
nledningsvis var bostäderna den 
besvärligaste frågan. Ronneby och 
Kallinge kommuner kunde inte 
ensamma bära det ekonomiska 
ansvaret för en så stor bostads

produktion som flottiljen krävde. Ge
nom en uppgörelse mellan Ronneby 
kommun och staten om en hyresga
ranti blev det kommunen som inled
ningsvis svarade för huvuddelen av bo
stadsprodu ktionen. 

Garantin visade sig emellertid ha ne
gativa verkningar ifråga om uthyrning
en av bostäderna och avlöstes så små
ningom aven engångsersättning, som 
befriade staten från vidare ansvar. Där
efter började hyresmarknaden snabbt 
att fungera. 

~ 	~ När Blekinge flygflottilj år 1944 började sin verk
samhet i Kallinge innebar detta en betydande injek
tion i hela den bygd, som i dag omfattar Ronneby 
kommun. Förläggningen till Bredåkra hed var väl 
vald. Markanvändningen anslöt till tidigare verk
samhet, konkurrensen med andra markintressen 
och ingreppen i befintlig bebyggelse och planer 
var begränsad, den centrala belägenheten var fin 
från både militär och civil synpunkt. Förutsättning
arna var därmed goda; de har genom förutseende 
ledning och föredömligt samarbete blivit väl 
fyllda. 

Flottiljen har direkt och indirekt 
starkt påverkat Ronneby och Kallinge 
kommuners utveckling. Okningen i be
folkningstal och skatteunderlag skapa
de förutsättningar för en utåtriktad och 
framstegsvänlig kommunal utveckling. 
När flygfältet senare uppläts för civil 
flygtrafik, fick den industriella och 
kommersiella verksamheten en bety
dande och ibland avgörande förutsätt
ning för sin utveckling. 

Kommunerna och länet fick sin flyg
platsfråga löst på ett elegant sätt, med 
centralt läge och utomordentligt låga 
kostnader även för framtiden. 

När jag som ung stadsfullmäktige
ordförande hade de första kontakterna 
med ledning och personal fann vi 

~ 	~ ~ 

snabbt den gemensamma nämnaren: 
goda personliga relationer och sam ar
b-ete för att lösa gemensamma ange
lägenheter. 

Det var stimulerande att se, hur 
snabbt flottiljen byggdes upp och dess 
verksamhet kom i gång. Vi fick genast 
ett starkt intryck av, att flottiljens per
sonal väl trivdes med miljö och män
niskor, och att anpassningen till sam
hället och nya allmänna levnadsbeting
elser i stort var friktionsfri. 

I detta sammanhang vill jag gärna 
tacka för stimulerande samarbete för 
gemensamma intressen och mål. Flot
tiljen har med kunnighet och hänsyn 
fyllt sina arbetsuppgifter och utgör med 
sina ca 600 anställda en betydande 
och högt skattad del av våra näringar. 
Våra förväntningar har till fullo infriats. 
Morgondagens saknar inte arbetsupp

gifter. / / / •En landshövdings syn 

på jubileumsförbandet 


1944-74 


/ 
/ 

• 	 När landshövding Thure An dersson vid ~ 
årsskiftet lämnade ämbetet hade han styrt 
och ställt med det mesta I kommun och 
län under lIottll jens 30 år. 



En S8-HJ'ing i fuu'iJt miljö: 

Förband 
i BREDÅKRA. 
bygd 

* * Militärförbandens förankri ng i kr ingl igg ande 
bygd har ofta omvittnats , och mycket har gjo rts för 
att främja samarb,etet och stärka samhöri gheten. 
F 17:s förste flottiljchef T orsten Rapp - sedermera 
ÖB - uttryckte sig kort och disti nkt i ämnet : "Gör 
denna bygd till din egen". Han fic k bra gehör, det 
kan sägas nu trettio år senare. F17-anställda har 
sett många goda skäl att stanna kvar, att förbli 
blekingar. Atskilliga värnplikti ga med tjugo mil till 
hemmet har inte varit lika förtjusta, det är begrip
ligt. Men nu skall rekryteringsområdet minskas så 
att kommande vpl-kullar får närmare hem. Man kan 
skönja en återgång till hemtraktens beväring. Detta 
kan gynna förhållandet mellan förband och bygd. 

• 	 Lägret vid Bredåkra hed 1902. Byggnaderna seder
mera rivna, brända eller bortförda till Karlikrona. *** 

nostalgiska 
skildringar från den gamla lägerplatsen 

Bredåkra vid Kallinge. Historieprofes
sorn Fredrik Böök såg den som en 

lantlig idyll full aven säregen trevnad. 
Platsen var full av liv och rörelse. Mäs
singsknappar blänkte och anhöriga kom 
dit. Detta var kring sekelskiftet. 

