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DIVISIONSEMBLEM 


Anda sedan först a värl dskri get har man i de 

flesta utländska flygvapen i mycket stor ut

st räokning l~tit varje enskild flygdivision ha 

sitt eget speciel la märke eller emblem. S~ har 

det inte varit hos oss. Det har visserligen spo

radiskt förekommit att olika divisioner skaffat 

sig ett emblem, men de har inte blivi t allmänt 

kända inom vapnet. D~t är bara några f~ som vun

nit hävd. Införande t av officiella flottiljemb

lem gjorde väl att intresset för divisionsemb

lemen sjönk. 

Det förefaller emeller tid s om intresset ökat 

igen under de ssnaste Aren. Flygvapennytt har 

bär nöjet presentera de emb l em som f inns i dag. 

Divisi onsemblemen vid F 6 är av ak t 
ni n gsv~rd å l der. l :a divl slonens t ill 
kom redan 1940, dA. .flottiljen sat te ~ 
upp. F'ärgeiittningen är nke1: 
F~~e l n Rr röd ph grön botten. Märket 
avgräneae av er, rlld ring. 

3: e divisionens Kr betydl igt färgranna

re: 

Ringen runt m~rke t är gul liksom lansen 

och en de l av skölden. Raket spetsen är 

röd, st j ärtvingarna grönb l ~. Ri ddaTe n 

p~ raketen är klädd i blått. 


Emblemet ovan tillhör andra di visionen 

på F 4. FRrgerna Rr följande : 


Bakgrunden i cirkeln BLÅ, David B l ~ 

VITT, J ämtl and VITT, A 29 :an SVART, 

f jä llen BRUNA med VITA toppar och 

sjöarna BLÅA. 


David Gul , 3:e di
vj s ionen pli F 4DaVid . färhar föl jande 
. ~lil ger i sitt em blem: 


Hav = mörkbll\.tt 
med vitt skum 

Himm el = ljusbIA 
Sto rsjöod j uret = 

grönsvart 
Rygg, stj[irtfena, 

t unga = röda 
Tänder, andedrUkt 

~ vita 
Gom = ljusröd 
Svärd = silver med 

eult handta" 
(lgon = gula med 

r öd pupill 

Den i sket gula geti ngen, som är e~m
bolen för tredje divisionen pA F 9 ses 
härovan, dA den under beredskapsären 
satt på divisionens J 22:or. Elllblemet 
återges i f ärg längst ner p~ höger sida. 

http:m�rkbll\.tt
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2 div F 1 

3 div F 1 

Fä F 3 har divisionerna samsats om 
samma emblem med undantag för oli 
ka fondfärg. Symbolen i emblemet är 
en silhuett av den kända Folke fil 
byterstatyn. Bak6runden för 1:a di
visionen är r~d, för 2:a bIA och 
för 31e eul. 

F 8 har liksom F J ett enhe temärke. 
urnens bakgrund är beroende pA di
visionens nummer rÖd, bIA eller gul. 

F 9 har tre skä mtsamt beto nade em
blem. Nedan i divisionsordni ng I 
"Djävulen", "Bonzo" och "Getingen". 
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Forte. från sidan 15. 

F 10 har fant asiful la emblem. Ovan 11a, nedan 
21a och överst t h 31e divi sionens. Det gula i 
emblemet ovan är i verkli gheten guldfärgat. 

:7~'I'I~k'J;. p/a 
M-/njl,nmin$ 

E/llBLEMEN pJ. 35-r'ÖRBAl,D 

Vid 35-förbanden har divisionsemblemen aldrig 
vunnit insteg. Där har man i stället komponerat 
hj~lmemblem, vilka som en flygcbe f skämtsamt 
uttrycker sig "är en form av inbördes beundran 
och en avsikt att visa hur långt vi kommit i 
moderni tet jämfört med den efterblivenhet som 
vidlåder övrig flygande personal. 

1,Ien", fortsätter han, "ekä.mt åsido: Den moderna 
taktiken går alltmer över till enskilt uppträ
dande i jaktförsvaret varigenom divisionssam
häri gheten i någon m&n luckras upp. Kaneke gen
mäler någon att det därför finns s~ mycket 
större anledning att finna former att upprätt
hÄlla sammanhållningen inom divisionen. ::'en 35
förarna kommer dock tills vidare att hälla faet 
vid den kollektiva formen som stärker samman
hflllningen inom hela iet Ännu eå länge exklusi
va 35-förarskrået." 

Hj ä lmemblemen återges nedan. DA man passerat 
ett visst antal flygtimmar försee märket med 
en gyllene ram och efter hand förgylls den sti
liserade bilden av flygplan 35 samt eventuellt 
förekommande stjärnor enlie~ nedre radens exem
pel. Emblemen finns nu på F 13, F 16, F 18 och 
Försölcscentralen. 

f/ 17J';P/clUl"V Min 

j/u,pil 35pr-e 
1tn'!~xx:iuN'i"n 
41/ /,;',Pllln 

~ nw~lt~ lIC" 
ål4"./, fo'o/~pe 
-"'"fo~rra'ql 

) 50(H
>2501 > 7501 >'(!()dl 



2ta divi s ionen pä Il har en silverfärgad sti 
li serad Örn med ki ka re p blä bo tten och stäen
de p! nlgra ulliga vi t a mol n. Devi s en MAGJnn~ I . 
PARVO. har tre u t t ydni n ar: 1. Se e t stora i 
det l i l la. Hä i in tolkas den enskildes be tydel 
se för den gemensamma upp " f ten. 

2. Se mycket i li 
t e t. Även i et t l itet vä l maskerat mål an man 
rr-god i nsyn med h j~lp av kameror och ögonspa 
ni g . 

3. Finn mycke t ur 
litet. Ur ett l itet t il l synes b e tydelselös t 
mål kan man t o l ka fram uppgifter av stort un
derrättels8värde. 

Schackp j äsen pi 31e 
divi s onens emblem 
(F 11) är gul, li k
som Ktt ovanför och 
r amen kri ng märke t. 
SOLUS ES FORTIS 
Ensam är stark. 

5 :s divisionens emblem (F Il) är kons t närl i g t 
skönt . Katthuvudet har gul a öeo n och sköl dens 
bo tten är grön. 
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2 :a divi s ionen pi F 12 har ett lustig t emblem . 
Paraplye t är grAtt , skor na bru na och L: t har 
di vi s ionef ärgen bl~tt . 

F 18 s aknar he lt divi 
si onsemblem. Aan hål 
l er em eller t i d för 
närvar an e pA att kom
ponera h j ä l membl em för 
de olika ivisionerna . 
De ska kombineras med 
Draken-emblemen. l.~är
ket t v ä r F 1818 
flot t ilj embl em. MENS 
AGIT MOLEM ~ Andens 
eeger över mat eri en. 

2 : a divi s ionen pi F 21 har nedanetAende divi
s i onsmär ke. Det vita har i verklighe ten si lver 
f ä r g . Bak nden är uniformsblå, medan U: t är 
lj usb l At t . CUM LANCSA AD VINCEl1DUM ; Med Lansen 
till seger . 


