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Våbener for det danske Flyvevåben 
Af Sven Tito Achen

I 
1957 henvendte to unge flyver
officerer sig til det gamle Danske 

Selskab for Heraldik og Sfragistik (i 
1959 gået op i Societas Heraldica 
Scandinavica) og spurgte, om man 
kunne hjrelpe dem med et våbenskjold 
for deres eskadrille. Det ville man me
get gerne, og efter et par samtaler og 
adskillige udkast fandt flyvere og he
raldikere sammen frem til et våben, 
som udtrykte hvad flyverne havde haft 
i tankerne, og som også heraldikerne 
kunne vrere tilfredse med (se figur 15). 

Allerede nogle år i forvejen, fra o. 
1950, var våbener begyndt at dukke 

op på forskellige eskadrillers og flyve
stationers materiel, brevpapir, blazere 
m. m. Initiativet hertil var ikke kom
met ovenfra, fra Flyvevåbenets ledelse,
men fra officerer og mandskab, som 
selv udformede deres ide og betalte
hvad det evt. kostede at få den ren
tegnet, mangfolddiggjort eller udf\6rt 
i forskellige materialer.

Dette beh9>ver ingen forklaring. 
Trangen til at danne sig et mrerke, 
som skal udtrykke ens identitet, må
ske sige noget vresentligt om en, og 
give venner og fjender besked om, 
hvem de har for sig, er almen menne-
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I. Chefen for Flyvevabenet. Flyvevabenets 
skjolde anvendes med to sa:t . tilbehpr«, 
enten som her, elIer som pa figur 8. Vin
gerne er guld, bandet er bIat og ba:rer i 
dette tilfa:lde teksten . Chefen for Flyve
vabenet« samt, foroven , tre stjerner. De 
enkelte enheder fprer deres devise samt 
navn og evt. nummer pa bandet. 0verst 
sva:ver den kongelige krone. Af pladshen
syn er for de pvrige vabeners vedkoID-

mende kun skjoldet vist. 

skelig. Men maske var flyverne blevet 
styrket i deres tilskyndelse ved hvad 
de havde set i udlandet, f. eks. inden 
for Royal Air Force, hvis eskadriller 
og andre formationer har fl"rt en form 
for vaben omtrent siden korpsets op
rettelse under den Fl"rste Verdenskrig. 

Adskillige af disse spontant opstaede 
vabener kunne heraldisk set ikke va:re 

bedre, hverken i ide elIer i udfl"relse. 
Andre var mindre gode, og nogle var 
ra:dsomme. Et par af vabenma:rkerne 
udgjordes af fabelva:sener, som var nye 
for den traditionelIe heraldik, og ad
skilIige af vabenerne var humoristiske. 
Folk som lever farefuldt la:gger sja:l
dent sa megen alvor for dagen. 

I 1965 bestemte Forsvarsministeriet 
imidlertid, at nye vabener skulle ud
arbejdes efter faste retningslin jer, og 
at alIe hidtil brugte vabener skulIe 
tages op til revision. Ved denne revi
sion kasserede man skjoldema:rker, 
som i alIe £aId ingen heraldiker vi lIe 
gra:de over at sige farvel til (en turist
viking, tegnefilmsfigurer, trolden Ted
dy), men lod det desva:rre ogsa ga ud 
over et par af de gode ma:rker. En
kelte vabener beholdt man, del vis let 
forandret , om end ikke undtagelsesll"st 
til noget bedre. I den nye samling er 
der adskillige va:ldig gode vabener, og 
adskillige ka:kke og opfindsomme de
viser; det er, som helhed, et smukt re
sultat, om end maske lidt for friseret. 
Og huml"ret er totalt forsvundet. 

De nye vabener er udarbejdet af 
Flyvevabenets Heraldiske Arbejdsgrup
pe: major F. A. Fischer, major H. O. 
Feldstedt, arkitekt N. E. Botfeldt (Or
logsva:rftet), Statens heraldiske Kon
sulent ekspeditionssekreta:r Paul War-

2.-3 .-4. Flyvestationerne Karup, Skrydstrup (sorte ravne i splvfelt) og Tirstrup. 
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I. Chefen for Flyvevåbenet. Flyvevåbenets 
skjolde anvendes med to sæt . tilbehør«, 
enten som her, eller som på figur 8. Vin
gerne er guld, båndet er blåt og bærer i 
dette tilfælde teksten . Chefen for Flyve
våbenet« samt, foroven , tre stjerner. De 
enkelte enheder fører deres devise samt 
navn og evt. nummer på båndet. øverst 
svæver den kongelige krone. Af pladshen
syn er for de Øvrige våbeners vedkoID-

mende kun skjoldet vist. 

skelig. Men måske var flyverne blevet 
styrket i deres tilskyndelse ved hvad 
de havde set i udlandet, f. eks. inden 
for Royal Air Force, hvis eskadriller 
og andre formationer har fØrt en form 
for våben omtrent siden korpsets op
rettelse under den FØrste Verdenskrig. 