Vi har kvar några gamla fotografier 
av helskäggiga officerare kring bordet 
med punschflaskan. Till helt nyligen 
har vi tyckt att dessa pondusskägg varit 
egenheter för en annorlunda epok. Men 
nu finns likheter. 

Blekinge bataljon, I 30, uppsattes för 
Blekinge läns beväring 1886, men in-. 
gick redan efter 16 år i Karlskrona gre
nadjärregemente. dvningar på Bredåkra 
hed bedrevs ännu under världskriget 
1914-18 och i början på 1920-talet. 

Före flottiljens tillkomst täcktes nu
varande flygfältet nästan helt av skog. 
Där var omtyckta strövområden och 
jaktmarker. På en gammal flygbild ses 
bataljonens skjutbana som en gata i 
skogen, fram till sluttningen vid den 

enkla paradplatsen. Där placerades f ö 
minnesstenen från Blekinge bataljon för 
inte så länge sedan. 

P å ett sätt kom 
Blekinge bataljon att bidra till att flot
tiljen hamnade här' en betydande areal 
var redan Kronans. Men i början på 
1940-talet övervägdes även andra alter
nativ som förläggningsort för F17. 
Slätterna kring Ramdala i östra Ble
kinge syntes lämpade som flygplats, 
och det var en lösning som livligt stöd
des av Karlskrona stad. Så kom det sig 
att kommunalmän från Karlskrona och 

Kallinge som konkurrenter gjorde täta 
uppvaktningsresor till Stockholm. 

Det slutliga valet av naturvänliga 
Bredåkra-om rådet framför Ramdalas 
feta jord och öppna terräng var säkert 
välbetänkt. Bidragande skäl var ock
så att Kallinge '(egentligen Ronneby 
landskommun, med Kallinge som cen
tralort) kunde avstå rätt stora markom
råden, bl a nuvarande förläggningsom
råde och västra delen av flygfältet. 

I ett speciellt avseende var samhället 
sedan en tid berett att ta emot för
bandet. Ar 1942 hade nämligen Kallinge 
ersatt sina gårdsbrunnar med kommu
nalt vatten och avlopp! Detta var en be
tydelsefull inledning till omfattande 
samhällsmodernisering. En moderni
sering som F17 bidragit till genom 
åren, med anställningar och skatte
kronor. 

Utvecklingen av 
bostadsfrågan för flottiljens anställda 
blev intressant. F17:s personal kom att 
gynnas av rivalitet mellan Ronneby och 
Kallinge . Dåvarande Ronneby stad 
visade tidigt sin iver att ta hand om ~ 
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.. personalen. Att bo i Staden var ett 
" måste" . 

Så tillkom AB Flygbostäder, med bra 
lägenheter. En stor del av F17-folket 
blev stadsbor och fyllde bussarna till 
och från Kallinge. Långt senare, när 
vill abyggandet tog fart, fick Kallinge 
'ånyo sin chans genom att sälja tomt
mark till det häpnadsväckande låga pri 
set aven krona per kvadratmeter, och 
ge andra betydande förmåner . 

Även i 'Ronneby ökade småhusbyg
gand et, men med begränsad tomtti ll 
gång. Atski ll iga flygare flyttade till 
landskommunen. Genom villaägande 
och bättre boendestandard ökade strä
van att stanna på orten. 

Nu är kapitlet avslutat: Ronneby och 
Kallinge har sammanlagts till en kom
mun . F17-personalen har god sprid
ning , vilket är en fördel . Endast ensta
ka "ansamlingar" förekomme r. I ett nytt 
v illaområde bo r således sju familjer 
som kom från F3 och F18 i fjol. Det kan 
måhända vara bra så, de första åren: 
sammanhållningen medförs, och börjar 
inifrån. 

F Iygfältet är en 
del av vad geologerna kallar Bredåkra 
rand delta. Det bildades av inlandsisen 
och är en rullstensslätt med plan yta 
och god dränering . At nordost sker 
plötslig övergång till ett kuperat ter
rängavsnitt, täckt av blandskog. Det 
utgjorde lämpligt förläggningsområde . 
Även här syns isens verkningar : slipade 
berghälla r, flyttblock och sänkor. 

Kanslihuset fick ett framträdande 
läge på en liten bergudde som skjuter 
ut mot fältet . En smula arkitektpompa 
blev det, men ett uselt skyl! Trafikle
daren fick visserligen god överblick . 
Det fick flottiljchefen och hans när
maste män också, på gott och ont. Bäs
ta utsikt, mesta buller och kallaste 
väggar. 
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Å 	 Parti av flottIljområdet med kanslihuset I 
bakgrunden . 

All a övriga byggnader inplacerades 
varsamt i terrängen . Gamla träd står 
kvar helt nära väggarna. Kasernvårdare 
har genom åren förstått att behålla om
rådets parklika karaktär. Vackrare ka
sernområden är sällsynta. Och området 
norr därom blev en utmärkt övnings
terräng , mellan flygfältet och Ronne
byån, som delvis flyter fram i en ravin . 

