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Introduktion til udstillingen
Den 12. september 2006 blev en udbygning på godt 4000 m2 indviet af H.K.H Prins
Joachim. Dette byggeri har gjort det muligt
at håndtere større fly.
Den nye udstillingshal danner rammen om
et flyvevåbenmuseum til belysning af dansk
luftforsvar og militærflyvning frem til i dag.
Der er tale om et kulturprojekt af stor regional og national betydning.
Opbygningen af formidlingsdelen er sket i et
tæt samarbejde med Flyvevåbnets Historiske
Samling. Der er opnået en formidling af høj
standard med en udstilling, der spænder fra
det første danske militærfly i 1912 til nutidens F–16 jagerfly.

Ideen med udstillingen er at samle alle
aspekter af flyvevåbenmateriel og ved hjælp
af de opstillede formidlingsplancher at fortælle hele Flyvevåbnets historie, således at
alle, der har været i Flyvevåbnet, kan finde
en genstand eller en tekst at identificere sig
med.
Alle fly og genstande er udlånt fra Flyvevåbnets Historiske Samling, og en stor del
er istandsat ved stor frivillig indsats fra Flyvevåbnets pensionistgrupper samt Opsund
Ungdomsskole og den tilknyttede frivillige
gruppe ved Danmarks Flymuseum.
Alle formidlingstekster, montreudstillinger
samt særudstillinger om Flyvevåbnet i internationale missioner er udført af frivillige ved
Flyvevåbnets Historiske Samling.
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Flyvevåbnets historie 1950 - 2014
De militære flyverstyrker slås sammen
Tyvernes og tredivernes kamp om økonomiske ressourcer betød, at både Hæren og Søværnet ønskede at opretholde deres egne
flyverstyrker.
Da Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyvevæsen skulle retableres efter 5. maj 1945,
var der imidlertid både i værnene og blandt
politikerne sket en markant holdningsændring. Luftvåbnenes indsats og betydning
for udfaldet af Anden Verdenskrig havde
understreget flyverstyrkernes selvstændige
potentiale, og efter befrielsen var der enighed om at sammenlægge de begrænsede
ressourcer til et selvstændigt ”luftvåben”.
Der herskede derimod ikke enighed om,
hvorledes man skulle komme fra den delte
ordning til et selvstændigt værn på linje
med Hæren og Søværnet, men man nedsatte ”Forsvarskommissionen af 1946”,
som 15. april 1950 afgav en delbetænkning, der bl.a. indeholdt
et konkret lovforslag.
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Dermed var der omsider tilvejebragt et politisk beslutningsgrundlag, der kunne lede
frem til Folketingets behandling 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.
Ved Flyvevåbnets oprettelse 1. oktober
1950 blev generalmajor C.C.J. Førslev udnævnt til generalløjtnant og ansat som chef
for Flyvevåbnet. Flyverkommandoen 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. Modsætningerne mellem en
ældre stabsofficer (generalløjtnant Førslev)
uden nævneværdig flyvemæssig erfaring
og en krigsflyver af international format
(oberst Birksted) faldt ikke hel-
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digt ud og medførte frustrationer for begge
parter – man talte simpelthen forbi hinanden.
Samtidig viste det sig mindre heldigt, at de
to landsdelskommandoer ikke besad den
fornødne ekspertise til at lede og udvikle
de operative enheder på en tilfredsstillende
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 tilfældighedernes præg, hvilket i den følgende tid medførte en lang række havarier med dødelig
udgang.
Resultatet blev en uoverensstemmelse mellem den siddende forsvarsminister (Rasmus
Hansen) og generalløjtnant Førslev. 7. juli
1954 blev den engelske Air Chief Marshal
Hugh Saunders ansat som rådgiver for geFørslev,
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tiden kom til at præge Flyvevåbnets indsats.
1955-1960
Flyvevåbnet gennemfører forsynings- og
nødhjælpsflyvninger som følge af en række
internationale hændelser, herunder Suezkrisen (Gaza), Ungarn-krisen og jordskælvskatastrofen i Agadir. Flyvevåbnet modtager
et antal fotorekognosceringsfly af typen
