
Flygvapnets jubileumsceremoni 

D
en 1 juli bj öd Flygvapenchefen in 

till en jubileumsceremoni vid fly

garmonumentet i Stockholm, som 

vid så många tidigare jubi leum och högtid 

liga ceremonier fö r Flygvapnet. Under strå

lande solsken hade närmare 300 personer 

sam lats fö r att uppmärksamma och hed ra 

det svenska Flygvapnet som bildades den 1 

juli 1926. 

Ceremonin in leddes med en överflyg

ning av en grupp )as 39 Gr ipen, en ro te 

TP 84 Hercules, Team 60 samt tre helikopt-

4 

ra r. En fanvakt med Högkvarterets fana, en 

fanborg med flygfl ottiljernas fa nor sam t 

Armens musikkår deltog. Flygvapenchefen 

höll ett hyl lningstal till Flygvapnet och lade 

ner en blomsterkrans vid monumentet. 

"Framför allt är Flygvapnet sin personal. 

Utan professionella och lojala medarbetare 

är vi ingenting. Flygvapenandan består av 

karaktär och Laganda som utvecklar grup

pen. Här f inns bland annat viljan att lyckas, 

samarbete, en förmåga att Lära av sina miss

tag och att aldrig ge upp", sa Flygvapenchefen 

under jubileumsceremonin. Efter ceremo

nin vid Karlaplan fö ljde en minnesceremoni 

och korum i Flygvapn ets minneshall i 

ämbetsbyggnaden Tre vapen. 

Flygvapench efen och fä ltprost Sten 

Elmberg ledde kommet fö r att under stillhet 

och m ed musik frå n Armens musikkår 

hed ra de som om kommit i Flygvapne t. 

Förvaltare Joakim Hiertner 

Foton: Jimmy Croona/Försva rsmakten 
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Flygvapenchefens rundresa 
Med an ledning av Flygvapnets bi ldande för 
90 år sedan, besökte Flygvapenchefen 
samtliga nedlagda flotti ljer, vilket inte har 
genomförts någon gång tidigare. 

S
yftet med rundresorna var att hedra 

och minnas de som en gång arbetade 

och vigde sitt liv åt Flygvapnet och för 

Sveriges frih et. 

Det var naturligtvis en stor ära fö r Flyg

vapnets kamratfö reninga r att få en stund 

med Flygvapenchefen och få till fä lle att in

formera om föreningarnas verksamheter, 

inte minst det ideella stöd som lämnas till 

Försvarsmakten inom traditioner och tradi 

tionsvård, men även inom veteranstödet. 

Första besöket genomfördes vid f.d. Kungl 

Hallands flygflottilj F 14 i början på mars. 

Därefter följde besöken ett geografiskt möns

ter under sommaren och hösten, fö r att av

slutas den 12 januar i 2017 i Finland och vid 

den flottilj , F 19, som Sverige satte upp fö r att 

stödja Finland i det finska vinterkriget. 

Rundresorna genom fö rdes med en inle

dande in fo rmation med kamratföreningarna 

och avslutades med en minnesceremoni vid 

förbandens minnesmonument. Deltagare 

var föreningsmedlemmar, särskilt inbjudna 

från kommun och samverkansparter samt 

represe ntanter från det fö rband som har 

traditionsansvaret fö r den nedlagda flottil 

jen. Även med ia bjöds in fö r att få info r

mation om den militära verksamhetens 

betydelse fö r orten. 

Den ceremoniella delen bestod i att Flyg

vapenchefen och Ka mratföreningens ord

fö rande höll några korta tal, varpå en tyst 

minut fö ljdes av en kransnedläggning vid 

minnesmonumentet. Avslutningsvis spela

des fö rbandets marsch och Flygvapenchefen 

överlämnade en speciellt framtagen min 

nessköld till kam ratföreningen. 

Ceremoni formering på Södertörns fl yg flott ilj (F 18) I Tullinge. Foto: Lei f Ström 

Rundresorna har rönt stor uppskattning vid 

flottiljer och skolor med traditionsansvar. 

Kamratfö reningarnas mottagande av Flyg

vapenchefen, visar att iden fö ll i mycket god 

jord på de besökta platserna. Det historiska 

arvet är en av grundstenarna för en lyckosam 

utveckling av Flygvapnet, där vingslagen från 

förr alltid finns med i våra mi1111en. 

Flygvapnets kamratfö reningar t räffas 

vart annat år fö r att utveckla ideer om hur 

fö reningarn a ka n stödja flo ttiljerna med 

olika tj änster, men även fö r att träffa 

Flygvapenchefe n och få det senaste om 

Flygvapnet och vägen mot 100 år. 

PA Överste löj tnant Gun nar Persson 

FV Kfr Samverkansgrupp 

Foto där inget annat anges: Gunnar Persson 

Krlgsflygsko lan (F 5) I Ljungbyhed 

Ros lagens Flyg fl ott il j (F 2) I Hägernäs 11 . helikopterdivisionen (11. hkpdiv) I Berga Svenska frivilligflottiljen (F 19) I Olkkajärvi, Fin land Hälsinge flygflottil j I (F 15) I Söderhamn 
Fo to: Louise Lcvin/Försvarsmakten Foto: Louise Levln/Försvarsmakten 
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