriet den 25 april 1946 vid Strångsjö.
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Virtual Reality i utställningen 
Utställningsledningen har under hösten påbörjat ett pro-
jekt för att introducera VR Virtual Reality (datorsimulerad 
verklighet). Vi tänker använda en av de två JA 37-fram-
kropparna som vi har fått från FOI genom Bertil Anders-
sons förtjänst. Där planerar vi att bygga in systemet. I 
skrivande stund analyserar vi hur mycket av tekniken från 
framkropparna vi kan återanvända. Eftersom de härstam-
mar från millennieskiftet är en del av tekniken aningen 
föråldrad. 
Vi tänker oss att man som utställningsbesökare ska få en 
riktigt häftig VR-upplevelse genom att själv få spaka ett 
flygplan i en tredimensionell miljö . För detta krävs spe-
ciella glasögon där den simulerade miljön spelas upp, en 
kraftfull dator och styrreglage. Instruktören ser vad eleven 
gör via en tv-skärm bredvid framkroppen Därifrån kan 
han eller hon vara behjälplig med diverse kommandon 
och vägledning. Givetvis går det att vara både novis och 
proffs för att få god behållning av systemet. 
Jag hade själv inte testat VR förrän i höstas då jag blev 
bjuden på ett flygpass. Jag kan bara säga att det var en 
oerhört realistisk upplevelse. Från att ha testat ett antal 

flygsimulatorer på PC var detta så verklighetstroget att det 
är svårt att beskriva med ord. Djup-, höjd- och avstånds-
känslan är fantastisk. Man måste helt enkelt uppleva det 
själv. Utställningsledningen ser det därför som självklart 
att erbjuda VR för våra besökare. 
Genom denna satsning moderniserar vi utställningen och 
når nya besökargrupper. Framförallt yngre kan se det som 
intressant att besöka oss. VR är idag ett självklart inslag 
på museer och andra informationscentra och vår kamrat-
förening ska givetvis hänga på. En tvådimensionell film 
som visar VR-flygning finns att se på vår hemsida www.
f13bravalla.se 
Systemet beräknas vara operativt under vintern 2019-
2020. 
  Andreas Giselgren, projektledare VR
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Transportabel radio och radiolänk i Flygvapnet

Bakgrund

Under slutet av 1970-talet framkom ett starkt behov av 
en förbandsenhet med kapacitet att upprätta transportabel 
radio och radiolänkutrustning. En av de viktigaste funk-
tionerna denna enhet skulle kunna utföra var att ersätta ut-
slagen radiokulle och/eller styrdatasändare. Efter mycket 
utredande och långa diskussioner beslutades att ett antal 
enheter bestående av fem personer skulle utbildas och or-
ganisatoriskt ingå i strilbataljon.  
Upprättandegrupper hade bildats! Upprättandegrupp be-
stod av Gruppchef, Stf gruppchef, Telemekaniker och två 
Bilförare.
Då utbildningen startade 1982 fanns endast TMR20 att 
utbilda på men för att få in radiolänkfunktionen i utbild-
ningen inlånades ett antal RL 451 till utbildningsförban-
den: F 4, F 13, F 21 och F 17.
Utbildningen uppdelades på ett grundutbildningsskede 
på hemmaflottiljen samt därefter fackutbildning på F 14. 
Tiden på F 14 varierade beroende på kategoritillhörighet. 
Längst tid på F 14 tillbringade telemekanikerna som fick 
omfattande utbildning i Radio-Radiolänklära mm.
Kompletterande utbildning samt praktiska samövning-
ar genomfördes sedan på hemmaförbandet under ca 11 
veckor. Grupperingsövningar med skarpt övertagande av 
förbindelser till/från radiokullar, styrdataanläggningar, 
flygbaser, radarstationer genomfördes under detta skede. 

Uppgifter
Upprättandegruppens uppgifter var att transportera och 
upprätta TMR 20, RL 242 samt RL 453. Även upprät-
tande av transportabel LUFOR/ LV-ORDER kunde ingå 
men uppgiften försvann då luforsändningarna flyttades 
över till FM P2-sändarna i mitten på 1980-talet.
Upprättandegrupp tillhörde under utbildningen flottiljens 
sambandsavdelning och i denna ingående strilsambands-
detalj som utöver ordinarie jobb svarade för utbildning av 
upprättandegrupperna. Krigsorganisatoriskt var grupper-
na placerade i strilbataljonens strilstabskompani med in-
satsledning från strilbataljonsstabens sambandsdetalj. Tre 
upprättandegrupper ingick normalt i varje strilbataljon.
Utbildning av strilsambandsofficerare vilka skulle ge-
nomföra utbildning samt leda grupperna i krig påbörjades 
1982. De första utbildningarna omfattade handhavande 
av TMR 20, RL 242 samt RL 453. Den första förarutbild-
ningen på TGB 13, och TGB 30 med tungs släp genom-
fördes på T1 Linköping för både befäl och värnpliktiga. 

Materiel

TMR 20
Detta var den första transportabla utrustning som tillde-
lades upprättandegrupp. Uppbyggd på släp 402B vilket 
tidigare använts till transport av RB68. Levererades till 
förbanden 1978. Bestyckning: två sändare RK 02 samt 
två effektsteg 202 uppbyggda i plasthydda 2, som mot-

tagare användes RM 316.
TMR 20 klarade av att sända och ta emot två kanaler tal-
radio AM alt. FM eller en kanal talradio samt en kanal 
styrdata.
Som dragbil användes TGB 30 (TGB 311A) utrustad med 
HIAB-kran för att lyfta och transportera Motorelverk 823. 
21 st. TMR 20 anskaffades.
För elförsörjning användes Motorelverk 823 MT   

Allmän STRIL-reserv

I benämningen Allmän STRIL-reserv infattades RL 242, 
RL 453, Kompletteringssats TpRL, Fackverksmast 30m 
samt TGB 131.
AS togs fram under ett projekt som benämndes ARTUS. 
Flygstabens representant i detta projekt var Gösta Kaiser, 
FMV representerades av bland flera Olle Sterning, Åke 
Malmström och Tore Malmström. Leverantör/installatör 
av radiolänkhytter mm var FFV Elektronik som represen-
terades av Christer Lannestam och Göran Karlsson m fl.
Huvuddelen av materielen levererades till förbanden 1983 
- 1984 med överlämningsförätning på FMV i Stockholm 
oktober 1984.