Många avundas oss en god miljö, och 
det gäller inte bara flottiljområdet. Ble
kinges kustbygd hör till de soligaste 
och torraste trakterna i vår t land, med 
ungefär samma klimat som Öland. Om 
skärgården har sagts att den är i klass 
för den kräsne . 

Här finns många 
kulturminnen. Det kan nämnas att någ
ra bautastenar invid flygfältet kom att 
utgöra flygsäkerhetsr isk. De fick inte 
flyttas , och frågan var problematisk tills 
man fann lösningen, att sänka dem dju
pare i jorden. 

Vid kusten ligger kyrkorna tätt. Utgå 
exempelv is från Listerby kyrka vid riks

, 	 F17:s entre/llottillvakt. 

väg 15. Därifrån 2 km österut ligger 
Förkäla kyrka, 2 km norrut Hjorts 
berga kyrka, 3 km åt nordost Edestad 
kyrka, dessa bägge från 1200-talel. 

Helt nära Li sterby finns ett annat 
minnesmärke, den fyra meter höga 
Björketorpsstenen med kryptiska runor 
sedan 500-talet. Och i sydostlig riktning 
3 km är nästa minnesmärke vid Hjort
tahammar, med vikingars stenar i mång
fald. 

Våra gäster kanske tilltalas av andra 
besök, såsom klyftan vid Djupafors, 
bokskogarna vid Listersjön eller Ron
neby brunnspark som sägs vara lan
dets största fritidsanläggning. Men lilla 
Blekinge är kontrastrikt. Vi ser i tidning
en att i skogsbygden ett par mil norrut 
väntar ännu en del bybor att få elekt
riskt ljus installerat! 

B lekingarna är 
inte många, ungefär 150.000. En rela
tion : malmöborna är 100.000 fler . Nu 
frågar sig blek ingen, så som han gjort 
tidigare århundraden: blir det danskar 
eller svenskar som kommer hit? Gräns
landet har fått ökat intresse; det gäller 
att erövra fritidshus . Och Blekinge är 
inte längre en avkrok, kommunikatio
nerna är goda. 

Nu är också blekingens inställning 
till folk utifrån mycket välvillig. Annat 
var det förr, som en följd av seklers 
pinor och plågor. Då sades om ble
kingen : " Han låter icke befalla sig 
utom av dem som därtill hava ostrid ig 
rätt ". Men det finns ett gammalt trotsigt 
tillägg: "och knappast ens av dessa" . 

Samhörigheten mellan förband och 
bygd gagnas av ömsesidig hjälpsam
het. Här kan som avslutning ges ett 
trevligt exempel från 1954. Yrkesfiska
rena i Ble kinge, som ibland fått hjälp 
med flygspaning , visad e sin tacksam
het genom att gratis stå till tjänst med 
sin fiskeflotta . Det blev en rätt impone
rande armada som spelade en verklig
hetstrogen roll som invasionsstyrka. • 

Nils Börjeson 



* * När F9 i Göteborg och F18 i stockholmsområdet försvann in
nebar beslutet en indragning av såväl jaktflygdivisioner som flot
Wjadministrationer. För F3:s del handlade det dock bara om 
indragning av själva flottiljadministrationen, varför de intakta 
divisionerna endast behövde en ny "husse" . En sådan fanns i 
Kal/inge, då den beslutade FV-minskningen av antalet attack
flygdivisioner i första hand kommit att drabba F17. * F1 7 
skul/e således bli jaktflottilj. Beslutet fattades i god tid, men 
verkstä/lighetsordern angav en tidpunkt som låg ett år närmare 
i tiden än vad som ursprungligen tänkts. De problem detta med
förde hade inga direkta konsekvenser för flygsidan, för vilken 

det hela mera handlade om flyttningar än omskolning. * * * 

planer som angavs av 
Chefen för flygvapnet inneD
e 

höll inte någon omskolning 
av flygande personal. Efter 
hand som A 32-divisionerna 

minskade i antal förflyttades förare 
och navigatörer till andra E 1-förband 
och för ett fåtal fanns möjlighet för an
nan verksamhet inom F17. 
- Från F3 flyttades våren -73 Draken

förare (35 F) för ungefär en jaktdivi
sion, och från F18 kom under somma
ren samma år sex förare (35 B-utbil
dade). Slutligen skedde smärre "kom
pletteringar" med förare från F1 och 
F13. Flottiljens arbetsinsats inskränkte 
sig till en skillnadsomskolning av 35 B
förarna.. 

De direkta tjänsteproblemen har så
ledes varit små, de sociala något större . 
Det är kanske inte så lätt för en i Ron
neby etablerad förare at! inse det rik
tiga i att han tvingas bryta upp samti
digt som andra förare anländer till byg
den och börjar installera sig. 

Varför kan inte han själv få stanna 
kvar? Det behövs ju bara en omskol
ning - och det kan väl inte bli "dyrare " 
till fpl 35 än till fpl 37? 

