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I(ungl. Blekinge flygflottilj tillkom
genotr 1942 års fölsvarsbeslut och upp-
sattes under åren 19'14 1945. Flottiljen
förlades till Bredåkra fca 7 km norr om
Ronnebyl, där flygfältet nu ligger på
ytterstå randen av Blekinges "andra
trappsteg", för att använda Selrna La-
gerlöfs liknelse i "Nils Holgerssons un-
derbara resa". Fäitet byggdes på mäk-
tiga sandlager från istidens dagar, vilkct
re.lförde en förnänrlig nalrrrlig t1räne-

ing, "orr Jen gången d v s lör'e de per-
nanentade bansystemcns tid, var av stor
betyclelse för fältets använclbarhet under
höstregn och tjällossning.

Flottiljen lick här även övertaga mili
tiirt anrik rnark. "För fostcrlandets för-
svar vapenövade Kungl Blekinge Batai-
jon åren lFBb-1901 å Br(,Iåkra läger-
plats" lyder inskriptionen på en oinnes
stcn inon flottiljområdet. Ännu fram

t o m lörsta vär:ldskrigets dagar användes
platsen sporadiskt fram.för allt av Karls-
krona Grenadjärregcmente, i vilket för-
band Blekinge Bataljon uppgått. Sedan
fick emellertid lägret förfalla och nar
liygfältsbyggarna anlände hade skogen
återerövrat den gamla exercisplatscn.
Ett säreget minne av Blckinge Bataljon
fanns kvar långt in på F 17 tid. En
kraftig ek på en clomincrandc plats i
terrängen hade tuktats till ett levancle
länsvapen - eken necl clc tre ståmkro-
norna. Tyvärr kom den att utgöra ett
flyghinder och måste fällas.

Flottiljens förste cl.ref, Torsten llapp

- nrunerr öB leJJe uppsälrningen
till en början från provisoriska lokaier i
Badhus nr I vid Ronneby Brunn. Undcr
hösten 1944 kundc personalen succes-
sivt flytta ut till flottiljområdet. Defl
5/ll 1944 invigdes flottiljen formellt i
sanband med en högtidlighet clär flottil-
jens fana lör första gångcn fördes fram
för trupp.

Den operativa flygtjåinsten började
unclcr 19,15. Flottiijen var då r.rtrustad
med B 3 ocir utgjorde flygvapnets enda
torpcdflottilj. Flottiljen tillfördes T 188

rred början 1947 och var ombeväpnacl
19,18. Torpeden kor.n nu aldrig att bli
T18 vapen - därcmot minor, bomber,
lätla rulomct\irnoner ^ch .enare även
57 mm automatkanon sämt faketer. Jet-
åldcrn inleddes för'hållandevis sent vid

Tehtislze chet'en, flyg.li. I gr.
Lenlldrt N ot(l(lltist-

Fl7. Inför ombeväpningen till 432
Larsen onskolades flottiljens flygande
personal till jet på 2l R år 1956 och
samma år började Ä32 levereras. F 17

vår en av cle två första attackflotti:ljer
som fick Lansen, som allti:inrt gör
tjänst med den äran.

För en attåckflottilj är tillgången till
skjutn.rål av stor betydelse. Svårigheter-
na att finna lämpliga målområden har
varit betydande. De stora riskzoner,
som numeLa erfordras innebär att mål
icke kan erhållas på land i varjc fall
inte i Blekingc. Flottiljens mål är där-
för belägna utefter Blekingckusten vid
I-indö, strax öster om Ronneby, och vid
Sternö väster om Karlsharnn. Dessutom
disponeras F 14 nrålonrådc vid Tönner-
sjö uncler vissa tider.

Son ctt ltult necl sonnurnrttiu ligger
F 17 funslihus inbätlcltrd i ippelblon.



För betjäning av nålen håf utövel
nålavdeling en särskild båtavdelning
organiserats som förestås av cn båtbe-
fälhavarc. Vicl denna avclelning bedrives
årligen utbildning av vpl båtstyfarc från
hcla flygvapnet.

F 17 är en nomal attackflottilj ned
trc [11g:rndc divisioner oc]i dö'ernol s\a-
rande teknisk och adninistråtiv pcrso-
nal. Utöver nornalorganisationen finnes
vid materielavclelningen en regional tc-
lcvcr*stacl, TV 3, som under senare år
är starkt expandcrad. Allt som allt upp-
går personalstyrkan till ca 900 man.