Benämningen allmän strilreserv var enbart en skrivbords-
produkt som inte användes på förband eftersom resurser-
na utöver anslutning av strilfunktioner även användes till 
anslutning av basfunktioner samt ledningsfunktioner.
Nyttjandet av de transportabla resurserna gjordes oftast 
på förslag från strilbatstaben där uppföljning av bataljo-
nens sambandsläge gjordes. Sektorstaben ville dock of-
tast vara med i beslutsfattandet och gav en övergripande 
order samt tog kontakter över sektorgräns.

RL 242
Levererades 1983 till förband. Uppbyggd i Volvohytt an-
passad till TGB 13. Utrustad med Antennfilter och MF-
förstärkare för både höga och låga bandet samt ett 20W 
effektsteg. Länkhopp på 7 mil kunde med lätthet etable-
ras. Var främst avsedd att användas som ersättningslänk 
mot/till flygbas samt radiokulle mm utrustad med RL24. 

Samtliga bilder och illustrationer via Ingemar Andersson
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RL 453
För byte av frekvens erfordrades byte av kristaller samt 
filter vilket fodrade både stor kunskap och tålamod.
Levererades 1983 till förband. Användes för etablering 
av nya anslutningsstråk eller som reservanslutning till PS 
860 (RL 451). Även denna utrustning var utrustad med 
LSO anpassad för anslutning mot flygbas (KC).
Gemensamt för RL 242 och RL 453 var att de var komplett 
utrustade med multiplexutrustning, TM 22 respektive TM 
25 30K. Även UNI-SSO, LSO och OK-enhet ingick.

Kompletteringssats TpRL
Togs fram 1984 och innehöll i stort:
Allmän materiel såsom UNI-SSO, LSO, kablar och om-
kopplingssnören.
För RL 242: TM 22K
RL 453/PS860: SSO KR-AT/Ö, stativlåda för RM 316, 
Ansl.enhet 10-DL, KF 12 och Datamux TM-20 mm.

Kompletteringssats TMR
Togs fram 1987 och innehöll i stort:
Stationskablar, domkraftsätt, Radioprovare 558, teleskop-
mast 20m MT (reserv), Kristaller för RK 02 och RM 316 
samt underhållsutrustning.
Efterhand tillfördes Kompletteringssats TpRL ytterligare 
utrustning såsom: Avgreningsutrustning, OT03 TM25 
10K, TM 35, TM 30, Underhållsutrustning och reservde-
lar.
Både kompletteringssats TpRL samt Kompletteringssats 
TMR samlades så småningom till ett gemensamt begrepp 
KOMPLETTERINGSMATERIEL TpSb RaL-komp.
Behovet av kompletterings-materiel varierade över landet. 

Detta innebar att skapandet av ett stort antal lika komplet-
teringssatser till alla krigsförbanden inte var realistiskt. I 
stället skapades Unika U-Listor till upprättandegrupperna 
och sedermera Ral-pluton. I dessa för varje förband unika 
U-Listor behovsattes erforderlig materiel. Alternativt för-
delades tillgänglig materiel.

Fackverksmast 30m MT
Antennbärare till RL 242, RL 451, RL 452 och RL 453.
Utbildning på denna tp-mast var omfattande. Det om-
fattande ”mekano” krävde noggrann utbildning samt re-
gelbunden repetition för att inte personsäkerheten skulle 
äventyras.
Efter tillkomst av TP mast 30 M användes denna mast 
mycket sporadiskt. Detta medförde att kunskaperna om 
denna mast tynade bort.
Mastsektioner 9 st, sektionernas längd var 3m.
Masten restes till erforderlig höjd med hjälp av ett av-

hållsspel vilket var placerat vid mastens front (dragöglan). 
Spelet manövrerades av en man som hade noggrann kon-
takt med den man som stod i stegen och skötte hopskruv-
ning av mastsektioner samt manövrerade hissen. Minsta 
antalet personer för resning av masten var tre man. Men 
helst skulle det vara fyra man för att genomföra resningen 
på ett säkert sätt.
- Hisskötare
- Medhjälpare
- Spelskötare
- Observatör

Exempel på genomförda upprättanden:

Gotland-Gotska Sandön 1985
Televerkets sjökabel mellan Gotska Sandön och Gotland 
var 1985 i bedrövligt skick, F 13 strilsbavd fick i upp-
drag att ersätta denna kabel med TpRL. RL 242 utrustning 

RL:  RL 24
Kapacitet:   6 - 24 telefonikanaler
Frekvensområde: 280 - 330 MHz
  360 - 410 MHz
Kanalseparation: 250 kHz vid 6 kanaler
  1 MHz vid 24 kanaler
Modulering: FM
Antenneffekt: 7W Grundsteg
  20W med effektförstärkare
Antenn:  Yagi 2/12 och 1/10.
Lob vinkel: 17º
Grundutrustning: UNI-SSO  4 kanaler
  LSO    6 modem
Kunde vid behov tillföras ytterligare SSO, LSO samt KF 12.
Vikt:   1900 kg
Batterireserv: ~6 tim
Elverk:  Motorelverk 252 

RL:  RL 45
Kapacitet:   30 telefonikanaler
Frekvensområde: 1,9 – 2,1 GHz  
Kanalseparation: 14 MHz
Duplexavstånd: 119 MHz
Modulering: 2-PSK
Antenneffekt: +27 dBm/0,5W
Antenn:  Riktantenn 4/22.
Förstärkning: 22 dBd
Lobvinkel:  + 4,5º
Grundutrustning: UNI-SSO  4 kanaler
  LSO    12 modem
Kunde vid behov tillföras ytterligare SSO, LSO samt KF 12.
Vikt:   1900 kg
Elverk:  Motorelverk 252 
Batterireserv: ~6 tim
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grupperades vid KSRR Gotska Sandön med motstation 
PS 15 Bunge. Ett antal Landsledningar trafikerade detta 
stråk till dess kabeln var ersatt.
 