AdSkillige af disse spontant opståede 
våbener kunne heraldisk set ikke være 

bedre, hverken i ide eller i udfØrelse. 
Andre var mindre gode, og nogle var 
rædsomme. Et par af våbenmærkerne 
udgjordes af fabelvæsener, som var nye 
for den traditionelle heraldik, og ad
skillige af våbenerne var humoristiske. 
Folk som lever farefuldt lægger sjæl
dent så megen alvor for dagen. 

I 1965 bestemte Forsvarsministeriet 
imidlertid, at nye våbener skulle ud
arbejdes efter faste retningslin jer, og 
at alle hidtil brugte våbener skulle 
tages op til revision. Ved denne revi
sion kasserede man skjoldernærker, 
som i alle fald ingen heraldiker ville 
græde over at sige farvel til (en turist
viking, tegnefilmsfigurer, trolden Ted
dy), men lod det desværre også gå ud 
over et par af de gode mærker. En
kelte våbener beholdt man, delvis let 
forandret , om end ikke undtagelseslØst 
til noget bedre. I den nye samling er 
der adskillige vældig gode våbener, og 
adskillige kække og opfindsomme de
viser; det er, som helhed, et smukt re
sultat, om end måske lidt for friseret. 
Og humØret er totalt forsvundet. 

De nye våbener er udarbejdet af 
Flyvevåbenets Heraldiske Arbejdsgrup
pe: major F. A. Fiseher, major H. O. 
Feldstedt, arkitekt N. E. Botfeldt (Or
logsværftet), Statens heraldiske Kon
sulent ekspeditionssekretær Paul War-

2.-3 .-4. Flyvestationerne Karup, Skrydstrup (sorte ravne i sølvfelt) og Tirstrup. 
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F lyvevabene t 

5.-6.-7. Flyvestation Vandel, Flyvestation Vedb;ek, Flyvestation Alborg. 

ming, arkitekt Claus Achton Friis m. £1. 
Ved formuleringeq af de latinske de
viser har bibliotekar K. Friis Johan
sen, Det Kg!. Bibliotek, bistaet. Indtil 
sommeren 1968 var i alt 23 vabener 
blevet fastsat. 

Chefen for Flyvevabenet: I guld felt 
tre over hinanden gaende guldkronede 
bU 19>ver med guld kl9>er og r9>de tun
ger, ledsaget af ni r9>de h jerter (S9>
blade), se figur I. Kongen af Dan
marks vaben og den danske stats va
ben, som ogsa anvendes af Flyvevabe
net, er hermed tillige autoriseret for 
en person uden for kongehuset, nem
lig chefen for Flyvevabenet. 

Nogle viI maske synes, at det er et 
brud pa al heraldisk tradition, og pa 
almindelig fornuft, at statsoverhove
dets og statens vaben skal anvendes, 
officielt fastsat, af en af statens tjene
stema:nd. Men det skal vel opfattes 
sad an, at det er Flyvevabenets vaben, 
som chefen bruger? 

Flyvestation Karup: I r9>dt felt en 
guld urfugl (figur 2). Devise: »Jutus 
fortis tenax est, Jyden han er sta:rk 
og sej«. Urfuglen var karakteristisk for 
de hedeornrader, hvor £lyvestationen 
er anlagt, og indgar med lignende mo
tivering i vabenerne for Brande Kom
mune og Viborg Amtskommune. Kg!. 
godkendt 1966. 

Flyvestation Skrydstrup: I s9>lv felt 
to forfra sete sorte ravne med hoveder
ne vendt mod hinanden (figur 3). De
vise: .Cogita memento, Ta:nk og 
husk«. De to ravne udtrykker £lyve
stationens tilknytning til egnen, hvor 
ravnene indgar i seglet for N9>rre 
Rangstrup Herred, fra o. 1300, og i 
vabenerne for Vojens og Agerskov 
kommuner. Kg!. godkendt 1967. 

Flyvestation Tirstrup: I r9>dt felt et 
guld kronhjortetrofa: (figur 4). De
vise: »Qui offenderit ferietur, Den der 
kommer for na:r, bliver stanget«. Fi
guren star for flyvestationens beliggen
hed pa Djursland, .Hjorteland«; i 
seglet for Djurslands S9>nder Herred, 
kendt fra 1584, indgar to hjortedyr. 
Ordet trofce i denne betydning er sik
kert hentet fra ja:gersprog og vistnok 
nyt inden for heraldikken. Det er 
una:gtelig lettere at handskes med end 
.en pandeskal med takker« eller .en 
pandebrask med gevirer« eller »to 
hjortevier pa et stykke af kraniet« el
ler hvad man ellers kunne finde pa. 
Men er det ogsa umiddelbart forstae
ligt og umisforstaeligt? Kg!. godkendt 
1967. 