De nyanlända jaktförarna har haft 
(och har) de vanliga omställningsvårig
heterna, men de är mera motiverade 
deras gamla flottiljer försvinner. Något 
alternativ till en förflyttning finns alltså 
inte. Ronneby kommun har gjort lov
värda insatser på bostadsfronten me
dan Försvarets Civilförvaltning varit 
något mer " svårflirtade" då det gällt de 
ekonomiska förhållandena . 

omskolade 
verkstaden och de omskolade kompa
nierna har från flygsidans synvinkel fun
gerat över förväntan, men man har trots 
detta inte lyckats producera vad som 
behövts. En inte helt okänd situation i 
samband med ombeväpningar. 

Flygtidsuttaget. och därmed utbild
ningen, har halkat efter något. Dock 

Förarens syn på: 

Bytet 
från 
attack 
till jakt 

.Å 	 C F17, öv Larsson, hälsar de nya jakt
männen välkomna till Blekinge och Kal
IInge, 1973.04.02. Här ett representativt 
urval. Fr v: Lt Jonsson, II Palm, kn Eng
lund, kn Bjurström samt serg Larsson. 
(Se även FV-Nytt nr 3/73 , sid 27.) 

utan att man ännu kan tala om nedsatt 
effekt som resultat. Skillnadsomskol
ningen av 35 B-förarna har genomförts 
utan allvarligare svårigheter. 

För den kvarvarande attackflygdivi
sionen har det senaste året varit arbet
samt och i vissa avseende rent besvär
ligt. I princip flygslagsutbildning och ett 
antal smärre kurser. Till de,tta ett större 
antal förare på allmän flygträning och 
av olika kategorier. som mest ca 80 
"signaturer " . 

F 17 blev alltså 
en "blandflottilj ". Erfarenheterna är i 
stort enbart positiva. De gamla in 

17 
vanda rutinerna på F1 7 fi ck förstås 
ändras en del och nykoml ingarna fick 
slipa bort lite av sitt " så gjorde vi på 
F3 " - eller F18. 

Till den blandade bilden hör förvisso 
också helikoptergruppen (flygvapnets 
största med nio förare, fem navigatörer. 
färdmekaniker och ytbärgare), även om 
det härifrån inte finns några högre 
konkurrerande krav på gemensamma 
hjälpmedel, 'Som t ex luftrum och ban
system. 

Som flygchef undrar man ibland över 
vad grabbarna med bara ett flygslag, 
och bara en regionalchef . sysselsätter 
sig med för att få dagarna att gå. Dom 
kanske flyger och idrottar? • 

Sv en Borgvald 
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, "Filip" kom frän Malmen ... (dock e) 'mu
seet'). 

Markmännen 

smått mörkmän 
vid omställningen till jakt 

{;:r 	{;:r Det gick "hemska" rykten 
ganska länge att ärorika bomb
och attackflottiljen F17 skulle 
ombeväpnas till jaktförband. 
Så småningom stod det klart 
för oss, att dessa rykten var 
sanna. Vi tekniker (som varit 
bomb- och attackfrälsta ända 
sedan vår förste flottiljchef, 
den jovialiske Torsten Rapp, 
"klädde på sig" sin Fiat 500) 
började bäva. Vi hade alltid 
tyckt att jakten var ganska 
'kass'. De stack bara upp och 
ned i lufthavet dagarna i ända. 
Det var liksom aldrig något re
jält, som när en division B 18 
eller A 32 gav sig i väg med 
tunga bomber, robotar eller 
raketer. {;:r {;:r {;:r 

Från magra års provisorium 


till ett 

modernt RKC 

{;:r U Samtidigt med den stora 
luftrumsändringen (Luftrum 74) 
togs Ronneby Kontrollcentral, 
RKC, i full operativ drift. Detta 
skedde 74.02.28. U Uppbygg
naden har under de två senas
te åren inte enbart påverkat 
trafik- och flygavdelningar utan 
också i stor utsträckning övriga 
avdelningar i kanslihuset. Man 
ville, både av kostnads- och 
tidsskäl, slippa att bygga nytt 
och i stället bereda plats i 
kanslihuset. U Parallellt med 
uppbyggnaden har kontrolltor
net renoverats och anpassats 
för att kunna integreras med 
terminalkontrollen, TCC. Dessa 
ombyggnadsarbeten har inne
burit att trafikledningen under 
två år fått verka under någon 
form av provisorium. {;:r U U 

, 	 Provisoriet I VIssefjärda. 

N
åväl, försvarsanslagen börja
de krympa, och i det läget 
fick vi vara tacksamma om vi 
ens fick vara kvar i vapnet 
som jaktflottilj. 

Det blev att ta skeden i vacker hand. 
Den 9 januari 1973 stod det på order 
att den första markomskolningsom
gången på flygplan 35F Draken skulle 
starta. F14 i Halmstad stod för utbild
ningen. 