Flytt av LGC 133 1986
För att kunna genomföra KFÖ med ett luftbevaknings-
kompani under ombyggnad av ordinarie ledningsplats 
flyttades hela LGC-funktionen med alla förbindelser till 
lokal på F 13M. RL 242 användes med montage av anten-
ner i befintliga torn och master.

Reservstråk Gotland (Fröjel) – Öland
För att uppnå viss redundans i kommunikationerna mellan 
fastlandet och Gotland upprättades ett reservstråk mellan 
Fröjel och norra Öland med RL 242. Anslutning till FTN  
på Gotland skedde med RL 472. På Öland upprättades re-
läfunktion för vidare anslutning mot FTN på fastlandet. 
Planering samt genomförande i samverkan mellan F 13 
och F 17 med stöd av FMV och nätplanerare på Erics-
son. Funktionerna i detta stråk var överföring av smal-
bandsinformation SBÖ från radarstationerna på Gotland 
till RRGC O1S. Moduleringsförbindelser för strilradio, 
talförbindelser till Visbybasen mm.

Gruppering av RRGC /T Tullinge, anslutning med RL 
451. Ersättning av anslutningsstråk vid ombyggnad av 
FTN mm.

Tp Mast 30M Till förband 1987

RL:  RL 47
Kapacitet:   30 kanaler (2048 kbit/s)
  10 kanaler (704 kbit/s) utgick ~1995
Frekvensområde: 2,300 -  2,485 GHz 
Kanalseparation: 2,1 MHz
Duplexavstånd: 99,7 MHz
Modulering: QAM
Antenneffekt: +28 dBm/0,6W
Antenn:  Riktantenn 4/24.
Förstärkning: 24 dBd
Lobvinkel:  + 4º
Vikt:   1950 kg
Elverk:  Motorelverk 252 
Batterireserv: ~6 tim
Antennbärare: Tp Mast 30M

RL 472
Uppbyggd i hytt 2611A. Levererades till förbanden 1985. 
Överlämnades 1989. Kapacitet 10 eller 30 kanaler PCM. 
Ej bestyckad med multiplexutrustning. 
Uppställning av hytt kunde ske ca 100 m från masten.
Som antennbärare användes Fackverksmast tp 30m de 
första åren eftersom Mast tp 30 m inte levererades förrän 
1987.
Utrustad för att lämna basband 2 Mbit/s men kunde vid 
behov tillföras TM 25/30/35, UNI-SSO,  LSO, KF 12, 
OK-enhet mm.

TMR 30
Uppbyggd i hytt 2611
Utrustad med Ra 745
Frekvensområde:  VHF 100 - 155,975 MHz
             UHF: 225 - 399,975 MHz
Nöd mott:  VHF 121,5 MHz AM
Uteffekt:  AM 10-15W
 FM 30-40W
Modulation: AM/FM
Raman: RT 30
Elverk:  Motorelverk 9 kVA
 Motorelverk 257
Vikt: 1870 kg
Antennbärare: Tp Mast 30 M
Kan anslutas till två strilcentraler

Dragfordon

TGB 311A
Levererades till förbanden 1982 som dragbil till TMR 
20, försedd med HIAB lastkran för lyft och transport av 
i TMR 20 ingående motorelverk 823. Användes även 
som dragfordon till fackverksmast Tp. 30m främst för att 
avlasta TGB 13 som hade fullt upp med RL-hytt. Nytt 
koncept utprovades under början av 1990-talet där hytt 
2611 (RL 472, TMR 30 och TMR 40) lastades på flaket 
samt kopplades Tp mast 30m efter. Problemet var att res-
terande utrustning såsom elverk, kablar mm fick lastas på 
ytterligare en TGB 30 eller annat lämpligt fordon.
Anskaffningspriset 1982 var 322 500 kr.

Fordon Flygvapnets RaL-kompani
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Flygvapnets provgrupp

För att verifiera samt tidigt få användarnas synpunkter i 
utvecklingsarbetet på ny transportabel materiel bildades 
1985 en provgrupp. Denna provgrupp bestod av befäl på 
förband som sedan starten 1980 - 82 haft ansvaret för ma-
teriel och utbildning av upprättandegrupper på förband 
och skola. 
Denna provgrupp tillkom på beslut av CFV efter framstäl-
lan från FMV. FMV hade insett behovet av att tidigt en-
gagera personal på förband för att på så sätt minska kost-
naderna för modifieringar samt att få en kärngrupp med 
ingående kunskap om systemen för vidare utbildning mm. 

Gruppen bestod av följande personer:
Jan Viberg F 4, Ingemar Andersson F 13, Bengt Anders-
son F 17 ersatte Christer Stoltz F 13 som var med i början. 
Eskil Burström F 14 och Mats Svensson F 17.

FMV Åke Malmstöm ledde oftast som provledare utprov-
ningarna och ställde stora krav på industrins representan-
ter och provpersonal. En industri som oftast medverkade 
var FFV Elektronik/TELUB, representerades oftast av 
Göran Karlsson och Christer Lannastam.  En annan in-
dustri som medverkade var Ericsson där Roland Plan var 
en kraftfull och kunnig representant. Personalen ur FMV, 
provgruppen samt industrin lärde känna varandra väl un-

der ibland bistra förhållanden. Vänskap och kamratskap 
med minnen för resten av livet kom att bli gemensamt för 
alla medverkande i denna kärngrupp.

Några kännetecken för personalen i provgruppen:

Jan Viberg F 4
Tänkte taktiskt, jobbade hårt men spelade och sjöng helst 
nidvisor om FMV. Ville helst ha all materiel i sin lada.