Flyvestation Vandel: I r9>dt felt to 

lodret stillede guld strids9>kser med 
hovederne vendt udad (figur 5). De
vise: .Persta atque obdura, Hold ud 
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5.-6.-7. Flyvestation Vandel, Flyvestation Vedbæk, Flyvestation Ålborg. 

ming, arkitekt Claus Achton Friis m. fl. 
Ved formuleringeq af de latinske de
viser har bibliotekar K. Friis Johan
sen, Det Kg!. Bibliotek, bistået. Indtil 
sommeren 1968 var i alt 23 våbener 
blevet fastsat. 

Chefen for Flyvevåbenet: I guld felt 
tre over hinanden gående guldkronede 
blå lØver med guld klØer og rØde tun
ger, ledsaget af ni rØde hjerter (sØ
blade), se figur l. Kongen af Dan
marks våben og den danske stats vå
ben, som også anvendes af Flyvevåbe
net, er hermed tillige autoriseret for 
en person uden for kongehuset, nem
lig chefen for Flyvevåbenet. 

Nogle vil måske synes, at det er et 
brud på al heraldisk tradition, og på 
almindelig fornuft, at statsoverhove
dets og statens våben skal anvendes, 
officielt fastsat, af en af statens tjene
stemænd. Men det skal vel opfattes 
sådan, at det er Flyvevåbenets våben, 
som chefen bruger? 

Flyvestation Karup: I rØdt felt en 
guld urfugl (figur 2). Devise: »Jutus 
fortis tenax es t, Jyden han er stærk 
og sej«. Urfuglen var karakteristisk for 
de hedeornråder, hvor flyvestationen 
er anlagt, og indgår med lignende mo
tivering i våbenerne for Brande Kom
mune og Viborg Amtskommune. Kg!. 
godkendt 1966. 

Flyvestation Skrydstrup: I SØlv felt 
to forfra sete sorte ravne med hoveder
ne vendt mod hinanden (figur 3). De
vise: .Cogita memento, Tænk og 
husk«. De to ravne udtrykker flyve
stationens tilknytning til egnen, hvor 
ravnene indgår i seglet for NØrre 
Rangstrup Herred, fra o. 1300, og i 
våbenerne for Vojens og Agerskov 
kommuner. Kg!. godkendt 1967. 

Flyvestation Tirstrup: I rØdt felt et 
guld kronhjorte trofæ (figur 4). De
vise: »Qui offenderit ferietur, Den der 
kommer for nær, bliver stanget«. Fi
guren står for flyvestationens beliggen
hed på Djursland, .Hjorteland«; i 
seglet for Djurslands SØnder Herred, 
kendt fra 1584, indgår to hjortedyr. 
Ordet trofæ i denne betydning er sik
kert hentet fra jægersprog og vistnok 
nyt inden for heraldikken. Det er 
unægtelig lettere at handskes med end 
.en pandeskaI med takker« eller .en 
pandebrask med gevirer« eller »to 
hjortevier på et stykke af kraniet« el
ler hvad man ellers kunne finde på. 
Men er det også umiddelbart forståe
ligt og umisforståeligt? Kg!. godkendt 
1967. 

Flyvestation Vandel: I rØdt felt to 

lodret stillede guld stridsØkser med 
hovederne vendt udad (figur 5). De
vise: .Persta atque obdura, Hold ud 
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og va::r standhaftig«. 0kserne star for 
de to vikingetidskonger Corm den 
Camle og Harald Blatand, der boede 
i Jelling, ikke langt Ira Vandel. AI 
lignende grund indgar to ~kser ogsa 
i vabenet for Vejle Amtskommune. 
Kgl. godkendt 1967. 

Flyvestation Vedbcek: I r~dt felt en 
s~lv b~g med en aben gllld krone om 
stammen (Iigur 6). Devise: »Quamdiu 
fagus, Sa la::nge b~gen ... « (Og gamle 
Danmark skal besta / sa la::nge b~gen 
spejler ... ). B~gen star for den skov
rige egn. Som Danmarks nationale tra:: 
er den omsluttet af en krone, og den
ne skal tillige angive at Flyvestationen 
huser Flyverkommandoen. 

Flyvestation Alborg: I r~dt felt et 
guld tyrehoved, set forfra (figur 7). 
Devise: .Cave taurum cimbricum, Vogt 
dig for kimbrertyren«. I oldtidens 
Himmerland, blandt kimbrerne, blev 
tyren tilbedt. »Kimbrertyren«, en sta
tue af A. J. Bundgard, pa Vesterbro i 
Alborg, er blevet et slags vartegn for 
byen og egnen, og star i Alborg Amts
kommunes vaben. Det direkte forbil
lede for flyvestationens sk joldma::rke 
er en bronzefigur fra jernalderen, fun
det i Store Vildmose na::r flyvestatio-
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8. Et eksempel pi'l hvorledes vi'lbenet kan 
anvendes. Eskadrille 721's vi'lben pa et fly, 

til hS'ljre; i na::rbillede til venstre. 

nen. Kgl. godkendt 1966. - Tidligere, 
vistnok fra 1962, f~rte flyvestationen 
et cirkelrundt vabenma::rke med en 
flagermus og devisen: .Et nocte para
tus, Ogsa rede om natten«. 

