
grundlag, der kunne lede frem til Folketingets be-

handling og vedtagelse af ”Lov Nr. 242 om Forsvarets 

Ordning”. Denne lov, vedtaget 27. maj 1950, udgør 

det formelle grundlag for Flyvevåbnets oprettelse 1. 

oktober 1950 som et selvstændigt værn.  

De Første vaNskeLige år

ved Flyvevåbnets oprettelse 1. oktober 1950 blev ge-

neralmajor C.C.J. Førslev udnævnt til generalløjtnant 

og ansat som chef for Flyvevåbnet. Flyverkomman-

doen med stab fik midlertidigt sæde på Flyvestation 

værløse, men flyttede kort tid efter til vedbæk. to 

operative landsdelskommandoer blev oprettet og fik 

sæde i henholdsvis karup og værløse. som chef for 

Flyverstaben ansattes oberst kaj Birksted, som havde 

gjort hele anden verdenskrig med i ”royal air Force” 

og ”De frie norske styrker” i england. Modsætnin-

gerne mellem en ældre stabsofficer (generalløjtnant 

Førslev) uden nævneværdig flyvemæssig erfaring og 

en krigsflyver af international format (oberst Birksted) 

faldt ikke heldigt ud og medførte frustrationer for 

begge parter - man talte simpelthen forbi hinanden.

samtidig viste det sig mindre heldigt, at de to lands-

delskommandoer ikke besad den fornødne ekspertise 

til at lede og udvikle de operative enheder på en til-

fredsstillende måde. Hertil kom, at eskadrillecheferne 

var unge og uerfarne, og kun havde et begrænset 

kendskab til det nye flymateriel (gloster Meteor og 

republic F-84 thunderjet), der tilgik i betydeligt antal 

fra 1950. afviklingen af flyvetræningen fik derfor til-

fældighedernes præg, hvilket i den følgende tid med-

førte en lang række havarier med dødelig udgang. 

resultatet blev en uoverensstemmelse mellem den 

siddende Forsvarsminister (rasmus Hansen) og gene-

Flyvevåbnet gennem 60 år

De MiLitære FLyverstyrker sLås saMMeN

tyvernes og tredivernes kamp om økonomiske res-

sourcer betød, at både Hæren og søværnet ønskede 

at opretholde deres egne flyverstyrker. Da Hærens Fly-

vertropper og søværnets Flyvevæsen skulle retableres 

efter 5. maj 1945, var der imidlertid både i værnene 

og blandt politikerne sket en markant holdningsæn-

dring. Luftvåbnenes indsats og betydning for udfaldet 

af anden verdenskrig havde understreget flyverstyr-

kernes selvstændige potentiale, og efter befrielsen 

var der enighed om at sammenlægge de begrænsede 

ressourcer til et selvstændigt ”Luftvaaben”. Der her-

skede derimod ikke enighed om, hvorledes man skulle 

komme fra den delte ordning til et selvstændigt værn 

på linie med Hæren og søværnet, men man nedsatte 

”Forsvarskommissionen af 1946”, som 15. april 1950 

afgav en delbetænkning, der bl.a. indeholdt et kon-

kret lovforslag. Dermed var der omsider tilvejebragt 

et politisk beslutnings-

Flyvevåbnets historie 1950-2010

FLYVEVÅBNET – 60 ÅRS JUBILÆUM – 1950-2010
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Flyvevåbnet tre C-54 skymaster som våbenhjælp. ar-

tilleriflyvebatteri vandel oprettes med hærpiloter og 

flyvevåbenteknikere i april 1958. Fra 1959 begyndte 

Flyvevåbnet også at modtage jagerbombefly af typen 

North american F-100D/F super sabre.

1960 – 1970

en ny forsvarslov betyder, at der i karup oprettes en 

enhedskommando (BaLtaP), og som parallel til Ftk 

med stab oprettes airBaLtaP i NatO-kommando 

systemet. 

raketluftforsvaret overflyttes fra Hæren til Flyvevåb-

net, så Luftværnsgruppen ser dagens lys 2. juli 1962. 

Forsvarslovene af 1960 medfører desuden bygningen 

af tre helikopterudrustede inspektionsskibe af ”HviD-

BJørNeN- klassen”. søværnet anskaffer i samarbejde 

med Flyvevåbnet (FMk) fem helikoptere af typen sud 

alouette iii, som indgår i esk 722. Under CUBa-krisen 

i 1962 sættes danske styrker på ”reinforced alert”og 

esk 729 flyver recogniseringsmissioner i forbindelse 

med russiske skibes passage af storebælt.

i 1965 indgår otte sikorsky s-61a helikoptere i esk 

722, hvoraf tre stationeres som sar-vagt på flyvesta-

tionerne i værløse, aalborg og skrydstrup. Flyvevåb-

net modtager også nye kampfly af typerne Lockheed 

F-104g starfighter og saab 35XD Draken til erstatning 

for F-86D og rF-84F og som supplement til F-100D.