Ingemar Andersson F 13
Envis smålänning som uppfann en ny måttenhet (En Inge-
mar) = 50 kp, den kraft varmed skruvspännaren skulle 
uppnå för åtdragning av centrumbulten på Tp mast 30m.

Eskil Burström F 14
Var bättre på att framföra gruppens provresultat än att 
slinga synkar. Samlade på bilnycklar. Hade stor kapacitet 
när det gällde backning med tungt släp. 

Bengt Andersson F 17
Klurig Blekingnes som såg lösningar på allt. 

Mats Svensson F 17
Fick helst ej utsättas för djupare snö än 75 cm. Införde 
handtag på TMR 30 och 40.

Provgruppen medverkade vid framtagning av:

• Ny Tp mast. 1987 - 88.
Scanmast 35m samt Johnsson 30 m testades i Arboga 
1987. Första prototypen av Johnssonmasten hade en 
gängad stång med medbringare som skruvade upp sek-
tionerna. Detta system testades under vinterprov i Kiruna 
men fungerade aldrig tillfredsställande. Hydraulik inför-
des efter detta trots viss misstro från några håll. Det visa-
de sig att detta fungerade betydligt bättre även vid sträng 
kyla.
• RL 472 
• TMR 30

Den första prototypen hade motorelverk i främre delen 
av hytten. Blev till slut en mycket lätt upprättad radio-
station där normalt all frekvensinställning mm kunde ske 
från strilcentral. Krävde visst omtänk av rrjal (flygstrids-
ledare) eftersom detta är en sändtagare.

TMR 40
Uppbyggd i hytt 2611
Utrustad med radiosändare 233
Frekvensområde: 87,5 - 108 MHz
Uteffekt:  2 kW
Modulation: FM Stereo (PTKK)
Elverk:  Motorelverk 9 kVA
 Motorelverk 257
Vikt: 1770 kg
Antennbärare: Tp Mast 30 M
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• TMR 40
En tidig variant av sändare krävde öppen dörr vid frek-
vensinställning!
En lätt och snabbt upprättad station där inga åtgärder för-
utom att montera antennen behövde vidtas i mast innan 
resning.
• Felsökningsprogram för RL 472.

För att underlätta och snabba upp felsökningsförfarandet 
framtogs 1993 en PC baserad programvara för felsökning 
i RL 47 samt ansluten mux mm.
• Nya media för RL 472.

Referensgrupp, mål och metoder för att hantera, söka och 
presentera information som lagras centralt. Utdata baserat 
på användarnas behov.
• Nytt Motorelverk till TMR 30 och 40, 1990.
• Nytt motorelverk till RL 472 relästationsfunktion. 4 

kVA, encylindrig dieselmotor som ibland inte gick att 
få stopp på.

• Fordon till RaL-grupp
Fordon som testades var VW syncro, Landrover, MB Ge-
ländewagen.
• Kompletteringsmateriel och Kompletteringssatser 
• Framtagning av Datorstöd för RaL-kompani: (DaRaL)
• Verifiering av Västfallsplatser. Hotet från väster med-

förde verifiering av grupperingsplatsernar i Bengts-
fors, Stöllet, Dorotea och Wilhelmina.

• Medverkan vid utredning om störningar på radiolänk-
förbindelser orsakade av vindkraftverk.

   Ingemar Andersson

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA UTSTÄLLNINGEN 

NORRKÖPING MINNS 

F 13 
 

LÖRDAGSÖPPET 

ÖPPET FROM 18/1 MELLAN 11-14                                             
ENTRÉ 40 KR/PERSON FÖR DIG ÖVER 18 ÅR                      

BOKADE BESÖK 

PRIS: 100 KR/PERSON (DOCK MINST 500 KR PER BESÖK) 
SKOLKLASSER BESÖKER UTSTÄLLNINGEN KOSTNADSFRITT  

I BESÖKET INGÅR EN PRESENTATION AV F 13 OCH VÅR  
UTSTÄLLNING SAMT EN RUNDVANDRING LEDD AV VÅRA 
GUIDER/VÄRDAR SAMT FIKA 

MEDLEMMAR I FÖRENINGEN BESÖKER UTSTÄLLNINGEN 
GRATIS I SAMBAND MED TISDAGSFIKA, LÖRDAGSÖPPET  
ELLER TRÄFFAR ANORDNADE AV FÖRENINGEN 

BOKNING: RING 0733-280420 (VARDAGAR MELLAN 9-15)              
ELLER MEJLA PÅ BOKNING@F13BRAVALLA.SE 
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Här fortsätter nu Carl-Edvard Sturkell att berätta om sin 
tid på F 13. De tidigare avsnitten finns i Bråvallabladet 
nr. 65 och 67.