Flottiljen kommer meci början 1965
att utökas ned en lvrobotdivision.

F l7 Jäge norr om tärbebygSclscn i

Ronncby - Kallingeornrådet har jme-
burit vissa problem vad gäller bullerstör-
ningar. Genom omsorgsfull planering av
f|ygningarna i närheten av fältct har des-
sa dock kunnat :i hög grad begransas.
Klagon.rål förekommer numera säIlån.

l'loniljorrrrådet inry mrn er ett tvä-r

snitt av clen blekingska naturen - den
öpirna slätten, hagmarken med sin ljusa
grönska, barrskogens mörkare färgtoner
sant den för landskapet typiska träd-
gården med blommor och fruktt.äd.

On.rrådet erbiuder goda möjligheter
till idrott och rekreation 1ned en nyan-
lagd idrottsplats, änmr ej helt färdig, ter-
r änglöpningsbanor, motionshåll rrr. m.

Då gymnastiksal, som medger boll-
spel inomhus, saknas har flottiljen {ått
{örhyla 850 tin årligen i den nyupp-
förda Kallinge sporthall, som förutom
en stor inonhushåll iiven inrymmer en
badanläggning med en 16 m simbas-
säng.

För utsättnillganla för personalen att
hålla sig i god fysisk tljm är alltså gynn-
sanma är et om.

Flottiljen har uider den sista lO-års-
pcrioden haft ett mycket gott pcrsonal-
1äge. Orsaken härtill är svår att säkert
.,nec. Det fö'lrållrndet atr f'lekingar
ogärna flyttar tr sitt vackra landskap,

Tungt bontbflygplan 1945 typ B 3 (h.onst. 1935).
Torpedflygplan nted grout artilleri fp[ T 18 B.
Förctd sl)ensbb-rggda ietflygplan A 21 R.

har väl I.raft en viss bctydelse. Men den
hrrvrr,l.al<lige cnledringen tor'lo vara, äu
inom länet möjligheterna ti1l anställning
i teknisk tiänst tidigare varit få p g a

dcn industriella "un der utvccklingen" i
länet. Detta förhåliande 1.råller nu på att
snabbt förändras och re.lan idag förelig-
ger behov av "import" av arbetskraft
jnorr-r clen civila scktorn, något solr utan
tvekan komncr att innebära en hårdare
konliurrens otrr arbctskraften i flamti-
den. Hittills har flottiljen inte haft nå-
gon påtagLig ltänning härav. Bidragande
härtill ir tan tvckan den popularitet
som flottiljen åtnjuter inon länet.

Florriljenc fö-ste chei präg a,lo fÄr' sin
personal uttrycket

"Gör denna brgd till Din"

Dctta notto har seclan förts vidare av
övriga chefer - Hugo Svcnow, Sten
llyL{st-Unr och iån 1963 I'cr Th \ren-
son och har inte heller varit svårt att
cfterleva. Ttaktens skönhet och befolk-
ningens spontana nottagandc av flottil-
jen och dess verksåmhet har i hög grad
bidragit härti11.

Genon.r flottiljens tillkonst har fiämst
llonneby - Kallingeregionen kunnat
glädjas åt en kraftig expansion, som ock
:jå satt sina spår i den rent civjla verk-
salnlreten necl {örläggning av en rad
nya inclustrjer tili områclet.

Gcnon att flygfältct också kunnat
utnyttjas för civil lrrltfart - LIN - har
inte bara Iionneby Kallinge utan
också hela 1änct {ått bctyciiigt bätte
komnlunikation necl övriga clelar av
landct.

Utan tvekan har gamla nilitdra tradi-
tioner i orten haft stor betydelse för ut-
vecklingen av ctt gott förhållande mel-
lan flottiljen och bygden, eller rättare
sagt unclcrlättat ett accepterande av för-
svaret som en samhäilsfunktion blancl
nånga andra.

Det har rrnderlättat {ör {lottiljens per-
sonal att leva upp till det motto, som
dess förste chef prägladc, och också
skapat förutsättningar för ett fortsatt
rrbctc i denna anLla.

F.tt l:tlig ntargon i F 17
t t t arlzst r i Llso nt r ådc.