Republic RF-84F Thunderflash, jagerfly af
typerne Hawker Hunter og North American
F-86D Sabre samt træningsfly af typen Lockheed T-33A.
Der oprettes flyradarstationer i Skagen,
Skrydstrup, Multebjerg, Skovhuse og på
Bornholm samt et ”Rescue Coordination
Center” (RCC) i Karup.
Flyvevåbnet modtager seks C-47 transportfly som våbenhjælp og syv S-55C redningshelikoptere. Flyvestation København nedlægges, og ESK 721 flyttes til Flyvestation
Værløse. Fra 1958 begynder leveringen af
otte Catalina PBY-6A til erstatning for de i
1947 anskaffede PBY-5A. I slutningen af
perioden modtager Flyvevåbnet tre C-54
Skymaster som våbenhjælp. Artilleriflyvebatteri Vandel oprettes med hærpiloter og
flyvevåbenteknikere i april 1958. Fra 1959
begyndte Flyvevåbnet også at modtage
jagerbombefly af typen North American F100D/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 Flyvevåbnet, så Luftværnsgruppen ser dagens lys
2. juli 1962. Forsvarslovene af 1960 medfører desuden bygningen af tre helikopterudrustede inspektionsskibe af ”HVIDBJØRNEN
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– klassen”. Søværnet anskaffer i samarbejde
med Flyvemateriel Kommandoen (FMK) fem
helikoptere af typen Sud Aviation Alouette
III, som indgår i ESK 722. Under Cuba-krisen
i 1962 sættes danske styrker på ”Reinforced
Alert,” og ESK 729 flyver rekognosceringsmissioner 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 flyvestationerne i Værløse,
Aalborg og Skrydstup. Flyvevåbnet 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 enhedsledelse for Forsvaret.
Den nye strukturændring medførte oprettelsen af Forsvarskommandoen og nedlæggelse af Flyverkommandoen og Træningskommandoen. Chefen for Flyvevåbnet indgår
med en begrænset stab i Forsvarskommandoen, der flytter til nye lokaler i Vedbæk.
13. november 1970 udgår Catalina-typen
af Flyvevåbnets tal.
Hærens Flyvetjeneste oprettes som selvstændig enhed på Vandel i 1971, og nye he-
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likoptere af typen Hughes 500 Cayuse tilgår.
En lovændring medfører i 1973, at antallet
af kampfly reduceres til 116, hvorefter Huntereskadrillen (ESK 724) må udgå året efter.
Finansudvalget godkender købet af tre C130H Hercules, der tilgår i løbet af 1975.
Samme år indsættes et af de nye C-130
fly i krigshandlingerne i Angola. Alouetteflighten omorganiseres som en selvstændig
enhed, Søværnets Flyvetjeneste, der underlægges Søværnets Operative Kommando i
1977.
1980 – 1990
Atter i 1982 bliver antallet af kampfly reduceret – denne 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. Søværnets
Flyvetjeneste får tilført otte Westland Lynx
Mk. 80 fra 1980, hvorefter Alouette III helikopterne kan fases ud. Til supplering for
C-130 i Grønland anskaffer Flyvevåbnet tre
Gulfstream G-III.
1990 – 2000
9. november 1989 åbner DDR for fri passage
til Vesttyskland – Berlinmuren falder omgående, og en ny verdensorden indledes. Ved
udgangen af 1990 kan en ny organisation
af Forsvarets øverste ledelse træde i kraft,
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hvorved funktionsområdet som ”Inspektør
for Flyvevåbnet” med stab nedlægges og
erstattes af en ordning, som pålægger FTK
en række forvaltningsmæssige opgaver. 1.
januar 1992 nedlægges ESK 725, og Draken-flyvene overføres til ESK 729. En C-130
afgives i juli til NATO i forbindelse med nødforsyningen af den belejrede by Sarajevo.
I 1993 nedlægges Flyvestation Avnø, og
Flyveskolen overføres til Flyvestation Karup.
Desuden nedlægges ESK 729 med årets
udgang, og Draken-flyenes æra er hermed
forbi. I 1994 overtager FTK driften af Station
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 indflyvningen til Vagar lufthavn
på Færøerne. Besætning og passagerer omkommer, heriblandt den nyudnævnte forsvarschef, admiral H.J. Garde.
Som hans 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 stationeret 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 hovedvarter i Beograd og
den militære flyveplads i Batajnca.