År 1946, kadettåret

Nu hade jag hunnit passera kadettskolan vid F 16 i Upp-
sala under maj till juli och kom till F 13 för att tjänstgöra 
tre månader fr o m den 1 augusti. Jag hade nu blivit furir 
och hade börjat läsa juridik vid Uppsala universitet. Berg-
gren ansåg mig därmed mer användbar på expeditionen 
än förra året. På expeditionen fanns två biträden, Ulla 
Hellborg och fru Thalinsson.
Det här året bodde jag fortfarande på kasern 4.
Krigsåren hade medfört att lönerna måste förses med dyr-
tidstillägg. Dessa var olika stora för olika delar av landet 
och Berggren hade engagerat sig i ett försök att höja dyr-
tidstilläggen för Norrköping. Han skickade mig därför till 
rådhuset i Norrköping för att skaffa statistiska uppgifter 
om levnadskostnaderna i Norrköping. Det blev många be-
sök i rådhuset med intressanta och lärorika kontakter för 
en ung juridikstuderande.
En annan lärorik händelse var att tjänstgöra som Berggrens 
högra hand vid en middag på officersmässen med genera-
len Nordenskiöld som hedersgäst. Husmor var Gjertrud, 
som under alla år jag tjänstgjorde vid F 13. Berggren in-
formerade mig om att generalen hade vissa egenheter. 
Som dessert skulle han alltid ha frukt, helst vindruvor och 
när han serverades kaffet skulle han komma att smutta 
på det och sedan hälla ut det genom ett fönster och säga 
att det var för svagt. Jag fick i uppdrag att servera honom 
kaffe och om han gjorde som förutsagt skulle jag gå ut i 
köket och stanna där en stund. Sen skulle jag gå in med 
samma kaffekanna igen och då skulle Nordenskiöld ac-
ceptera drycken. Allt skedde som Berggren förutsagt. Det 
var en varm och solig sommardag, så fönstren på mässen 
var öppna.
I övrigt cirkulerade jag som året förut mellan de olika 
avdelningarna men kan inte påminna mig några speciella 
händelser. Berggren själv var nog den största upplevelsen. 
Honom kom jag mycket närmare det här året och fick mig 
till livs otaliga dråpliga historier, ofta tagna ur verklig-
heten och alltid med glimten i ögat. Jag förstod inte att 
många av dem kunde jämföras med Albert Engströms his-
torier och jag beklagar att jag försummade att teckna ned 
dem. Att han kom att leva kvar i personalens minne som 
en legend är lätt att förstå. Inte bara för historieberättandet 
utan för hans stora förmåga att lösa praktiska problem, att 
fixa saker och ting. Med tiden blev jag god vän med Einar 
Berggren, en vänskap som varade livet ut. 

Överskottsleveranser av krigsmateriel 
från västmakterna

F 13 hade fått sig tilldelat en amerikansk jeep tillsammans 
med ett stort antal stålplank som skulle förstärka flygfäl-

Från reservintendentsaspirant till kapten i reserven vid F 13
Del 3

tet. Planken kom till Norrköpings hamn i början på hösten 
medan jeepen, som Berggren var mycket intresserad av, 
fanns nere i Blekinge. I slutet på oktober 1946 skickades 
jag per tåg ned till Kallinge i Blekinge. Det var min sista 
uppgift vid F 13 under den här tjänstgöringen. Jeepen 
väntades vara i mindre välombonat skick så jag utrustades 
med en flygoverall av varmaste slag samt pälsmössa och 
pjäxor. Dessutom viss reskassa samt fullmakter och behö-
righetshandlingar. Där visade sig Berggrens förutseende 
och omtänksamhet. På hemvägen råkade jag nämligen ut 
för höstens första snöoväder. Det mötte mig på ostkusten 
i höjd med Kalmar. Jeepen hade en vindruta men den var 
föga genomskinlig och vindrutetorkarna fungerade dåligt. 
I sidofönstren satt endast plastskivor, som fladdrade be-
tänkligt för vinden. Jag fortsatte med allt större svårighe-
ter norrut men vid Västervik fick jag ge upp. Helljuset på 
jeepen gick inte heller att blända av. Det var ju tanken att 
jag skulle ta mig hem till F 13 på en dag, men den tanken 
fick jag överge. Jag hade ju inga instruktioner eller order 
om någon övernattning. Inte heller fanns det någon mo-
biltelefon med vars hjälp jag kunde kontakta F 13. Vad 
göra? Jo, jag följde Berggrens anda och tog in på hotell i 
Västervik. Som jag minns kostade hotellet 15 kr och ma-
ten omkring 5 kr för kvällsmat och frukost. Jag kunde lösa 
ut mig och dessutom ringa till Berggren och berätta läget. 
Han var glad att både jag och jeepen hade överlevt och 
hälsade mig välkommen tillbaka. I Bråvallabladet har jag 
läst att Berggren något år senare vid en flygdag hade låtit 
intresserade besökare åka berg- och dalbana över några 
hangarer med min jeep. 
Nu till stålplanken. De kom något tidigare till Norrkö-
pings hamn med båt. Enligt Flygförvaltningen skulle 
planken räknas, eftersom Fv skulle begära återbetalning 
av tullavgiften. Berggren skickade mig till hamnen för 
att räkna men förmanade mig att inte vara för nitisk utan 
räkna antalet plank i några av de buntar, som vinschades i 
land och sedan sätta mig och försöka räkna antalet buntar. 

General Nordenskiöld kommer på besök till F 13.



Statistik är ingen exakt vetenskap förklarade han och om 
Flygvapnet vann eller förlorade några kronor i tullavgifter 
var det inte något att bry sig för. Einar Berggrens praktis-
ka läggning och i viss mån okonventionella metoder har 
gett mig många lärdomar för livet. Inte minst har han fått 
mig att förstå klokheten i Olaus Petri domarregel nr 8: En 
god och beskedlig domare är bättre än en god lag, ty han 
kan alltid laga efter lägligheten.