Att sätta sig på skolbänken efter så 
många års uppehåll var väl lite ovant i 
början, men efter någon vecka gick 
även det. Så småningom ägnades efter
middagarna. åt praktik under ledning av 
duktiga instruktörer. Och dagarna gick. 

Allt mer trängde vi oss in i 35:ans 
inre, och den var sannerligen inne
hållsrik. Elektroniken var nu mycket 

mer dominerande än i tidigare flyg
plantyper t ex B 18 och A 32. Visserli
gen hade vi fått tre veckors komplet
terande el-utbildning, men "långrevar
na" var besvärliga. För övrigt fanns väl 
en hel del vi kände igen från 32 Lansen 
- men bränslesystemet var helt annor
lunda. Kurschefen hade det rätt be
svärligt. .. Och lärobokshögen blev 
ganska stor! 

Så lades den ena veckan till den 
andra och de regelbundna återkom
mande proven klarades med gott me
delbetyg. När den ljuvliga Blekingevå
ren började göra sig påmind, var kur
sen slut, lika plötsligt som den börjat. 
Men att fpl 35 Draken kan vara mera 
krävande att hålla i luften än gamla tro
tjänaren A 32 det är vi ganska säkra 
på. • 

Carlsson 

F
rån augusti -72 till juni -73 
bedrevs tornkontrolltjänsten 
från gamla trafikledartornet på 
kanslihusets tak. Provisoriet 
var tekniskt godtagbart, men 

ventilationen och siktförhållanden var 
dåliga. Under samma tid bedrevs ter
minaikontrolltjänsten från kontrollcen
tralen där även precisionsinflygnings
radarn varit placerad under hela om
bygg nadstiden. 

Under tiden har också den succes
siva ombeväpningen till jaktflottilj ägt 
rum. Blandad trafik med fpl 32 och 35 
samt civilt reguljärflyg och taxiflyg ställ 
de stora krav på trafikledningen. 

För att möjliggöra en trafikavveckling 
utan långa väntetider och bränslekrä
vande procedurer bedömdes då radar
kontrolltjänst som en nödvändighet. 
Den 30 augusti 1973 påbörjades radar
kontrolltjnästen från Vissefjärda inom 
F17 :s terminalområde och kontrollzon . 
F17 var därmed den sista flottiljen inom 
flygvapnet som fick möjlighet till radar

kontrolltjänst om man bortser från den 
inflygningskontroll som sker med pre
cisionsinflyg n ingsradar. 

P rovisoriska ra
darkontrollen från Vissefjärda motsva
rade väl förväntningarna. Detta gjorde 
att TL vid öppnandet av RKC kände sig 
väl förberedd. RKC svarar nu för termi· 
nal- och inflygningskontrolltjänst till så
väl Kalmar som Ronneby. 

Radarutrustningen medger dessutom 
möjlighet till inflygningskontrolltjänst 
till bl a Uråsa. - I centralen tjänstgör 
fem trafikledare och två trafikledarbi
träden. 

Kontrollcentralens tillkomst samt re
noveringen av kontrolltornet har gett 
bra lokaliteter och teknisk utrustning av 
hög standard . Förhoppningen är att 
Ronneby KontrollCentrai skall motsvara 
de krav som ställs från såväl flygvap 
net som luftfartsverket. • 

Agren 
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* "* Våren 1971 kom beskedet: Ombeväpning till J 35 F Draken. Det lät 
OK. Men hur var det med verkstadsutrymmena för den nya materielen? 
Ekonomin medgav inte några utvidgningar i form av nybyggnader. Flyg
verkstaden var dimensionerad efter krav som rådde under 40- och 
50-talen. Det som i första hand krävde en lösning var de s k miljö
lokalerna för hydraul-, elektronik- och instrumentmateriel. Den elektro
niska utrustningen är ju minst sagt omfattande i J 35 F; det är inte för * "* "*inte den "vassaste" versionen. 

A 	 Ovan : Telereparatör Svensson och vm Olsson 
vid en PN 594. Båda är överens om att de 
nya lokalerna är trivsamma och miljövänliga. 
Overgången till 35 F tycker de inte har med· 
fört några påtagliga problem. Nyheter stimu
lerar . 

A • • 	 Fig 1: Fpl·reparatörerna Fransson (t vl och 
Christensson har vardera mer än 30 FV-tjänste
år. De var båda med om FV :s expansion un
der 40-talet och åtskilliga är de fpl-typer de 
fått arbeta med. Bägge tycker att omställning
en till Draken har gått bra. Några större 
svårigheter har det Icke inneburit ... om man 
bortser från 35:ans kompakta konstruktion . 

, 	 Nedan: Interiören från televerkstaden visar en 
ljus, rymlig och trivsam arbetslokal - en 
modern miljö. 

