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Flere vabener til Flyvevabenet 

S iden fortlret 1968, da oversigten 
over det danske Flyvevabens vabe

ner blev skrevet (se HT nr- 18 p. 385), 
er yderligere fern vabener kommet til, 
alIe fastsat 8. maj 1968. De f!61ger her: 

I. Tr<eningseskadrillen. Vingerne over 
skjoldet er guld, b1'mdet er . flyverbHlt c 

og bpr b<ere enhedens devise sam t beteg-
nelsen TRESK. 

TTteningseskadri llen (Avn!6) : I guld 
felt en siddende naturalistisk jagtfalk, 
bla, med r!6d hrette og fjerbusk og r!6d 
fod-ring (figur I). Devise: »Ex exerci
tio peritia, 0veIse g!6r mester «. Den 
fint afrettede jagtfalk (kendelig pa sin 
h<ette og ring), indfanget som ungt dyr 
og optrrenet til sin kunst gennem taI
modig undervisning, er et velegnet 
mrerke for en uddanneIseseskadrille. -
Eskadrillen f~rte tidligere et vaben 
med en !6rn siddende ved sin rede 
med unger i. 

Flyvestation VcerltfJse: I .sort felt et 
afrevet hoved af en jagthund, guld, 

med r!6d tunge og r!6dt haIsband, det 
hele inden for en guld bort belagt 
med r!6de s!6blade (figur 2). Devise: 
»Victoriam assequitur, Den fanger 
sejr«. Borten med s!6bladene (i konge
vabenets farver) skaI an give Flyvesta
tionens beliggenhed pa en af de dan
ske !6er, nrermere bestemt pa .Sj!6Iunds 
fagre sIetter«. Dette sidste symboliseres 
ved jagthunden i det sorte felt, som 
spiller pa sagnet om kong Volmers 
vilde jagt, .tit korser armen bonde/sig 
end pa natlig sti / nar jregere og hunde 
/ ham suse vi ldt forbi«. 

Eskadrille 723: Lodret delt af bIat 
og s!6Iv, deri , i omvendte farver, en he
raldisk falk med udbredte vinger (fi
gur 3). Devise: .Valet vigilat, Den g!6r 
fyldest, der er arvagen «. De danske ja
gereskadriller (tiI forskeI fra jagerbom
berne) benytter falken som vabendyr, 
fordi falken ogsa ops!6ger og drreber 

2. Flyvestation V<eripse. P1't bi'tndet bpr 
st1't enhedens devise sarnt betegnelsen 
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Flere våbener til Flyvevåbenet 

Siden foråret 1968, da oversigten 
over det danske Flyvevåbens våbe

ner blev skrevet (se HT nL 18 p. 385), 
er yderligere fem våbener kommet til, 
alle fastsat 8. maj 1968. De fØlger her: 

l. Træningseskadrillen. Vingerne over 
skjoldet er guld, båndet er .flyverblåtc 

og bør bære enhedens devise samt beteg-
nelsen TRESK. 

TTæningseskadTillen (AvnØ) : I guld 
felt en siddende naturalistisk jagtfalk, 
blå, med rØd hætte og fjerbusk og rØd 
fod-ring (figur l). Devise: »Ex exeTci
tio peTitia, Øvelse gØr mester «. Den 
fint afrettede jagtfalk (kendelig på sin 
hætte og ring), indfanget som ungt dyr 
og optrænet til sin kunst gennem tål
modig undervisning, er et velegnet 
mærke for en uddannelseseskadrille. -
Eskadrillen fØrte tidligere et våben 
med en Ørn siddende ved sin rede 
med unger i. 

Flyvestation VæTIØse: I .sort felt et 
afrevet hoved af en jagthund, guld, 

med rØd tunge og rØdt halsbånd, det 
hele inden for en guld bort belagt 
med rØde sØblade (figur 2). Devise: 
»Victoriam assequitur, Den fanger 
sejr«. Borten med SØbladene (i konge
våbenets farver) skal angive Flyvesta
tionens beliggenhed på en af de dan
ske Øer, nærmere bestemt på .SjØlunds 
fagre sletter«. Dette sidste symboliseres 
ved jagthunden i det sorte felt, som 
spiller på sagnet om kong Volmers 
vilde jagt, .tit korser armen bonde/sig 
end på natlig sti / når jægere og hunde 
/ ham suse vi ldt forbi«. 

Eskadrille 723: Lodret delt af blåt 
og sØlv, deri , i omvendte farver, en he
raldisk falk med udbredte vinger (fi
gur 3). Devise: .Valet vigilat, Den gør 
fyldest, der er årvågen «. De danske ja
gereskadriller (til forskel fra jagerbom
berne) benytter falken som våbendyr, 
fordi falken også opsøger og dræber 

2. Flyvestation VærlØse. På båndet bØr 
stå enhedens devise samt betegnelsen 

FSNVÆR. 
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Flyvevdbenet 

3-4-5. Eskadrille 723, Eskadrille 726, og Eskadrille 730. Af pladshensyn er kun skjol
dene vist. TilbehS!Sret kan vrere sam p1't figur 1-2 eller som vist p1't side 386 i Heraldisk 

Tidsskrift 11r. 18. 

sit bytte i luften. - Eskadrillen f9>rte 
ogsa tidligere en falk, hentet fra my
tologien. 

Eskadrille 726: I r9>dt felt tre s9>lv 
falkekl9>er forenet i midten som en tri
skele (figur 4). Devise: .In corpore, I 
frellesskab «. Eskadrillen bestar af ja
gere og f9>rer derfor falke-kl\6er; at der 
er tre af dem skal bI. a. anskueligg9>re 
eskadrillens devise. - Tidligere f~rtes 
en sort ~rn i guld, men det Ia for tret 
op ad det tyske statsvaben. 