Fänrik 1947

Den 29 april 1947 utnämndes jag till fänrik och min full-
makt är underskriven av kronprins Gustaf Adolf under 
min Herres och Konungs frånvaro. Min första repetitions-
övning inföll under sommaren 1947.
Förvandlingen från furir till fänrik var ganska omtumlan-
de. När jag nu tänker tillbaka blir det litet som H C Ander-
sens Den fula ankungen. Främst förflyttningen från kasern 
4 och matsalen till Sörby Herrgård och officersmässen. 
Den förflyttningen kom att innebära en tillfällig standard-
höjning för en fattig student från Uppsala. Jag hade ännu 
inte börjat föra dagbok men har mina små almanackor 
kvar från den här tiden. Och sommaren 1947 innehåller 
almanackan en kärleksförklaring till officersmässen. Jag 
berömmer hyresrummet, maten och den trivsamma mil-
jön. Helinackordering i maten kostade 5 kronor 10 öre 
om dagen! Det tyckte jag var lite dyrt men standarden var 
god. Husmor Gjertrud var skicklig i matlagning och jag 
försummade inte att berömma henne. Handräckningen i 
köket var ofta värnpliktiga med intresse för matlagning 
och service om inte rent av kockar.
Berggren hade tidvis semester och flottiljadjutanten var då 
förordnad som tjänsteförrättande intendent. Jag fick emel-
lertid tillsammans med damerna på expeditionen sköta de 
löpande ärendena så gott vi kunde. En gång råkade jag 
ut för Thunbergs humör. Han ringde om ett ärende och 
jag ställde en motfråga. Det skulle jag inte ha gjort. Om 
jag behövde veta något talade han om det självmant. Jag 
skulle endast svara på den ställda frågan. 
I något nummer av Bråvallabladet har adjutanten på den 
här tiden Olof af Geijersstam berättat att Thunbergs ilska 
aldrig gick ut över adjutanten utan i stället över kaptenen 
Berggren eller kasernföreståndare Kjellström. Berggren 
klagade aldrig över detta så att jag hörde det, men han be-
rättade följande historia. Musikkåren – det fanns faktiskt 
en sådan vid F 13 – övade ibland genom att marschera 
runt på området. Vid jultid ett år hade Berggren talat med 
musikdirektören och sagt att han själv var mycket förtjust 
i marschen Tomtarnas vaktparad. Kunde han inte nästa 
gång gå runt kanslihuset och spela Tomtarnas vaktparad. 
Det skulle göra Berggren så glad. Så skedde, men den 
som inte blev glad var Thunberg, som hade komplex för 
att han var så liten till växten. Musikdirektören råkade ty-
värr i onåd. Men liten hämnd är också en hämnd.
Jag har inte antecknat så mycket om vad som hände under 
de här tre månaderna i övrigt utom att det de sista dagarna 
i augusti var chefsskifte på flottiljen. Överste Thunberg 
tog avsked av F 13 den 29 augusti vid en uppställning 
framför kanslihuset. Därefter avtackades han på officers-

mässen. Måndagen den 1 september tillträdde överstelöjt-
nant Grels Näslund som ny chef. Ny uppställning framför 
kanslihuset och ny mottagning på officersmässen. Jag slu-
tade samma dag med följande kommentar i min anteck-
ningsbok: Tråkigt att sluta. Det har varit en  trevlig tid. 
God mat och egna inkomster.
1947 var en mycket torr sommar. I stället för att anteckna 
vad jag sysslade med vid F 13 har jag ideligen skrivit om 
torkan. Torkan fick Berggren att berätta följande historia. 
Som ung officer hade han deltagit i en manöver som av-
slutats med allmän genomgång men dessförinnan hade 
officerskåren besökt högmässan i Slaka kyrka utanför 
Linköping. Prästen hade bett till Gud om att det skulle 
regna i Slaka socken. Vid genomgången hade generalen, 
som var övningsledare sagt: Här står prästen och ber Vår 
Herre om regn i Slaka socken. Han förstår inte att Vår 
Herre är som en militärområdesbefälhavare. Han säger:  
Må det regna i Asien, må det regna i Europa, han ger väl 
f-n i om det regnar i Slaka!
Berggren berättade från samma manöver. Kung Gustaf V 
hade varit med och med honom Riksbaneret, som fördes 
av en tropp under befäl av en fanjunkare. Baneret skulle 
alltid vara med och visa var Kungen fanns. Kungen bodde 
på en herrgård, som endast hade utedass. Baneret stod på 
morgonen med fanvakten utanför slottsporten. Kungen 
besökte utedasset, varvid fanjunkaren med baner och fan-
vakt förflyttade sig till utedasset. Kungens adjutant upp-
täcker det hela och kommenderade: Riksbaneret bort från 
skithuset och till slottstrappan.

Fortsatta repövningar

Härefter blev det längre uppehåll mellan inkallelserna. I 
princip skulle det gå tre år mellan repövningarna. Nästa 
övning kom 1950 med en del i juni månad med fortsätt-
ning under en manöver i augusti-september varefter följ-
de en 45-dagars övning i augusti – oktober 1954. Nästa 
övning var på 18 dagar den 3-21 april 1956, då jag tjänst-
gjorde som intendent vid bergrummet Otto i samband 
med en flygvapenövning. Jag hade nu blivit befordrad till 
löjtnant. Berggren var då fortfarande intendent vid F 13 
men han överlämnade hela ansvaret för Otto till mig. Det 
enda dramatiska som jag minns från den övningen var att 
vattentillförseln till Otto plötsligt tog slut mitt under en 

Överste Lage Thunberg tog avsked av F 13 den 29 augusti 
1947 vid en uppställning framför kanslihuset.
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natt. Berggren hade lärt mig att om något sådant inträf-
fade så skulle jag kontakta brandförsvaret i Norrköping, 
som också ställde upp med en tankvagn med vatten. Jag 
har antecknat att det hände en hel del vissa nätter men inte 
vad. Den 17 april avblåses övningen och jag drar en suck 
av lättnad.
Sommaren 1956 fick jag order från Svea Hovrätt att flytta 
till Gotland som biträdande domare i häradsrätten. Det 
ledde till att jag fick min krigsplacering ändrad till F 13G 
och resten av min repövning vid Otto fick jag göra hösten 
1958 vid Tingstäde på Gotland.
Den 1 april 1958 pensioneras Berggren med majors av-
sked.