O
mställningen krävde att lokal
frågorna löstes helt inom de 
befintliga lokalerna. Alterna 
tiva förslag till ändringar och 
dispositioner skissades och 

diskuterades. Ett avgörande res ul tat 
blev att regionala televerkstaden (TV3) 
fick flytta till hyrda lokaler utanför flot
tiljen (fint samarbete med stadens fä
der!). De lokaler som fick förtur för an
passning under första etappen var hyd
raul- , svets-, säkerhetsmater iel- , tele
och instrumentverkstäderna. 

Ombyggnadsarbetena började i maj 
-73 och var klara i nov -73. I den 
forna torpedverkstaden - från begyn
nelsen var F17 torpedflottil j - har in
rymts tele- och instrumentverkstäder . 
Snickeriavdelningen överfördes till hyd
rau ldito. Plåt- och maskinavd fick lämna 
utrymme till svetsavd. Säkerhetsma 
terieiavd fick ytterl igare en del av 
flyg mate riel förråd et. 

De nu färdiga lokalerna har blivit av 
högsta klass, efter nu gällande miljö
normer ; ljusa, rym liga och trivsamma. 
Belysn ingsarmatur och provbänkar ger 
t o m värme i sådan omfattning att en 
kl imatanläggning fordras för att hålla 
tempera turen v id en för persona len 
behaglig nivå l 

Under 1972 blev bilverks taden utvid
gad och ombyggd. Så även på den 
sidan är det tämligen välbestä llt, trots 
att allt inte kunde bli idealiskt. 

Vad som närmast står på önskelistan 
är att personalrummen - tvätt- och 
omklädningsrummen - moderniseras 
enligt tidens krav. Liksom att flygplan
halIen renoveras och ett reparations
och planeringsförråd inrättas. Drivme
delsaggregatverkstad och ett motorför
råd saknas heller icke på önske listan . 

En del av önskningarna räknar vi med 
skall gå i uppfyllelse till hösten detta 
år. Det som sedan återstår kommer väl 
- få r vi hoppas - att givas när Moder 
Svea får pengar i börsen . 

Vi 	 får väl vänta och se. • 
R oas 

Bättre miljö 

ökad trivsel 

i ombyggda 

F 17-lokaler 

A 	 Ovan : Instrumentmontörerna Kronvall och 
Ohlson tycker lokalen har blivit ljus och 
rymlig med trevnad och arbetsglädje. De 
känner sig helt nöjda med den nya mi ljön . 

, 	 Nedan : För att klara skötseln av de nytill 
komna bromsskärmarna fick säkerhetsmtrl 
verkstaden en ny lokal. Vm Stivnert och 
reparatör Håkansson griper sig an en 
bromsskärm. 

, 	 Nedan: Renovering och utvidgning av bli· 
verkstadens lokaler har efter en lång vän 
tan slutförts. Samtidigt med renoveringen 
tillfördes verkstaden moderna hjälpmedel 
och utrustningar. Verkm Carlsson och for 
donsreparatör Larsson diskuterar fram
vagnsproblem. 
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«';{ «';{ FlygräddnIngstjänsten på F17 
med Boeing 107-hellkoptern, HKP 4, 
tog de första stapplande stegen 
våren 1966, då den första helikop
tern anlände. Den kom då från då
varande moderförbandet F8 tillsam
mans med erfaren förare. F17
besättningen hade dessförinnan un
der hösten och vintern fått sin ut
bildning. U Ett år senare fanns två 
fulltaliga besättningar utbildade. 
Våren 1967 stod transport- och he
likoptergruppen, som den då kalla
des, på egna ben och kunde svara 
för flygräddningsberedskapen på 
ordinarie flygövningstid. Gruppen 
hade då fått sin andra HKP 4. Det 
är givet alt föret var kärvt I början, 
mekanikerna hade bråda dagar 
med den nya och komplicerade ma· 
terleJen. Det kunde hända att båda 
helikoptrarna stod på marken. 
GamJa TP 83 Pembroke fick då 
Ingå i räddningsberedskapen för 
spaning med nödmottagare. 

«,;{i:?i:? 

F
rån januari 1968 var helikopter
gruppen av sådan storlek på 
personalsidan att besättning
arna kunde svara för all flyg
räddningsberedskap, och dess

utom hålla en timmes startberedskap i 
bostaden för civila ändam ål. Detta inne
bär oftast beredskap var tredje vecka 
för besättningarna. 

I nuläget består flygande personalen 
av sju förare, fyra navigatörer och sex 
färdmekaniker. Naturligtvis skall kate
gorin ytbärgare inte glömmas bort . Det 
finns alltid tre väl utbildade ytbärgare. 
De är en mycket vikti g länk i rädd
ningsarbetet, då t ex landn ing är omöj
lig och skadad personal behöver hjälp 
vid uppvinschning i sele eller i värsta 
fal l i bår. 