Eskadrille 730: I bIat felt uregel
mressigt str~et med seksoddede s9>lv 
stjerner en oprejst tyr, s~lv, med r~dt 
~je (figur 5). Devise: .Vis superne, 
Kraften over dig«. Eskadrillen bestar 
af jagerbombere, og for dem er "iyren 
et velegnet mrerke. Dens l6je er r~dt, 
fordi den stjerne (Aldebaran) i stjer
nebilledet Himmeltyren, der udg~r 

dennes s6je, er r9>d. - Ogsa tidligere 
f~rtes en tyr, om end i andre tinktu
rer. lEndringerne er bI. a. foretaget for 
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at undga for stor lighed med vabenet 
for Flyvestation Alborg. 

Oversigten i HT nr. 18 kan il6vrigt 
suppleres med f~lgende oplysninger: 

Vabenet for Flyvevabenets Officers
skole anvendes ogsa, med samrne tink
turer og samme devise, af Flyvevllbe
nets Specialofficersskole. Den eneste 
forskel er betegnelsen FLOS pa det 
ledsagende band for f~rstnrevnte skole, 
FLSP pa bandet for sidstnrevnte. 

Nar kronen over Flyvevabenets va
bener er .svrevende«, er det fordi man 
ikke 9>nsker den danske konge- og 
statskrone anbragt direkte hvilende pa 
andre vabenskjolde end kongevabenet 
(.det store rigsvaben«) og statsvabenet 
(»det lille rigsvaben«). Nar kronen 
skal kombineres med andre statslige 
emblemer, fx Statsbanernes vingehjul , 
Postvresenets horn-og-pile og FIadens 
skibsvabener, foretrrekker man, at den 
ikke berjilrer dem, og altsa at den 
. svrever.. S.T.A. 

Flyvevdbenet 

3-4-5. Eskadrille 723, Eskadrille 726, og Eskadrille 730. Af pladshensyn er kun skjol
dene vist. TilbehØret kan være som på figur 1-2 eller som vist på side 386 i Heraldisk 

Tidsskrift 11r. 18. 

sit bytte i luften. - Eskadrillen fØrte 
også tidligere en falk, hentet fra my
tologien. 

Eskadrille 726: I rØdt felt tre sØlv 
falkeklØer forenet i midten som en tri
skele (figur 4). Devise: .In corpore, I 
fællesskab«. Eskadrillen består af ja
gere og fØrer derfor falke-kløer; at der 
er tre af dem skal bl. a. anskueliggØre 
eskadrillens devise. - Tidligere fØrtes 
en sort Ørn i guld, men det lå for tæt 
op ad det tyske statsvåben. 

Eskadrille 730: I blåt felt uregel
mæssigt strØet med seksoddede SØlv 
stjerner en oprejst tyr, sølv, med rØdt 
øje (figur 5). Devise: .Vis superne, 
Kraften over dig«. Eskadrillen består 
af jagerbombere, og for dem er "iyren 
et velegnet mærke. Dens øje er rØdt, 
fordi den stjerne (Aldebaran) i stjer
nebilledet Himmeltyren, der udgØr 
dennes øje, er rØd. - Også tidligere 
fØrtes en tyr, om end i andre tinktu
rer. Ændringerne er bl. a. foretaget for 

406 

at undgå for stor lighed med våbenet 
for Flyvestation Alborg. 

Oversigten i HT nr. 18 kan iØvrigt 
suppleres med fØlgende oplysninger: 

Våbenet for Flyvevåbenets Officers
skole anvendes også, med samme tink
turer og samme devise, af Flyvevåbe
nets Specialofficersskole. Den eneste 
forskel er betegnelsen FLOS på det 
ledsagende bånd for fØrstnævnte skole, 
FLSP på båndet for sidstnævnte. 

Når kronen over Flyvevåbenets vå
bener er .svævende«, er det fordi man 
ikke Ønsker den danske konge- og 
statskrone anbragt direkte hvilende på 
andre våbenskjolde end kongevåbenet 
(.det store rigsvåben«) og statsvåbenet 
(»det lille rigsvåben«). Når kronen 
skal kombineres med andre statslige 
emblemer, fx Statsbanernes vingehjul, 
Postvæsenets horn-og-pile og Flådens 
skibsvåbener, foretrækker man, at den 
ikke berØrer dem, og altså at den 
.svæver«. S.T.A. 



[da] Dette materiale er beskyttet af ophavsret. Det kan downloades, lagres og udskrives til personlig brug og 
til ikke- kommerciel brug i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbejdning, tilgængeliggørelse samt 
fremstilling af  kopier er ellers kun tilladt i det omfang, der følger af lov eller aftale.

[no] Dette materialet er beskyttet av opphavsrett. Det kan lastes ned, lagres og skrives ut for personlig bruk og 
for ikke-kommersiell bruk i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbeidning, tilgjengeliggjøring og 
fremstilling av kopier er ellers bare tillatt i den grad som følger av lov eller avtale.

[sv] Detta material är skyddat av upphovsrätt. Det får laddas ned, sparas och skrivas ut för enskilt bruk samt för 
icke- kommersiellt bruk i samband med undervisning och forskning. Bearbetning, tillgängliggörande samt fram-
ställning av kopior är i övrigt bara tillåtet i den utsträckning som följer av lag eller avtal. 

[en] This material is protected by copyright. It may be downloaded, saved and printed for personal use and for 
non- commercial use in connection with teaching and research. Altering, making it available or producing copies 
is otherwise only permitted to the extent that follows from law or contract.
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