På Gotland

Först gjorde jag i augusti 1958 några dagar på F 13 i Norr-
köping för att förbereda mig inför min första tjänstgöring 
på Gotland den 3 – 8 september 1958. Vid detta tillfälle 
gjorde jag endast bekantskap med dem som ansvarade för 
F 13G, kapten Michael von Kock och löjtnanten Barry 
Press. Den första större övningen på Gotland ägde rum 
först på hösten 1959 och pågick från den 11 september 
till den 6 oktober. Det var en omfattande flygvapenövning 
med markpersonal från flera flygförband närvarande på 
Gotland. Själv hade jag ju nära till mitt civila arbete och 
kunde hålla viss kontakt med domstolen mellan varven.
Enligt min dagbok var läget vid Tingstäde mycket rö-
rigt de första veckorna. Två speciella händelser från den 
tjänstgöringen rör bilar. Jag hade från F 13 i Norrköping 
fått besked om att jag kunde hämta ut ett antal lastbilar vid 
A 7 i Visby. Jag tog med mig tre bilförare och kvitterade 
ut tre lastbilar av en förvaltare vid A 7. Som tur för mig 
träffade vi på militärpolis utanför Norderport i Visby. De 
undersökte alla tre bilarna och belade dem med körför-
bud. Vi fick bara köra dem tillbaka till A 7. Förvaltaren 
fick något slokörad ta tillbaka dem. Jag förstod att han 
hade tänkt sig att kunna skylla på F 13G när han fick till-
baka dem och konstaterade skavankerna. Jag fick i stället 
rekvirera och hyra in tre lastbilar från privat håll i Visby.
Senare under övningen kommer en olycklig värnpliktig 
bilförare till mig och berättar med andan i halsen: Löjt-
nant, löjtnant. Jag har krockat med generalen. Det vill 
säga militärbefälhavaren på Gotland generalmajor Regner 
Leuhausen, som kördes omkring av sin chaufför, en fan-
junkare Röcklinger från Lärbro. Den värnpliktige såg sig 
redan sitta i buren men jag lugnade honom och vi gjorde 
sällskap till olycksplatsen, där vi träffade fanjunkaren 
Röcklinger. Det rörde sig inte om alltför stora skador och 
Röcklinger lovade att skriva en skadeanmälan och se till 
att skadan reglerades. Jag var inte så orolig, dels hade jag 
en nämndeman från Lärbro, som hette Röcklinger och var 
släkt med fanjunkaren, dels hade jag i mitten på juli 1959 
gjort en utflykt till Gotska Sandön tillsammans med gene-
ralen, landshövdingen och biskopen. Jag var med i egen-
skap av tf borgmästare i Visby och forskare tillsammans 
med biskopen om Sandöns historia.
Nästa övning på Gotland inföll den 10 till 25 augusti 
1961. Jag hade då slutat som biträdande domare på Got-

land och återvänt till Svea Hovrätt den 1 augusti 1960. Jag 
var fortfarande krigsplacerad vid F 13G. Gick kaptens-
kurs i Stockholm under maj månad 1961 parallellt med 
min civila tjänstgöring i Svea Hovrätt. Jag utnämndes till 
kapten först den 1 november 1961. Jag var alltså fortfa-
rande löjtnant vid tjänstgöringen i augusti 1961.
Den här gången var det ingen övning utan jag skulle se 
över planläggningen och rekognosera inför kommande 
övningar. Förhållandena var mycket mer välordnade än 
1959. Förvaltare Pettersson från F 13, Mösse-Pelle, var t 
ex över på Gotland och visade mig runt till de förråd som 
lagts upp. Jag förberedde också inkvarteringar och för-
läggningar i bl a Fårösund och Visby. Hade sammanträ-
den med intendenten vi I 18 och landsfogden på Gotland 
för samordning av mobiliseringsplanerna.

Kapten 1961 

Den 1 november 1961 utnämndes jag till kapten i reser-
ven och utnämningen är underskriven av Gustaf Adolf, nu 
som Kung Gustaf VI Adolf. En kaptenskurs hade jag av-
verkat i Stockholm under våren 1961 parallellt med min 
civila tjänstgöring i Svea Hovrätt. 
Mina fortsatta tjänstgöringar var helt förlagda till F 13 i 
Norrköping. Den första tjänstgöringen inföll 21 dagar i 
månadsskiftet september-oktober 1963. Samtidigt ryckte 
Berggren in och det var sista gången jag tjänstgjorde till-
sammans med honom. Även reservkaptenen Englund, i 
det civila stadskamrer i Norrköping, ryckte in samtidigt. 
Det var fråga om en omfattande flygvapenövning, som 
startade en dag för tidigt med en kuppövning vid F 13. 
Jag fick dra det tyngsta lasset som sektorintendent. Var 
uppe tidigt och sent i säng. Hade hotellrum i stan men sov 
ofta över på intendentens expedition. En natt träffade jag 
min kurskamrat Assarsson ute på Otto. Han var ordinarie 
intendent på F 17. Berggren spred trivsel omkring sig men 

Major Einar Berggren.
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Foto: Mats Averkvist

Redaktör Mats Averkvist

Jag är född i Norrköping 1961 och uppväxt i Svärtinge. 
Mitt flygintresse väcktes i unga år och F 13 har alltid legat 
mig varmt om hjärtat. Min enda egentliga anknytning till 
flottiljen är att jag gick i Flygpojkarna här ett par vintrar 
ca 1976-1977 och att jag ville göra militärtjänsten på F 13. 
När jag mönstrade sökte jag naturligtvis F 13 som första 
val, men trots att jag valde två flottiljer plus ett alternativ 
på Gotland (det var tvunget) så fick jag göra värnplikten 
på I 4 i Linköping!
Mitt första arbete var på Ericsson på Ingelsta, men efter 
fjorton år träffade jag en norsk tjej och flyttade till Norge. 
Där arbetade jag som telekomingenjör och inom elektro-
nikindustrin tills jag flyttade tillbaka till Sverige 2016. 
Hela min fritid ägnar jag mig åt flyg – flyghistoria, forsk-
ning och författande. I Norge var jag redaktionssekrete-
rare för Norges största flyghistoriska tidskrift, Flyhistorie, 
där jag också har verkat som redaktör. Jag är också sedan 
många år ständig sekreterare i Flyglitteraturträffen Mal-
men – FLIT. 
Numera är jag bosatt i Markaryds kommun i Småland och 
arbetar på ett företag inom mekanisk industri.