1970 – 1980

året 1969 havde bragt en ny forsvarslov, der adskilte 

sig fra Forsvarsloven af 1960 ved at instituere en en-

hedsledelse for forsvaret. Den nye strukturændring 

medførte oprettelsen af Forsvarskommandoen og 

nedlæggelse af Flyverkommandoen og trænings-

kommandoen. Chefen for Flyvevåbnet indgår med en 

begrænset stab i Forsvarskommandoen, der flytter til 

nye lokaler i vedbæk. 

13. november 1970 udgår Catalina-typen af Flyvevåb-

nets tal. 

Hærens Flyvetjeneste oprettes som selvstændig en-

hed på vandel i 1971, og nye helikoptere af typen 

Hughes 500 Cayuse tilgår. en lovændring medfører 

i 1973, at antallet af kampfly reduceres til 116, hvor-

efter Huntereskadrillen (esk 724) må udgå året efter. 

Finansudvalget godkender købet af tre C-130H Her-

ralløjtnant Førslev. 7. juli 1954 blev den engelske air 

Chief Marshal, Hugh saunders, ansat som rådgiver for 

generalløjtnant Førslev, og i den følgende tid blev der 

arbejdet på at finde frem til en organisationsform, der 

kunne løse op for den konstaterede problematik.

Problemerne havde især gjort sig gældende ved jage-

reskadrillerne i Jylland, og 15. marts 1955 oprettedes 

”Flyvertaktisk kommando” (Ftk) til erstatning for de 

to Landsdelskommandoer. som chef for Ftk ansattes 

oberst k.r. ramberg, der samtidig blev udnævnt til 

generalmajor.  staben gik straks i gang med at ud-

stede forordninger for at begrænse ureglementeret 

flyvning og dermed dæmme op for de mange havarier 

og flyvetildragelser. ved at lægge vægt på flyvesik-

kerheden fik Ftk i løbet af den følgende tid lagt grun-

den til den professionalisme, som med tiden kom til at 

præge Flyvevåbnets indsats.

1955 – 1960

Flyvevåbnet gennemfører forsynings- og nødhjælps-

flyvninger som følge af en række internationale hæn-

delser, herunder suez-krisen (gaza), Ungarn-krisen 

og Jordskælvs katastrofen i agadir. Flyvevåbnet mod-

tager et antal fotorekognosceringsfly af typen repu-

blic rF-84F thunderflash, jagerfly af typerne Hawker 

Hunter og North american F-86D sabre, samt træ-

ningsfly af typen Lockheed t-33a. Der oprettes fly-

radarstationer i skagen, skrydstrup, Bornholm, Mul-

tebjerg og skovhuse, samt et ”rescue Coordination 

Center” (rCC) i karup. 

Flyvevåbnet modtager seks C-47 transportfly som 

våbenhjælp og syv s-55C redningshelikoptere. Flyve-

station københavn nedlægges, og esk 721 flyttes til 

Flyvestation værløse. Fra 1958 begynder leveringen 

af otte Catalina PBy-6a til erstatning for de i 1947 an-

skaffede PBy-5a. i slutningen af perioden modtager 
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esk 729 med årets udgang, og Draken-flyenes saga 

er hermed forbi. i 1994 overtager Ftk driften af stati-

on Nord, som hidtil havde været henlagt til en sektion 

i Forsvarsstaben. 

årtiets mest triste begivenhed indtræffer 3. august 

1996, da g-iii, nr. F-330 totalhavarerer under indflyv-

ningen til vagar lufthavn på Færøerne. Besætning og 

passagerer omkommer, heriblandt den nyudnævnte 

Forsvarschef, admiral H.J. garde. som efterfølger 

bliver Chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant 

Christian Hvidt, udnævnt til general og ansat som 

Forsvarschef. 

i januar 1999 er fire af Flyvevåbnets F-16 fly statione-

ret på den italienske base grazzanise nord for Napoli. 

Herfra deltager de danske fly i NatOs bombardement 

af mål i kosovo og serbien,  herunder det serbiske 

flyvevåbens hovedkvarter i Beograd og den militære 

flyveplads i Batajnca.

2000 – 2010

25. maj 2000 indgås der en politisk aftale om For-

svarets ordning for perioden 2000-2004, der for 

Flyvevåbnets vedkommende får den konsekvens, at 

Flyvestation værløse nedlægges og eskadrille 721 

overføres til Flyvestation ålborg, medens eskadrille 

722 overføres til Flyvestation karup. Hermed kan alle 

forsvarets helikoptertyper samles i tre enheder på Fly-

vestation karup. alle kampfly samles på Flyvestation 

skrydstrup. 