Flyvevllbenets Officerss}wle: I bUt 
felt en vinget ~rneklo, som holder et 
sva::rd, det hele guld (figur 9). Devise: 
.Per doclrina vis, Styrke gennem vi
den«. Vabenma::rket anskueligg~r sko
lens formal: at give sva::rdet, eller dem 
der svinger sva::rdet, vinger. 

Eskadrille 721 (Va::rl~se): I sort felt 
en springende s~lv delfin med vinger 
(figur 8). Devise: »Ubicumque quan
documque, Hvor som helst, nar som 
helst •. Det vingede havdyr symbolise
rer eskadrillens opgaver, bl. a. efters~g
nings- og redningstjeneste over havet; 
fra oldtiden har delfinen va::ret anset 
for menneskets sa::rlige yen og hja::lper. 
Kgl. godkendt 1967. - Tidligere f~rte 
eskadrillen et lignende vabenma::rke, 
i en mere naturalistisk udf~relse. 

Eskadrille 722 (Va::rl~se og Jylland): 
I sort felt en fremstormende ottebenet 
hest over en skjoldfod, hvis overkant 
danner tre brydende b~lger, det hele 
s~lv (figur 10). Devise: .Nihil inten
talum, Intet ufors~gt.. Eskadrillens 

Sven Tito Achen 

og vær standhaftig«. Økserne står for 
de to vikingetidskonger Gorm den 
Gamle og Harald Blåtand, der boede 
i Jelling, ikke langt fra Vandel. Af 
lignende grund indgår to Økser også 
i våbenet for Vejle Amtskommune. 
Kgl. godkendt 1967. 

Flyvestation Vedbæk: I rØdt felt en 
sØlv bØg med en åben guld krone om 
stammen (figur 6). Devise: »Quamdiu 
fagus, Så længe bØgen ... « (Og gamle 
Danmark skal bestå / så længe bØgen 
spejler ... ). BØgen står for den skov
rige egn. Som Danmarks nationale træ 
er den omsluttet af en krone, og den
ne skal tillige angive at Flyvestationen 
huser Flyverkommandoen. 

Flyvestation Alborg: I rØdt felt et 
guld tyrehoved, set forfra (figur 7). 
Devise: .Cave taurum cimbricum, Vogt 
dig for kimbrertyren«. I oldtidens 
Himmerland, blandt kimbrerne, blev 
tyren tilbedt. »Kimbrertyren«, en sta
tue af A. J. Bundgård, på Vesterbro i 
Ålborg, er blevet et slags vartegn for 
byen og egnen, og står i Ålborg Amts
kommunes våben. Det direkte forbil
lede for flyvestationens skjoldmærke 
er en bronzefigur fra jernalderen, fun
det i Store Vildmose nær flyvestatio-
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8. Et eksempel på hvorledes våbenet kan 
anvendes. Eskadrille 721's våben på et fly, 

til højre; i nærbillede til venstre. 

nen. Kgl. godkendt 1966. - Tidligere, 
vistnok fra 1962, fØrte flyvestationen 
et cirkelrundt våbenmærke med en 
flagermus og devisen: .Et nocte para
tus, Også rede om natten«. 

Flyvevåbenets Officersskole: I blåt 
felt en vinget Ørne klo, som holder et 
sværd, det hele guld (figur 9). Devise: 
.Per doctrina vis, Styrke gennem vi
den«. Våbenmærket anskueliggØr sko
lens formål: at give sværdet, eller dem 
der svinger sværdet, vinger. 

Eskadrille 721 (VærlØse): I sort felt 
en springende SØlv delfin med vinger 
(figur 8). Devise: »Ubicumque quan
documque, Hvor som helst, når som 
helst«. Det vingede havdyr symbolise
rer eskadrillens opgaver, bl. a. efterSØg
nings- og redningstjeneste over havet; 
fra oldtiden har delfinen været anset 
for menneskets særlige ven og hjælper. 
Kgl. godkendt 1967. - Tidligere fØrte 
eskadrillen et lignende våbenmærke, 
i en mere naturalistisk udfØrelse. 

Eskadrille 722 (VærlØse og Jylland): 
I sort felt en fremstormende ottebenet 
hest over en skjoldfod, hvis overkant 
danner tre brydende bØlger, det hele 
sØlv (figur 10). Devise: .Nihil inten
tatum, Intet uforsØgt«. Eskadrillens 



Flyvevtlbenet 

9.-10.-11. Flyvev5.benets Officersskole, Eskadrille 722, og Eskadrille 724. 

opgaver er transportflyvning samt 
efters~gnings- og redningstjeneste i 
helikopter. Den nordiske mytologis 
ottebenede hest Sleipner, der tjente 
Od in samt andre guder og helte indtil 
det muliges yderste gra::nser, er et ud
ma::rket vaben for en organisation der 
under vanskelige og £arlige forhold 
har reddet hundreder a£ menneskeliv. 
Kg!. godkendt 1967. - Tidligere £~rte 
eskadrillen et helt andet vaben, se 
figur 15. 