Foto: via Per Öster

Teknisk redaktör Per Öster

Är född och uppvuxen i Norrköping. Jag såg dagens ljus 
1973. Mitt flygintresse väcktes under mina tidiga år, då 
min morfar arbetade på F 13, innan han återvände till F 
17. 
Redan innan jag fick möjligheten att göra värnplikten, 
så var jag intresserad av militärlivet, vilket gjorde att jag 
gick med i Hemvärnsungdom (HvU), när jag fyllde 15 år. 
När det var dags att mönstra, så fick jag komma till F 13, 
där jag gjorde min grundutbildning. Förflyttades sedan till 
O5/S Björnen, där jag tjänstgjorde som vakt/hundförare. 
Efter värnplikten, så gick jag tillbaka till Hemvärnet, fast 
denna gången till dåvarande insatsplutonen, som grupp-
chef. 
I dagsläget så arbetar jag på Häktet i Norrköping som kri-
minalvårdare/servicetekniker. 
Den lilla fritid som jag har går för det mesta åt att sköta 
kamratföreningens hangar, som Hangarchef för H 81.
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tog det lugnt som vanligt. Vad Englund gjorde minns jag 
inte men jag tror att han fick ta hand om några reserv-
flygfält. Sista nätterna före slutgenomgången sover jag 
på intendentens expedition och förbereder bl a lunch på 
avslutningsdagen för 436 personer i matsalen. Betecknar 
mig själv som hovmästare. Berggren fyllde samma funk-
tion på officersmässen för övningsledningen. Sista dagen 
i tjänst gjorde Berggren och jag på kvällen avskedsvisit 
hos flottiljchefen Nils-Magnus von Arbin och blev myck-
et vänligt mottagna.
Jag kan nu konstatera att flygvapnets kapacitet och insats-
förmåga torde varit på sin höjdpunkt under 1960-talet. 
Även reservofficerarna var väl inövade och kunde med 
kort varsel göra ganska kvalificerade insatser.
Nästa tjänstgöring gjorde jag först 1968. Också den gång-
en gällde det en flygvapenövning i månadsskiftet septem-
ber/oktober. Nu var kapten Lars-Olof Eriksson ordinarie 
intendent och en reservlöjtnant Danielsson, juridikstude-
rande i Uppsala, ryckte in samtidigt. Den här gången var 
mina arbetsdagar inte fullt så långa som förra gången och 
huvudansvaret föll inte på mig. Det behöll Eriksson själv. 
Bland annat minns jag att jag en dag tillsammans med en 
skogsinspektor Andersson från Holmens bruk värderade 

skogsskadorna efter ett flyghaveri i Kolmården. Jag hann 
också besöka pensionären Berggren med fru i Linköping 
och äta lunch hos dem.
Efter detta gjorde jag några kortare möten på som-
rarna 1970. 1971 och 1972 för att få ihop de 45 dagar 
som krävdes för ett helt möte. Lars-Olof Eriksson hade 
nu blivit major. Jag höll därefter kontakt utanför tjäns-
ten med både Berggren och Eriksson så längd de levde. 
Själv blev jag lagman vid Katrineholms tingsrätt hösten 
1974 och därmed krigsplacerades jag som krigsdomare i 
Katrineholmsområdet. Jag hade redan tidigare avgått ur 
Flygvapnets rullor med reservofficerspension omkring år 
1970. Försvaret hade fått för många reservofficerare och 
vi erbjöds att avgå med pension. Om jag minns rätt rörde 
det sig om ett skattefritt avgångsvederlag på omkring 30 
000 kr. 
Därmed är min saga hos F 13 slut med undantag av att jag 
tillsammans med Lars-Olof Eriksson var sorgsen åskå-
dare vid F 13 nedläggning den 30 juni 1994. Sammanlagt 
har jag gjort ungefär 1 000 dagars militärtjänst.

Tack för mig
Carl-Edvard Sturkell



Till minne
Per-Olov Jonsson 1924
Alvar Larsson  1925

Födelsedagshälsning
Medlemmar som fyllt jämna år sedan förra numret av Brå-
vallabladet gratuleras här nedan.

80 år den 11/9   Bengt Lundin
80 år den 15/9   Lars Gissler
80 år den 5/10   Ragnar Andersson
80 år den 9/10   Benny Karlsson
80 år den 22/10   Sven-Arno Thorstensson
80 år den 13/12   Lars Svensson
80 år den 18/12   Jan Ove Johansson
70 år den 23/8   Lars Olin
70 år den 14/9   Yvonne Johnsson
70 år den 10/10   Lars Göransson
70 år den 5/12   Anders Ohlsson
70 år den 8/12   Jan Ryfjord
60 år den 27/8   Peter Berndalen
60 år den 27/9   Patric Rydberg
60 år den 22/12   Jonny Andersson
60 år den 24/12   Susanne Andersson
50 år den 11/11   Jörgen Andersson
50 år den 7/12   Jonas Engback
40 år den 27/7   Andreas Edgren
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Fråga till läsekretsen: När planterades allén efter vakten?
Bråvallabladet har fått en fråga från Per Jelkne:

Kan det finnas någon i läsekretsen som vet när allén ef-
ter vakten planterades? På bifogad karta finns ingen allé 
där, däremot en kortare från Sörbyvägen, som verkar vara 
gamla infarten till Sörby herrgård.
     /Jel

Allén borde väl ha anlagts då man började bygga flottiljen 
kan man tycka, men om vi ser på bilden av vakten, som 
sägs vara tagen 1945, så ser ju dessa träd ut att ha vuxit i 
minst 5 år...?
På den karta som Per bifogade, som är ett utsnitt från ge-
neralstabskartan från 1877, kan vi se att där dagens Lan-
sengatan går fanns det en väg redan då, men ingen allé. På 
den Ekonomiska kartan från 1947 finns den förstås med. 
Vi kan också studera flygbilden till vänster som skall vara 
tagen 1945.
     Red.

BF 13

MEDLEMMAR

Gå in på vår hemsida och kolla vilka dagar 
vi har vårt tisdagsfika och andra arrang-
emang.

www.f13.kamratforening.se

Flygbild över F 13 tagen ca 1945. Foto från Lars Håkan 
Svenssons donerade album 
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