2000 – 2012
25. maj 2000 indgås der en politisk aftale
om Forsvarets ordning for perioden 20002004, der for Flyvevåbnets vedkommende
får den konsekvens, at Flyvestation Værløse
nedlægges, og Eskadrille 721 overføres til
Flyvestation Aalborg, medens Eskadrille 722
overføres til Flyvestation Karup. Hermed kan
alle Forsvarets helikoptertyper samles i tre
enheder på Flyvestation Karup. Alle kampfly
samles på Flyvestation Skrydstrup.
Flyvevåbnets bidrag til internationale operationer omfatter udstationeringer af både
kampfly og transportfly. 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
blandt andet til formål at skabe en platform
for uddannelsen af personel, 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 Etablissementstjeneste. Flyvevåbnets operative enheder på de tre flyvepladser benævnes hhv. Air Transport Wing, Helicopter Wing og Fighter Wing.
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EN AKTUEL STATUS
Flyvevåbnets dagligdag er præget af stor aktivitet både hjemme, i Nordatlanten og i internationale operationer.
Operationerne i Afghanistan har medført,
at det mobile luftkontrolcenter (MACC) har
været ude i over et år. Herudover er det især
C-130 transportflyene, der trækkes på.
F-16 flyene leverede en stor indsats i Libyenkrigen og trækker deres tørn i NATOs beredskab i Baltikum og i Island. Tilsvarende bliver
der trukket hårdt på Challenger-flyene, der
har været meget efterspurgte til nye opgaver
som overvågning mod pirater i Det Indiske
Ocean. De faste opgaver som fiskeriinspektion, miljøovervågning og farvandsovervågning omkring Danmark og i Nordatlanten fylder fortsat meget for flyene, ligesom de også
jævnligt anvendes til at transportere ministre,
delegationer og embedsmænd frem til verdens brændpunkter.
Den øgede fokus på Arktis vil med sikkerhed
medføre nye opgaver og øget tilstedeværelse
for Flyvevåbnet i og omkring Grønland og
Færøerne i årene fremover.

Flyvevåbnet har i perioden fra begyndelsen
af 1990’erne til dato på årsbasis haft omkring 500 mand afgivet til internationale
operationer. Rent materielmæssigt må man
konkludere, at flyparken har fulgt med udviklingen og er blevet fornyet. Kampflyene er
stadig F-16 anskaffet i 1980, men de er opdateret kontinuerligt. C-130J transportflyene
og Challenger overvågningsflyene opdateres
løbende, så de kan håndtere deres opgaver.
EH101 helikopterne løser eftersøgnings- og
redningsrollen og er også klar til troppetransport i international sammenhæng, og
Seahawk er på vej som afløser for Lynx som
skibsbaseret helikopter. Også Flyveskolens
materiel at typen T-17 må anses for at være
”up-to-date”.
Inden for det næste par år vil der forventeligt være truffet beslutning om, hvilken type
kampfly der skal afløse F-16. Her står valget i
skrivende stund mellem de amerikanske F-35
Lightning II og F/A-18 Super Hornet, den
svenske Saab Gripen NG og den europæiske
Eurofighter.
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1. Før oprettelsen af Flyvevåbnet
Udstillingen viser tiden før Flyvevåbnets
oprettelse fra Berg og Storm-flyet 1912 til
Spitfiren i 1950. Endvidere er der en buste
af Kaj Birksted, der var en af hovedkræfterne bag oprettelsen af det samlede
flyvevåben 1. oktober 1950.

7. Skalamodeller af flyene
Udstilling af Forsvarets fly i skala 1:20.
Flyene er lavet i to eksemplarer; ét til
Flyvevåbnet og ét til Statens Forsvarshistoriske Museum. De er skåret ud i træ, og
beslagene er fremstillet af metal udført på
det nu nedlagte Hovedværksted Værløse.