Flyvevåbnets bidrag til internationale operationer 

omfatter udstationeringer af både kampfly og trans-

portfly. i forbindelse med operationerne i afghanistan 

har C-130 flyene været baseret i kirgisistan og kabul 

sammen med bl.a. norske- og hollandske C-130 fly. af 

omlægninger bør desuden nævnes nedlæggelsen af 

Luftværnsgruppen og omstruktureringen af kontrol- 

og varslingstjenesten til en air Control Wing. 

Oprettelsen af en Combat support Wing har til for-

mål at skabe en platform for uddannelsen af perso-

nel, der indgår i det støtteelement, der skal vejlede 

de afghanske væbnede styrker. endelig er ansvaret 

for driften af de tre flyvestationer i aalborg, karup 

og skrydstrup overgået til Forsvarets Bygge- og etab-

lissementstjeneste. Flyvevåbnets operative enheder 

på de tre flyvepladser benævnes hhv. air transport 

Wing, Helicopter Wing, og Fighter Wing. 

cules, der tilgår i løbet af 1975. samme år indsættes 

en af de nye C-130 fly i krigshandlingerne i angola. 

alouetteflighten omorganiseres som en selvstændig 

enhed, søværnets Flyvetjeneste, der underlægges sø-

værnets Operative kommando i 1977.

1980 – 1990

atter i 1982 bliver antallet af kampfly reduceret - den-

ne gang med 12 enheder. i begyndelsen af perioden 

indgår general Dynamics F-16 i Flyvevåbnets tal til 

erstatning af først F-100 og senere F-104g. søvær-

nets Flyvetjeneste får tilført otte Westland Lynx Mk. 

80 fra 1980, hvorefter alouette iii helikopterne kan 

fases ud. til afløsning for C-130 i grønland anskaffer 

Flyvevåbnet tre gulfstream g-iii. 

1990 – 2000

9. november 1989 åbner DDr for fri passage til vest-

tyskland – Berlinmuren falder omgående og en ny 

verdensorden indledes. ved udgangen af 1990 kan 

en ny organisation af Forsvarets øverste ledelse træde 

i kraft, hvorved funktionsområdet som ”inspektør for 

Flyvevåbnet” med stab nedlægges og erstattes af en 

ordning, som pålægger Ftk en række forvaltnings-

mæssige opgaver.  1. januar 1992 nedlægges esk 

725, og Draken-flyene overføres til esk 729. en C-130 

afgives i juli til NatO i forbindelse med nødforsynin-

gen af den belejrede by, sarajevo.

i 1993 nedlægges Flyvestation avnø, og Flyveskolen 

overføres til Flyvestation karup. Desuden nedlægges 
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eN DagsaktUeL statUs

Forsvarets internationale operationer stiller betyde-

lige krav om en ekstraordinær indsats i det hjemlige. 

De internationale engagementer, der for tiden fylder 

mest i Flyvevåben regi er selvsagt operationerne i 

afghanistan. Her er det især C-130 transportflyene, 

der trækkes på, hvilket bl.a. betyder at det tekniske 

beredskab ved air transport Wing må yde en ekstra 

indsats for at holde flyene klarmeldt til operativ tjene-

ste. tilsvarende bliver der for tiden trukket hårdt på 

Challenger-flyene, der er meget efterspurgt til fiske-

riinspektion, miljøovervågning, farvandsovervågning 

omkring Danmark og i Nordatlanten, ligesom de også 

jævnligt anvendes til at transportere ministre, delega-

tioner og embedsmænd frem til jordens brændpunk-

ter. Flyvevåbnet har i perioden fra begyndelsen af 

1990’erne til dato på årsbasis har haft mere end 500 

mand afgivet til internationale opgaver. rent materi-

elmæssigt må man konkludere, at flyparken har fulgt 

med udviklingen og er blevet fornyet. kampflyene 

er stadig F-16 anskaffet i 1980, men de er opdate-

ret kontinuerlig. Der er i den forløbne tid tilgået nye 

transportfly af typen C-130J, nye overvågningsfly af 

typen CL-604 Challenger og nye helikoptere af typen 

eH-101. Også Flyveskolens materiel af t-17 typen må 

anses for ”up-to-date”. 

inden for det næste par år vil der forventeligt blive 

truffet beslutning om fornyelse af kampflyene, når 

F-16 falder for aldersgrænsen i 2018. Her står valget i 

skrivende stund fortsat om de tre typer: Den svenske 

gripen Ng, den amerikanske F-18e/F super Hornet og 

den amerikanske F-35 Lightning ii, der måske er bedre 

kendt som Joint strike Fighter.    
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