Carl .Florman
arl Florman var löjtnaint vid S'l'ea
artilleriregemente OGh hade ett st©rt
:flygintresse. 'Dä.Jifor alll'1älde han sig
för tjänstgöring vid armens tlygfrV'delning,
5. komp, på Malmen. Kompaniet tiillhörde
Kungliga fälttelegrafkåren i Stockholm. 1915
kom Carl in på Elloch Thulins flygskola på
Ljungbyhed och fick sitt certifikat och blev
sedermera flygförbandschef för neutralitetsvakten i Övre Norrland. Redan efter tre år
fick Carl andra uppdrag. 'Dessa hand.lade om
att studera 'fyslclands odt USA nyttjande av
flyg inom arme:t:lyget. Samtidigt pågick dis,.
kuss.ioner om ett svenske flygförsvar, där bl a
Carlingicksomsak.kunnig.1921 utnämndes
Carl till fl'ygattache med placeöng i London.
Han såg tidigt effekterna av ett självständigt
flygvapen , eftersom Royal Air Force hade
bildats 1918.
Vid återkomsten till Sverige 1923 blev
han mycket bekymrad öve\· att försvarsrevisionens betänkande redovisade att flyget
även fortsättningsvis. sk,ulle tillhöra armen
och matinen,. Cad Florman författade en
broschyr om "Flygvapne ti och Sveriges försvar", vilken innehöll alla tänkbara beskri'l'ningar och argument som talade för ett självständigt flygvapen. Carl Florman fick tillfälle att för Generalstaben presentera
"Flygvapnet och Sveriges försvar", vilket
byggde på hans erfarenheter inom armeflyget, studier i Tyskland samt sin tid i London.

Flygvapnets "grundare"
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Han fortsatte att med sin vassa penna och
sin förmåga att tala, marknadsföra iden om
ett självständigt flygvapen och var en utpräglad lobbyist i maktens korridorer. 1924 fick
Carl uppdrag i:l;\' dåvarande "försvar~utskot('
att fi;reslå e11 detaljerad organisation, inl<ltJsive kostnadsberäkningar. Han hade en tydlig bild av hur flygstridskraftei; skulle kmrna
användas, då med en mer offensiv inriktning, eftersom han menade att ett framtida
anfall mot Sverige skulle komni,a från luften.
En bekämpning av en angripares flygbaser
var därför oerhört viktig. Skydd genom

Chefen för Flygvapnet
"En chef av sin tid" är ett sätt att beskriva
Bengt G:son Nordenskiöld, chef för Flygvapnet 1942-1954, efter Torsten Fries.
Nordensköld anses av många va~·a skapa.ren
av vårt moderna flygvapen, även om
ideerna. fa11ns hos hm1s chef, gene.ral\öjtnant
Torsten Fries. Med sitt iti,tellekt och genomförandek);aft unde)i sin tid som flygstabschef
och c;hef för Första flygeskadern, blev det
inledningen till hans blivande befattning
som flygvapenchef. Han var den yngste officer som utnämndes till generalmajo1"1941.
Han var Flygvapnets första flygande chef,
och gjorde sina förbandsbesök med sitt "personliga plan': en J9 med individnumme\· 19.
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spridning var en annan viktig faktor för
överlevnad i en krigssituation, om möjligt
även med fortifikatoriskt skydd. Det gällde
- enligt Carl Florman - aM tillräckliga resurser i form av flygplan och piloter fam1s tillgängliga i fredstid och före en mobilisering,
eftersom en uppbyggnad inte var möjlig
under en kris eller i ett krigsskede. Naturligtvis hade cheferna för generalstaben
(armen) och marinstaben helt andra åsikter
om hur kriget skulle gestalta sig. Dåvarande
försvarsminister Per Albin H:ansson fjck
verkligi::n balansera på slak lina, eftersotn
han i sak st©dde Flormm1s tankar.
Själv tyckte nog Carl Florman att en
befattning som stabschef till Flygvapenc,:hefen skulle vara en lämplig befattning,
men den var dock redan avsedd för en
officer ur marinen. Han blev därför befordrad till kapten i armens övergångsstat och
påbörjade en civil karriär .inom trafik.flyget
genom att bJ.a. bilda flygbolaget AB Aerotransport, en av grundstenarna i det kommande skandiJ1aviska fl'ygb0laget SAS.
Med e11 blick i backspegeln kan således
Carl Flermans ansträngningar ligga till
grund för vårt Flygvapen.
RO Överste l öjtnant Ulf Crona
Projektledare FV 90 år