Vpl-ytbärgarna är special uttagna med 
spec iell t intresse för tjänsten och har" 
som regel god civil utbildning. De skall 
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"SUBVENIMUS": Vi kotntner 

till undsättning 
också tjänstgöra som hjälpmekaniker. 
Ytbärgningsutbildningen är centralise
rad till något helikopterförband i flyg
vapnet och omfattar tre veckor. 

Normalt baseras helikoptern på Ron
neby. Därifrån når man med rimliga 
flygtider till aktuella övningsområden 
för flottiljerna i sydligaste Sverige. 

S tora krav ställs 
på flygräddningspersonalen. Den skall 
ständigt vara beredd att rycka ut under 
sämsta tänkbara förhållanden. Utbild
ningen måste därför drivas intensivt 
och varje tillfälle till övningsflygning 
tillvaratas . Även om flottiljen i övrigt 
har "icke flygdag" p g a dåligt väder, 
fortsätter helikoptergruppen ofta sina 
flygövningar. 

Största vikten läggs vid instrument
flygning samt uppdragsträning under 
dager och mörker. Nästan dagligen 
finns en nödsändare utplacerad i ter
rängen eller i en livbåt till havs för att 
markera en nödställd. 

Varje man i besättningen måste en
gagera sig helt för att sådana övningar 
skall kunna genomföras. Förste-föraren 
flyger instrument, andre-föraren är sä
kerhetsförare och sköter radiotrafiken, 
flygnavigatören Decca-navigerar och 
beordrar kurser mot nödsändaren , färd
mekanikern övervakar motorinstrumen

ten och är vinschoperatör. Till sist vin
schas ytbärgaren, iklädd våtdräkt, ner. 

Sjöräddningskryssare eller F17:s eg
na mind re båtar engageras vid vinsch
ning av personal och bår från fartyg 
under dager och mörker. 

av förarna 
berättar: Ett uppdrag kan vara lätt eller 
svårt, ibland mycket svårt; därom vet vi 
väldigt litet när vi startar en flygning. 
" Dramatiskt" är det i alla händelser 
inte - för besättningen. För att tillgo
dose de högsta krav på flygsäkerhet 
arbetar vi efter vissa system, som vi 
tidigare inövat och analyserat. 

Dramatiskt kan det däremot kanske 
vara för den skadade, som utan känne
dom om vårt arbetssätt och ibland un
der smärta och ångest konfronteras 
med en helikopters hänsynslösa vind
drag och oljud. Kraftiga byar av regn 
och snö med en sikt på några hundra 
meter, en vindstyrka på kanske 20 m/s 
och därunder ett vresigt och upprört 
hav. 

Flera är de flygare, sjömän, fiskare 
och andra som i mer eller mindre svåra 
situationer under årens lopp blivit loka
liserade och upplockade. Många är de 
ambulansinsatser som gjorts från far
tyg till lasaretten längs kusten eller 
från de mindre sjukhusen till region
sjukhuset i Lund med t ex njursjuka 
personer som kräver snabb specialvård. 

Samarbetet med alla inblandade par
ter fungerar bra och underlättas bl a 
av alt HKP 4 har en omfattande radio
utrustning. Den täcker alla behövliga 
frekvensband. Radioförbindelse kan 
vara nödvändig med kustradiostationer, 
handelsfartyg, tull, polis, brandkår, fri
villiga sjöräddningen , vår danska mot
svarighet m fl. 

Vi i flygräddningsgruppen är glada 
över att ha fått resurser till vårt förfo
gande så att människoliv kan räddas i 
de mest skiftande vädersituationer. 
"SUBVENIMUS" är signum på flyghjäl
marna och det kan fritt översättas med 
" Vi kommer till undsättning". • FH Jkansson 



Unik 
fotoinsats ! 

* * 1965 bad (nu framlidne) professor Mår
ten Stenberger chefen för flygvapnet om 
hjälp med flygfotografering av Eketorps forn
borg på Öland. Utgrävningen av borgen hade 
börjat 1964. Under de år som förflöt fram till 
1973, då borgen var helt utgrävd, har F17 
inom sitt ordinarie övningsprogram kunnat 
lägga in fotografering av borgen. Detta har 
skett sedan utgrävningarna för året avslu
tats. * Såväl detaljbilder av stenkonstruk
tionerna, lodbilder av hela borgen samt 
snedbilder har tagits. Bilderna har sedan le
gat till grund för kommande års utgrävning. 
Fotograferingen har, såvitt det har varit möj
ligt, skett samma månad årligen, samma tid 
på dagen. För alt få fram skuggor i stenkon
struktionerna och för att kun na mäta upp 
olika avstånd i borgen, har det varit nöd
vändigt med sol. 

M
årten Stenberger var ,en fli
tig brevskrivare. Såväl flot
tiljen som undertecknad fo
tograf har under årens lopp 
fått många brev, där profes

sorn framfört sin stora uppskattning av 
den hjälp han fått. 