Eslwdrille 724 (Skrydstrup): I s~lv 

felt med en bJa bort, dannet ved sky
snit, en oprejst r~d gri£ med guld kro
ne (figur 11). Devise: »Recta acriter, 
Lige pa og hardt«. Eskadrillen bestar 
a£ dagjagere og symboliseres uden 
omveje af den vingede, til kamp be
redte grif. En r~d, kronet gri£ i s~lv 

var Erik a£ Pommerns sla::gtsvaben, og 
indgik under ham i kongevabenet. 
Den bla bort er ment som en brisure 
- sa at eskadrillens vaben ikke bliver 
identisk med de pommerske hertugers 
- men den ~dela::gger det enkle og 
smukke vabens karakter. Det ville 
have va::ret bedre at brisere ved at a::n
dre tinkturerne og have udeladt bor
ten. - Tidligere £~rte eskadrillen sit 
specielle £abeldyr, en l~ve med ~rne
hoved og -vinger, kaldet »l~rnen«. Det
te dyr mindede meget om en .grif, men 
var alligevel noget helt for sig selv. 
Hvorfor lod man det ikke leve? 

Eskadrille 725: I r~dt felt en kronet 
lindorm, guld (figur 12). Devise: »Gave, 
adsum, Tag jer i agt, her er jeg«. 
Eskadrillen bestar af jagerbombere, 
na::rliggende symboliseret af det vin-

12.-13.-14. Eskadrille 725, Eskadrille 727, og Eskadrille 729. 
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Flyvevtlbenet 

9.-10.-11. Flyvevåbenets Officersskole, Eskadrille 722, og Eskadrille 724. 

opgaver er transportflyvning samt 
eftersØgnings- og redningstjeneste i 
helikopter. Den nordiske mytologis 
ottebenede hest Sleipner, der tjente 
Odin samt andre guder og helte indtil 
det muliges yderste grænser, er et ud
mærket våben for en organisation der 
under vanskelige og farlige forhold 
har reddet hundreder af menneskeliv. 
Kg!. godkendt 1967. - Tidligere fØrte 
eskadrillen et helt andet våben, se 
figur 15. 

Eskadrille 724 (Skrydstrup): I sØlv 
felt med en blå bort, dannet ved sky
snit, en oprejst rØd grif med guld kro
ne (figur Il). Devise: »Recta acriter, 
Lige på og hårdt«. Eskadrillen består 
af dagjagere og symboliseres uden 
omveje af den vingede, til kamp be
redte grif. En rØd, kronet grif i sØlv 

var Erik af Pommerns slægtsvåben, og 
indgik under ham i kongevåbenet. 
Den blå bort er ment som en brisure 
- så at eskadrillens våben ikke bliver 
identisk med de pommerske hertugers 
- men den Ødelægger det enkle og 
smukke våbens karakter. Det ville 
have været bedre at brisere ved at æn
dre tinkturerne og have udeladt bor
ten. - Tidligere fØrte eskadrillen sit 
specielle fabeldyr, en lØve med Ørne
hoved og -vinger, kaldet »IØrnen«. Det
te dyr mindede meget om en .grif, men 
var alligevel noget helt for sig selv. 
Hvorfor lod man det ikke leve? 

Eskadrille 725: I rØdt felt en kronet 
lindorm, guld (figur 12). Devise: »Gave, 
adsum, Tag jer i agt, her er jeg«. 
Eskadrillen består af jagerbombere, 
nærliggende symboliseret af det vin-

12.-13.-14. Eskadrille 725, Eskadrille 727, og Eskadrille 729. 
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15. Et af de tidlige v1\bener, som blev afskaffet vet! nyordningen , fotog,raferet 1965. I 
dette tilfrelde var det synd, at det gik s1\dan - uanset at det nye v1\ben for eskadrillen 
ogsi er godt - for Sankt Bernhardshunden med cognacsts;lnden , og devisen • Fide lis, 
Til at stole pa«, var et storartet, og hums;lrfyldt, udtryk for eskadri llens opgave: efter
Sl1lg:Ilings- og redningsarbejde. Desuclen havde clette vaben det uvurderlige fortrin, at 
det var valgt af eskaclrillens egne officerer: det var dette ma:rke, de selv s;lnskecle at 

ucls;lve cleres farlige gerning under. 

gede fabeldyr med opsprerret gab og 
frygtelige kls6er. Vabenet er uden ren
dringer hentet fra det sammensatte 
danske kongevaben, hvor det star for 
kongens titel .de Venders«. Dermed 
er det ogsa blevet identisk med skibs
vabenet for mineudlreggeren .Lind
ormen . (se HT bind 1, nr. 4 side 143, 
1961). Det ville have vreret heldigere, 
om man havde gjort eskadrillevabenet 
forskelligt fra det kongelige vabenfelt 
og fra skibsvabenet, hvilket kunne 
vrere sket blot ved at bytte om pa tink
turerne. 

