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KRONIKA: SVERIGES M ILITJlRFL YG FRAN DA TILL NU 

1912 
Löjtnanten vid flottan Olof Dahlbeck företar 

den f!lrata fl7gningen i mil i tär regi. 

Tre officerare - kapten Hamilton, löjtnanterna 

von Porat och Junger - och aergeant Ahnajö aamt 

tv! mekaniker - flygverklllllatare Arnell och 

fl7ghantverk&re Karlason - Alter till Frankrike 

för att övervaka flygmaterieltillverkning och 

för flygatudier. 

Det företa militlra tl7gtörbandet i Sverige 

Fälttelegrafk!rena flygavdelning etableraa vid 

Axvall i Vlstergötland. 

Löjtnant G von Porat sitter höjdrekord - 875 m 

- med Monoplanet. 

1913 
Jl'lygavdelningen flyttar till Malmen. 

Marinen f!r sin företa flygakola vid Oskar 

Fredriksborg. 

1914 
F17gförbund utflrdaa tör civila. Nationaliteta

mlrke, kokard ooh S m!las pA armfns flygmallld.-

ner. 

Armfna flygakola organiaeraa pA tv! tlygavdel

ningar med vardera 4 fl7gplan. 

Armbindlar akall blraa av flygare ooh apaninga-

offioerare. 

Marinen• flygakola fl7ttar till H!rsfjlrden. 

1915 
Nationalitetsmlrke tre kronor faatatlllea. 

1916 
Fl.ygkompaniet eraltter fl7gavdelningen till 

f!lljd av 1914 Ara hlrordning. 

Marinen bestlller 5 biplan hos Thulins Aero
planfabrik. 

1917 
Skarpa akott fr!n ett fl7gplan avloaaades för 

företa g!ngen i Sverige nir löjtnant Vilhelm 

lhlund skilt med en vanlig karbin mot en flotte 

i Roxen fr!n ett fl7gplan med filtflygare C 

Hedenatierna som förare 

1918 
AB Enook Thulin• Aeroplanfabrik i Landskrona 

har blivit ett mlngad.ljontöretag av interna

tionell klaaa. Ett 15-tal tJPer aeriebyggea 

förutom motortillverkning. 

1919 
IClnnedom om apinn införes 1 avenaka fl7gvlaan4et 

aedan löjtnanterna Bodfhn ooh von Porat baord-

rata till Frankrike t8r t17gatudiar. 
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1920 

G von Porat efterträder kapten Fogman eom chef 

för flygkompanist. 

1925 

Rikedagebeelut om ett ejAlvetlndigt evenekt 

flygvapen. 

1926 
Flygvapnet blir en ejllvetll.ndig vapengren. An
slagen beräknas till 6 miljoner kronor om lret 

eller 6 % av de totala förevarsutgifterna. Chef 

blir överste K A B Aalundeon. 

1927 
Centrala flygekolan pl Ljungbyhed och centrala 

flygverkatlderna vid Väeterle och Malmen in

rättas. 

1928 

En svensk flygetyrka deltar i undelttning av de 

överlevande fr!n luftekeppet "Italia". 

1929 
Företa flygk!ren i Vleterle uppelttee. Tidigare 

fanns kArar vid Hlgernll.e och ICarlaltrona, Malmen 

och Fröeön. 

1936 
Riksdagen faetetAller en förevareordning eom 

under an ejuArsperiod inneblr en tredubbling av 
flygvapnets slagkraft. P'l.ygkArel'Jla utökaa till 

eju och ombilda• till flottiljer. 

1937 

Flygvapnet flr aina första egna officsrsaepi-

rantar. 

1939 
F 19 bildas och inglr i den svenska frivillig

klren till 1':1.nland. 

1940 
Riksdagen beslutar sitta upp tvA nya jalctflot

tiljer. F 9 i Göteborg och F 10 i Malmö. 

De företa SAAB-konstruktionerna S 17 och B 17, 

S 18, B 18 ooh T 18 provflyges. 

F 11 i Nyköping tillkommer för fjlrrepaning. 

1941 
Riksdagen beslutar om en bombflottilj i Kalmar, 

' F 12, och en flygbaeklr 1 Lulel, F 21. 

1942 
Riksdagen beslutar att kraftigt föratlrka för

svaret. Försvarsbeslutet innebär bl a 5 nya 

flottiljer, F 13, Norrköping (jakt), F 14 Halm

stad (bomb), F 15, Söderhamn (jakt), F 16, Upp

sala (jakt), och F 17, Ronneby (bomb). Ansla

gen uppglr till 220 miljoner kronor. 

1946 

Flygvapnet flr ytterligare en jalctflottilj -

F 18, Kungl Södertörns fl.Tgflottilj - som för-

11.gga till Tullinge. 



1947 
Det företa svenska reaplanet J 21 R provtl7gea. 

1948 
Luftbev&kning överföres till flygvapnet 

Etiopien begär svensk hjllp vid upprlttande av 

sitt flygvapen. 

1951 
J 29•an, det företa i :&!ropa serietillverltade 

reaplanet med pilvinge tillföras jaktförbanden. 

Det ajllvatlndiga flygvapnet tirar 25-lrajubi

leum med en ator fl7gd.ag 1 Stockholm. 

Anslagen lr nu 400 lliljoner kronor ooh peraon&l• 

etpkan 17000. 

1952 
SAAB 32 LanHn, det företa svenska flygplan eoa 

överskred ljudvallen, provflyges. 

1954 
Kapten Vesterlund sitter vlrldsrekord pl 500 ka 

sluten bana med en J 29 (997 kla/t}. 

1955 
Sill! 35 Draken gör sin jungfruflygning. 

Xapten Neij ooh flltfl7gare B Kri.keson sitter 

vlrlderekord pl 1000 ka sluten bana med en rote 

s 29 0 (900,6 ka/t}. 
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1960 
Svenak flygpereonal tjlnatgör i helikopter- och 

transportförband för ll'N i KOIJ80• 

Svenaka flygare och tekniker hjllper till att 

organisera en fl7gekola i Tunisien. 

1961 
En svensk jalctflyggrupp skickas till Kongo ooh 

ingh i P'N etpkorna. 

1962 
Svenskt militlrfl7g firar sitt 50-lrejubileum. 

I ll'O!IORD3T 'l'ILL PROGRAMMET li'OR FLYGDAGARNA 

PÅ XAll!EN SKRIVER CHEFEN FÖR :P'LYGVAPNET, 

GENERALLÖJTY.L'fr LAGE THUNBERG1 

Denna fl;ygdag har liksoa alla andra organi

serats tör att ge allmlnheten inblick i 

tjlnsten och utrustningen i P'lygvapnet. 

Frimat har den emellertid givits syfte och 

formen att minna om de 50 Ar som förflutit 

av militlr flygning i Sverige. Dessa 4r ha 

karaktlriserate av en enorm utveckling, som 

saknar motstycke pA andra samhlllslivets 0111-

rlden ••• Vi flygvapnets min lro stolta l:STer, 

var och en pl sitt omrAde, att ha bidragit 

till denna utveckling, Den har givit som re

sultat ett tillskott 1 försvarskraft som tid 

etter annan må ha bidragit till fredens be

varande. Det lr vArt hopp att denna kraft 

skall best& och In mera utvecklas i sams& 

syfte. 

Vi betyga i dag vAr aktning och beundran tör 

de min som voro pionjlrer. 