12. Fotorecce
En stor del af Flyvevåbnets virke var
tidligere som NATOs øjne mod øst. I denne
udstilling illustreret med FR-35 Draken og
RF-84F Thunderflash samt en Daf Fotobus.
I dag varetages denne opgave af F-16 Fighting Falcon monteret med fotopod.

2. Det Frivillige Luftmeldekorps
Det frivillige islæt har altid været en stor
del af Flyvevåbnet. Denne del af udstillingen fortæller omkring et luftmeldetårn om
det store engagement af frivillige, der har
gjort tjeneste i Luftmeldekorpset, Flyverhjemmeværnet og Kvindeligt Flyverkorps
(lavvarsling).

8. Helikoptere i krig
HELDET er et udtryk for Flyvevåbnets engagement med helikoptere i foreløbig Irak og
Afghanistan. Her vist ved et tableau, der
viser de faciliteter, som personellet bor og
lever i ved udsendelser.

13. Pilotuddannelsen
Siden 1948 har Flyvevåbnet selv udvalgt og
givet den grundlæggende træning til alle
piloter. Jet-uddannelsen er dog foregået i
USA og Canada. Her på museet er følgede
træningsfly udstillet: KZII (Hal 2), KZVII
(Hal 2) og Chipmunk (Hal 1) (alle stadig
flyvende). Harvard og T33A Silverstar ses i
Flyvevåbenudstillingen.

3. Kontrol- og varsling
FMP-radar viser historien om Kontrol-og
Varslingsgruppen (højvarsling og jagerkontrollen af afvisningsflyene (gruppe 4)) i dag
Air Control Wing
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5. Støtte til Politiet
Flyvevåbnet og - før 2005 - Hærens Flyvetjeneste har altid ydet stor støtte til Politiet
og det omliggende samfund. Her på
museet repræsenteret ved den udstillede
Hughes H-500 helikopter.
6. Jagerbombere
Jagerbombere F-100D Super Sabre og
F-84G Thunderjet (tilgår 2014-2015).

10. Transportfly
C-47 Dakota og Catalina PBY 6A) tog sig
fra 1948 af alle transportopgaver mellem
flyvestationerne, men har også i deltaget
internationale operationer både i Gaza,
Congo og andre dele af verden. Som en
stor del af deres tjeneste har de udgjort forbindelsen mellem Danmark og
Grønland, hvor de gennem mange år var
bindeleddet til de yderste kroge af Rigsfællesskabet.
11. Målslæb
Målslæbflyet Fairy Firefly (tilgår 20142015)

14. Search And Rescue
Siden 1955 har Danmark haft helikoptere
til eftersøgning og redning (SAR). I denne
udstilling vist ved Sikorsky S-55 og Sikorsky
S-61A samt Catalina-flyet, der samarbejdede med S-55 om redninger.
15. Historisk tidslinje
Tidslinje, hvor man kan se hovedbegivenheder i Flyvevåbnets 60-årige historie
sammenholdt med begivenheder i det
omgivende samfund til at tidsbestemme
ud fra.
16. Grønlandstema
Grønlandstemaet viser Flyvevåbnets store
engagement i Nordatlanten, og hvordan
det har været muligt at forsyne de fjerneste bygder ved hjælp af både Catalina
flyvebåden og C-47 Dakota med ski. I
nyere tid er denne opgave blevet overtaget
af Flyvevåbnets C-130 Hercules og Challenger transportfly.
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4. Afvisningsfly
Afvisningsflyene er de fly, der døgnet
rundt har skullet være klar til at tage sig
af fjendens højtflyvende angribende fly.
De var styret fra jorden af jagerkontrollere
(Gloster Meteor, Hawker Hunter, F-86D
Sabre, F-104 Starfighter samt F-16 Fighting
Falcon)

9. Kanon- og Raketforsvaret
Kanon- og Raketforsvaret har gennem hele
den kolde krig ydet nærforsvar og forsvar
af flyvestationerne mod angribende fly.
Kanonluftforsvaret var i faste stillinger tæt
på flyvestationerne, mens Luftværnsgruppen med Hawk-missiler var deployeret til
skjulte positioner ude i terrænet, hvorfra
de skulle skyde angribende fly ned.
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