Eskadrille 727: I bUt felt en ss6lv 
Tors-hammer, hvorfra udstraler fire 
guld lyn (figur 13). Devise: »Volat, 
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percutit, revertitur, Den flyver, den 
rammer, den vender tilbage«. Eska
drillen bestar af jagerbombere 'og sym
boliseres udmrerket af Tors hammer, 
som, nar han kastede den, altid ramte 
sit mal og derefter fls6j tilbage i hans 
hand. Kg!. godkendt 1966. - Tidligere 
fs6rte eskadrillen en vinget Tors-ham
mer og devisen .Fortius, citius, altius, 
Strerkere, hurtigere, hs6jere«. Hvorfor 
kunne den ikke beholde de~? 

Eskadrille 729: I grs6nt felt et af
revet hs6gehoved, guld (figur 14). De
vise: .Oculus recordans, 0jet som hu
sker«. Eskadrillens opgave er rekog
noscering, og hs6gen, med sit skarpe 
syn, er derfor et velegnet vabenmrerke 

Sven Tito Achen 

15. Et af de tidlige våbener, som blev afskaffet ved nyordningen , {otog,raferet 1965. I 
dette tilfælde var det synd, at det gik sådan - uanset at det nye våben for eskadrillen 
også. er godt - for Sankt Bernhardshunden med cognacstØnden , og devisen • Fidelis, 
Til at stole på«, var et storartet, og humørfyldt, udtryk for eskadri llens opgave: efter
søgnings- og redningsarbejde. Desuden havde dette våben det uvurderlige fortrin, at 
det var valgt af eskadrillens egne officerer: det var dette mærke, de selv ønskede at 

udøve deres farlige gerning under. 

gede fabeldyr med opspærret gab og 
frygtelige klØer. Våbenet er uden æn
dringer hentet fra det sammensatte 
danske kongevåben, hvor det står for 
kongens titel .de Venders«. Dermed 
er det også blevet identisk med skibs
våbenet for mineudlæggeren .Lind
ormen _ (se HT bind l , nr. 4 side 143, 
1961). Det ville have været heldigere, 
om man havde gjort eskadrillevåbenet 
forskelligt fra det kongelige våbenfelt 
og fra skibsvåbenet, hvilket kunne 
være sket blot ved at bytte om på tink
turerne. 

Eskadrille 727: I blåt felt en SØlv 
Tors-hammer, hvorfra udstråler fire 
guld lyn (figur 13). Devise: »Volat, 
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percutil, reveriitur, Den flyver, den 
rammer, den vender tilbage«. Eska
drillen består af jagerbombere 'og sym
boliseres udmærket af Tors hammer, 
som, når han kastede den, altid ramte 
sit mål og derefter flØj tilbage i hans 
hånd. Kg!. godkendt 1966. - Tidligere 
fØrte eskadrillen en vinget Tors-ham
mer og devisen .Forlius, cilius, allius, 
Stærkere, hurtigere, hØjere«. Hvorfor 
kunne den ikke beholde de~? 

Eskadrille 729: I grØnt felt et af
revet hØgehoved, guld (figur 14). De
vise: .Oculus recordans, øjet som hu
sker«. Eskadrillens opgave er rekog
noscering, og hØgen, med sit skarpe 
syn, er derfor et velegnet våbenmærke 



for den. Kgl. godkendt 1966. - Eska
drillen f~rte tidligere samme v~lben

billede og devise, men vabenet i en 
langt mindre tilfredsstillende udf~rel
se end i dag. 

Luf/vternsgruppen: I r~dt felt tre 
lodret stillede s~lv brandpile, to, en, 
med spidsen opad og med guld flam
me (figur 16). Devise: .Semper para
tus, Altid rede«. Alle eskadrillerne 
531, 532, 533, 534, 541, 542, 543 og 
544 har samme devise. Luftvrernsgrup
pen omfatter eskadriller med raketter, 
og disse er heraldiseret ved brand pile. 
Kg!. godkendt 1967. 

Eslwdrille 531: I r~dt felt en lodret 
stillet s~lv brandpil med spidsen opad 
og guld flamme, mellem to guld jagt
horn med mundingerne opad og udad 
(figur 17). Eskadrillens opgave, raket
operationer, er angivet ved brandpi
len; den er stationeret i Nordsjrelland, 
fra gammel tid de danske kongers fore
trukne jagtterrren og derfor symbol i
seret ved jagthorn. - Kg!. godkendt 
1966. - Tidligere f~rte eskadrillen et 
vaben med en dobbelt~kse mellem to 
naturalistisk gengivne N ike-raketter, 
samt sin devise pa dansk. 