med stort N

HaJ1s ledarskap präglades av hårda nypor och
ge11omdriva impopulära beslut. Naturligtvis
var han även omtvistad, men i den t1tvecklingsfas som präglade Flygvapnet, var
Nordenskiöld ständigt på jakt efter det bästa .
Hans drivl<raft att övergå till jetdrift '\'isade
sig vara rätt väg, oc,:(1 svenska. !Flygvapnet
skurte snart bli ett av världens st0;rsta! Ha1qs
efterträdare, Axel Ljllngd,ahl, betonade att
Nordenskiölds egenskaper och hans ledarskap var det som behövdes då, för att Flygvapnet skulle få det anseende, storlek och
styrka som behövdes.
RO Överstelöjtnant Ulf Crona
Projektledare FV 90 år
PLYGVAPENNYTT I Jubileurnsutgåva I 2016

Flygvapnet i dag
SKARABORGS FLYGFLOTTILJ, F 7 (SÅTENÄS)
Sattes upp den 1juli1940 som en bombflottilj.
Valspråk: "Vi lja, Kunnan de, Ära"
Flottiljmarsch: "Th e Solitarie" av Sverker Hållander.
F 7 har drygt 800 anställd a och har uppgiften att wtbilda fyra transport och specialflygsdivisioner och två
stridsflygdivisione r samt utveckla krigsfö rb andet 7. flygflotti ljen med understä llda förband. Gripencentrum
finns på Såtenäs garnison och utbildar sve nska och utländska gripenpiloter. F 7 ansvarar även för den
svenska personalen i det internationella t ransportflyg samarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och
verksamhet vid vårt Gripendetachement i Thailand.
Flottiljen verkar från sina baser i Såtenäs, Arlanda/Bromma, Linköping och Påpa.

BLEKINGE FLYGFLOTTILJ, F 17 (RONNEBY)
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Sattes upp den 11juli1944 som en attackflottilj.
Valspråk: "Styrka genom samverkan"
Flotti ljmarsch: "Artillerimarsch" av Åke Dohlin.
F 17 har drygt 600 anställda och har uppgiften att utbilda två stridsflygdivis ioner samt utveckla krigsförbandet 17. flygflottiljen med underställda enheter.
Flottiljen verkar främst från sina baser i Ronneby och Visby.

NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ, F 21 (LULEÅ)
Sattes upp den ~ juli 1941 soliTl en flygbaskår.
Flottiljmarsch: "Stratos" av Per-Gunnar Råberg.
F 21 har drygt 600 anställda och har uppQJiften att u ilda två stridsfl:ygdivisioner samt utveckla krigsförbandet 21. flygflottilje n med underställda enheter.
Flottiljen verkar främst från sin bas I Luleå.
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FÖRSVARSMAKTENS HELIKOPTE RFLOTTILJ, HKPFLJ (LINKÖPING)
il.f~n 1januari1998.
pr(iff-'~emper Parati" (Ständigt bredd)
Flottiljmarsch: "Adlerflug" av Hermann Ludwig Blankenburg.
Hl<~flj har drygt 800 anställda och har uppgiften att utbi lda fyra helikopterskvadroner och utveokla krigsför~~ndet Helikopterflottiljen med understäl lda förband . Helikopterflottiljen har Försvarsmaktens samtliga
helikopterresurser och stödjer såväl armem, marinen som Plyg)iqpnet med hel ikopterresurser.
H
stödjer civ ila samhället vid kriser och behov, t.ex. brandbekämpnihg; ef1tersök m.m .
en verkar främst från si na baser i Linköping, L!uleå ooh Ronneby.