Här några citat : 
" Sedan jag nu i lugn och ro studerat 

den stora och fina samling flygbilder av 
Eketorp , som jag hade glädjen att mot
ta från Dig , vill jag gärna än en gång 
framföra mitt varma tack såväl till flot
t iljen som till Dig för det utomordent
liga stöd Ni härmed skänkt vårt före
tag , 

Jag är fylld av beundran över det fina 
bildmaterialet, och jag överdriver inte, 
om jag säger att det knappast finns nå
gon större arkeologisk utgrävning i vårt 
land som fått sina fältresultat så fint 
registrerade som Eketorp". 

Nytt brev: "Ett varmt tack för besöket 
i Eketorp sistlidna torsdag samt för de 
båda försändelserna fotografier, som 
jag mottog i går. Det var helt char
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manta fotografier, som vanligt, men 
otvivelaktigt ännu mera lyckade än för
ra årets, då ju översvämningen inom 
vissa områden gett kalkstenarna en 

U nder järnålder och äldre medeltid var öland en rik bygd 
med jordbruk som huvudnäring och handel som viktig bi
näring. Öns rikedomar lockade ofta grannfolken till plund

ringståg. Eftersom landskapet inte gav något naturligt Skydd, 
tvingades man att bygga befästningar. Av de nitton som finns på 
Öland är Eketorp en. De flesta byggdes under folkvandringstiden 
400-500 e. Kr. 

Eketorp är den sydligast belägna borgen. När utgrävningen bör
jade 1964 syntes bara den av rasmassor dolda ringmuren och den 
låga yttermuren, men en ha lv till en meter under markytan hittades 
lämningar efter tre byggnadsfaser lagda koncentriskt ovanpå var
andra. 

Befästningsverket bestod aven vall av kalksten, på insidan kan
tad av gråstensblock. Innanför vallen låg husen samlade kring ett 
centralt torg. Det ständiga hotet om fientliga härjningar tvingade 
folket att flytta ihop för att kunna försvara sig bättre. 

Ett 25-tal hus kommer att återuppbyggas med mellanliggande 
gata och torg tillsammans med tillhörande sträcka i ringmuren. 
SÖder om borgen uppförs en museibyggnad för att göra det möjligt 
för besökaren aU se föremålen i deras rätta miljö. Resten av borgen 
kommer åter att täckas med jord, det arbetet har redan påbörjats. 
Mårten Stenberger fick dock inte vara med om att se sitt livsverk 
förverkligas! 

Genom åren har arkeologer från Danmark, England, Finland, 
Jugoslavien, Kanada, Norge, Tyskland och USA deltagit i utgräv
ningarna. I facktidskrifter över så gott som hela världen har Eke
torp beskrivits. Med revolutionerande arkeologiska flygbilder sig
nerade FV/F17/ Rune Hedgren. 

"På uppdrag av Hans Majestät Konung
en ber jag få framföra Hans varma tack 
för de utomordentligt trevliga fotogra
fierna från utgrävningen vid Eketorp 
som så vänligt tillställts honom och 
HKH Prinsessan Sibylla. Hans Majestät 
har salt mycket stort värde på gåvan," 

En kommitte har bildats under riks
antikvarien för att föra projektet Eke
torp till slut i framlidne professor Mår
ten Stenbergers anda, och där nu fru 
Stenberger är medlem. Senaste brevet 
kom från henne: "Jag råkade bli den 

gråaktig färgton . Jag är mycket tack som tog emot och öppnade paketet 
sam och lyckl ig över årets resultat. " med den sedvanliga spänningen. Tack l 

Annu ett brev : " Herr Överste, mitt Vilka charmanta bilder, så knivskarpa 
och mitt forskarlags varma tack för det att vi kan läsa varje detalj i sten kon
stöd Ni än en gång givit oss, Vårt tack struktionerna. Och snedbilden är inte 
går också till den fina helikopterbe bara klart redovisande av monumentets 
sättningen , som nu hjälpt oss flera form och läge mot Östersjön. Den är 
somrar i följd, alltid med samma goda dessutom mycket vacker , Varmt 
humör, kamratlighet och beredvillig tac kl" • 
het. " Rune He dgren 

Professor M. Stenberger Instruerar "sina " 
et var brukligt foto .hkp·medarbetare. Fr v : G. Petterson , A. 

Spångberg , R. Hedgren + T . Johansson.att så snart utgrävningen för året var 
avslutad i Eketorp kom arkeologen 
Gustav VI Adolf på besök. Så här skri
ver professorn i ett brev: " Jag lämna
de som brukligt över några fotografier 
till konungen vid han s besök här på 
Eketorp. 

Konungen slog sig ner på en sten 
för att studera bilderna , Jag vet inte 
hur länge han satt där , men det var 
ganska länge, han sade inte ett ord 
under tiden. Slutli gen reste han på sig 
och utbrast: Detta kan man titta på hur 
länge som helst! " 

Brev från vakthavande adjutanten : 
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