Eslwdrille 532: I r~dt felt en lodret 
stillet s~lv brandpil med spidsen opad 
og med guld flamme, mellem to lodret 
stillede guld ildstal med abningerne 

F lyvevabene t 

udad (figur 18). Brandpilen star for 
raketterne, og ildstalene for eskadril
lens stat:onering pa Amager. Begrun
delsen for dette sidste er f~lgende: 

Ildstalet - eller hvad figuren nu skal 
forestille; forskerne er vistnok ikke 
helt enige - var oprindeligt et vaben
mrerke for de burgundiske fyrster, som 
i l400-tallet ogsa herskede over Neder
la.ndene. I 1500-tallet blev Amager 
.koloniseret« af nederlandske b~nder, 
og den konge som indkaldte dem, 
Christian 2., var ridder af den Gyldne 
Vlies, i hvis ordenskrede ildstalet ind· 
gar som en karakteristisk bestanddel. 
Kg!. godkendt 1966. 

Eslwdrille 533: Ved et tindesnit 
tvrerdelt af r~dt og s~lv, og hen over 
delingen en lodret stillet brandpil med 
spidsen opad, i omvendte tinkturer 
og med guld flamme (se figur 19). 
Brandpilen st~lr for raketterne, og den 
IlVide mur for eskadrillens stationering 
pa Stevns. Fra gammel tid har kridt
stensk vadre vreret det karakteristiske 
byggemateriale pa Stevns, og halv~en 
selv rager frem i havet som en mreg
tig, hvid bastion. Kg!. godkendt 1966. 

Eslwdrille 534: I r~dt felt en lodret 
stillet s~lv brandpil med spidsen opad 
og med guld flamme, mellem to s~lv 
leblade med spidsen opad og udad 
(figur 20). Brandpilen star for raket-

16.-17.-18. Luftva:rnsgruppen, Eskadrille 531 , samt Eskadrillerne 532 og 542; de to 
sidstnrevntc har samme vil bcntegning, men med forskellige farver. 
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for den. Kgl. godkendt 1966. - Eska
drillen fØrte tidligere samme våben
billede og devise, men våbenet i en 
langt mindre tilfredsstillende udfØrel
se end i dag. 

Luftværnsgruppen: I rØdt felt tre 
lodret stillede sØlv brandpile, to, en, 
med spidsen opad og med guld flam
me (figur 16). Devise: .Semper para
tus, Altid rede«. Alle eskadrillerne 
531, 532, 533, 534, 541, 542, 543 og 
544 har samme devise. Luftværnsgrup
pen omfatter eskadriller med raketter, 
og disse er heraldiseret ved brandpile. 
Kg!. godkendt 1967. 

Eskadrille 531: I rØdt felt en lodret 
stillet sØlv brandpil med spidsen opad 
og guld flamme, mellem to guld jagt
horn med mundingerne opad og udad 
(figur 17). Eskadrillens opgave, raket
operationer, er angivet ved brandpi
len; den er stationeret i Nordsjælland, 
fra gammel tid de danske kongers fore
trukne jagtterræn og derfor symboli
seret ved jagthorn. - Kg!. godkendt 
1966. - Tidligere førte eskadrillen et 
våben med en dobbeltØkse mellem to 
naturalistisk gengivne N ike-raketter, 
samt sin devise på dansk. 

Eskadrille 532: I rØdt felt en lodret 
stillet SØlv brandpil med spidsen opad 
og med guld flamme, mellem to lodret 
stillede guld ildstål med åbningerne 

F lyvevåbene t 

udad (figur 18). Brandpilen står for 
raketterne, og ildstålene for eskadril
lens stat;onering på Amager. Begrun
delsen for dette sidste er fØlgende: 
Ildstålet - eller hvad figuren nu skal 
forestille; forskerne er vistnok ikke 
helt enige - var oprindeligt et våben
mærke for de burgundiske fyrster, som 
i 1400-tallet også herskede over Neder
la.ndene. I 1500-tallet blev Amager 
.koloniseret« af nederlandske bØnder, 
og den konge som indkaldte dem, 
Christian 2., var ridder af den Gyldne 
Vlies, i hvis ordenskæde ildstålet ind· 
går som en karakteristisk bestanddel. 
Kg!. godkendt 1966. 

Eskadrille 533: Ved et tindesnit 
tværdelt af rØdt og SØlv, og hen over 
delingen en lodret stillet brand pil med 
spidsen opad, i omvendte tinkturer 
og med guld flamme (se figur 19). 
Brandpilen står for raketterne, og den 
hvide mur for eskadrillens stationering 
på Stevns. Fra gammel tid har kridt
stensk vadre været det karakteristiske 
byggemateriale på Stevns, og halVØen 
selv rager frem i havet som en mæg
tig, hvid bastion. Kg!. godkendt 1966. 

Eskadrille 534: I rØdt felt en lodret 
stillet SØlv brandpil med spidsen opad 
og med guld flamme, mellem to SØlv 
leblade med spidsen opad og udad 
(figur 20). Brandpilen står for raket-

16.-17.-18. Luftværnsgruppen, Eskadrille 531, samt Eskadrillerne 532 og 542; de to 
sidstnævnte har samme vå bentegning, men med forskellige farver. 
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F lyvevtlbene t 

19.-20.-21. Eskadrilleme 53-3 og 543 (samme tegning, forskelIige farver), Eskadrilleme 
534 og 544 (samme tegning, forskelIige farver), og Eskadrille 541. 

terne, og eskadrillens stationering pa 
.Hedenc, mellem Roskilde, K~ge og 
K~benhavn, er angivet ved lebladene. 
Pa Heden findes den jord, som al an· 
den dansk landbrugsjord er klassifice· 
ret udfra. Kgl. godkendt 1967. 

Eshadrille 541: I blat felt en lodret 
stillet s~lv brandpil med spidsen opad 
og med guld flamme, mellem to s~lv 
si Id med hovedet opad og ryggen udad 
(figur 21). Brandpilen star for raket· 
ter, og sildene for eskadrillens statio· 
nering, pa Middelgrunden i 0resund. 
I middelalderen var 0resundssilden en 
af Danmarks vigtigste indtregtskilder. 
Kgl. godkendt 1967. 

Eskadrille 542: I blat felt en lodret 
stillet s~lv brandpil med spidsen opad 
og med guld flamme, mellem to lodret 
stillede guld ildstal med abningerne 
udad (figur 18). Brandpilen star for 
raketter, og ildstalene an giver eska· 
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drillens stationering pa Amager, se un· 
der Eskadrille 532. Kgl. godkendt 1966. 

Eskadrille 543: Ved et tindesnit 
tvrerdelt a£ bUt og s~lv, og hen over 
delingen en lodret stillet brandpil med 
spidsen opad, i omvendte tinkturer og 
med guld flamme (figur 19). Brand· 
pilen angiver raketter, og muren eska· 
drillens stationering pa Stevns, se un· 
der Eskadrille 533. Kgl. godkendt 1966. 

Eskadrille 544: I bUt felt en lodret 
stillet s~lv brandpil med spidsen opad 
og med guld flamme, mellem to s~lv 
leblade med spidsen opad og udad 
(figur 20). Brandpilen angiver raket· 
ter og lebladene eskadrillens statio· 
nering pa .Heden«, se under Eska· 
drille 534. Kgl. godkendt 1967. 

Siden denne oversigt blev skrevet, 
er yderligere fern vabener inden for 
Flyvevabenet blevet fastsat. De viI blive 
prresenteret i nreste nummer. 

F lyvevtlbene t 

19.-20.-21. Eskadrillerne 53-3 og 543 (samme tegning, forskellige farver), Eskadrillerne 
534 og 544 (samme tegning, forskellige farver), og Eskadrille 541. 

terne, og eskadrillens stationering på 
.Heden«, mellem Roskilde, KØge og 
KØbenhavn, er angivet ved lebladene. 
På Heden findes den jord, som al an
den dansk landbrugsjord er klassifice
ret udfra. Kgl. godkendt 1967. 

Eskadrille 541: I blåt felt en lodret 
stillet SØlv brand pil med spidsen opad 
og med guld flamme, mellem to SØlv 
sild med hovedet opad og ryggen udad 
(figur 21). Brandpilen står for raket
ter, og sildene for eskadrillens statio
nering, på Middelgrunden i Øresund. 
I middelalderen var Øresundssilden en 
af Danmarks vigtigste indtægtskilder. 
Kgl. godkendt 1967. 

Eskadrille 542: I blåt felt en lodret 
stillet SØlv brand pil med spidsen opad 
og med guld flamme, mellem to lodret 
stillede guld ildstål med åbningerne 
udad (figur 18). Brandpilen står for 
raketter, og ildstålene angiver eska-
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drillens stationering på Amager, se un
der Eskadrille 532. Kgl. godkendt 1966. 

Eskadrille 543: Ved et tindesnit 
tværdelt af blåt og sØlv, og hen over 
delingen en lodret stillet brandpil med 
spidsen opad, i omvendte tinkturer og 
med guld flamme (figur 19). Brand
pilen angiver raketter, og muren eska
drillens stationering på Stevns, se un
der Eskadrille 533. Kgl. godkendt 1966. 

Eskadrille 544: I blåt felt en lodret 
stillet SØlv brandpil med spidsen opad 
og med guld flamme, mellem to sØlv 
leblade med spidsen opad og udad 
(figur 20). Brandpilen angiver raket
ter og lebladene eskadrillens statio
nering på .Heden«, se under Eska
drille 534. Kgl. godkendt 1967. 

Siden denne oversigt blev skrevet, 
er yderligere fem våbener inden for 
Flyvevåbenet blevet fastsat. De vil blive 
præsenteret i næste nummer. 
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