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Kontrol- og Varslingsgruppen (KVG) 

 

  

Blasonering af skjoldet: I blåt felt 3 sølvflagermus de 2 øverste 
skråtstillede udefter. 

      Motivering: Som våbenfigur er valgt flagermusen, der symboliserer 
Kontrol- og 
      Varslingsgruppens virksomhed, idet man i denne betjener sig af en 
teknik, der er beslægtet 
      med den, hvorved en flagermus orienterer sig. 

Til angivelse af Kontrol- og Varslingsgruppen som overordnet myndighed, i 
forhold til eskadrillerne, indeholder Kontrol- og Varslingsgruppens våben 3 
flagermus, medens der kun indgår 1 flagermus – anbragt i et skjoldhoved 
– i eskadrillers våbener. 

      Båndet bærer devisen: QUæ VOLANTINTERCIPIT (Opfanger dem, 
som flyver).  

Ved sammenlægning af KVG og LVG den 1. maj 2001 
ændres devisen til INFESTUS NEMO PRæTER VOLABIT (Her 
flyver ingen fjende forbi). 

Endvidere bliver skjoldets blasonering en blanding af KVG 
og LVG. Enheden benævnes nu KLG, Kontrol- og 
LuftforsvarsGruppen. 

  

  



 

 

 

Eskadrille 500 (KVG) 

Blasonering af skjoldet: I blåt felt en oprevet guldbøg; i et skjoldhoved af 
sølv, en blå flagermus. 

Motivering: Eskadrillen foretager kontrol- og varslingsoperationer. En 
flagermus er valgt som symbol for denne virksomhed, idet man i denne 
betjener sig af en teknik, der er beslægtet med den, hvorved en flagermus 
orienterer sig. 

Flagermusen i de enkelte eskadrillers våbener er enten blå i et sølvskjoldhoved 
eller sølv i et blåt skjoldhoved, idet skjoldhovedets tinktur (farve eller metal) 
er valgt udfra hovedfeltets tinktur, nærmere angivet således, at hvis 
hovedfeltet er af en farve, er skjoldhovedet at et metal, og omvendt. 

Enhedens placering ved Sjællands østkyst er symboliseret ved den i det blå 
hovedfelt viste bøg, der står "nær salten strand". 

Båndet bærer devisen: QUæ VOLANTINTERCIPIT (Opfanger dem, som 
flyver). 

_______________________________________________________________ 

 

Eskadrille 501 (KVG) 

Ved sammenlægning af KVG og LVG den 1. maj 2001 får eskadrille 501 sit 
eget våbenskjold. Senere erstattes ESK 501 betegnelsen med RH MUL 
(Radarhoved Multebjerg).  

Blasonering af skjoldet:  



Motivering: Eskadrillen foretager kontrol- og varslingsoperationer. En 
flagermus er valgt som symbol for denne virksomhed, idet man i denne 
betjener sig af en teknik, der er beslægtet med den, hvorved en flagermus 
orienterer sig. 

Flagermusen i de enkelte eskadrillers våbener er enten blå i et sølvskjoldhoved 
eller sølv i et blåt skjoldhoved, idet skjoldhovedets tinktur (farve eller metal) 
er valgt udfra hovedfeltets tinktur, nærmere angivet således, at hvis 
hovedfeltet er af en farve, er skjoldhovedet at et metal, og omvendt. 

Enhedens placering i  

Båndet bærer devisen: INFESTUS NEMO PRæTER VOLABIT (Her flyver ingen 
fjende forbi). 

_______________________________________________________________ 

 

Eskadrille 502 (KVG) 

Blasonering af skjoldet: I blåt felt en forfra set gås med udbredte vinger 
stående på en i en kugle endende, opstående stang, alt af guld; i et 
skjoldhoved af sølv, en blå flagermus. 

Motivering: Eskadrillen foretager kontrol- og varslingsoperationer. En 
flagermus er valgt som symbol for denne virksomhed, idet man i denne 
betjener sig af en teknik, der er beslægtet med den, hvorved en flagermus 
orienterer sig. 

Flagermusen i de enkelte eskadrillers våbener er enten blå i et sølvskjoldhoved 
eller sølv i et blåt skjoldhoved, idet skjoldhovedets tinktur (farve eller metal) 
er valgt udfra hovedfeltets tinktur, nærmere angivet således, at hvis 
hovedfeltet er af en farve, er skjoldhovedet at et metal, og omvendt. 

Enhedens placering i Sydsjælland er symboliseret ved den i hovedfeltet viste 
"Guldgås" fra Gåsetårnet i Vordingborg. 

Båndet bærer devisen: QUæ VOLANTINTERCIPIT (Opfanger dem, som 
flyver). 



Ved sammenlægning af KVG og LVG den 1. maj 2001 ændres devisen til 
INFESTUS NEMO PRæTER VOLABIT (Her flyver ingen fjende forbi). 

_______________________________________________________________ 

 

Eskadrille 503 (KVG) 

Blasonering af skjoldet: I blåt felt en gulddrage; i et skjoldhoved af sølv, en 
blå flagermus. 

Motivering: Eskadrillen foretager kontrol- og varslingsoperationer. En 
flagermus er valgt som symbol for denne virksomhed, idet man i denne 
betjener sig af en teknik, der er beslægtet med den, hvorved en flagermus 
orienterer sig. 

Flagermusen i de enkelte eskadrillers våbener er enten blå i et sølvskjoldhoved 
eller sølv i et blåt skjoldhoved, idet skjoldhovedets tinktur (farve eller metal) 
er valgt ud fra hovedfeltets tinktur, nærmere angivet således, at hvis 
hovedfeltet er af en farve, er skjoldhovedet at et metal, og omvendt. 

Enhedens placering på Bornholm er symboliseret ved den i hovedfeltet viste 
bornholmske drage.. 

Båndet bærer devisen: QUæ VOLANTINTERCIPIT (Opfanger dem, som 
flyver). 

Ved sammenlægning af KVG og LVG den 1. maj 2001 ændres devisen til 
INFESTUS NEMO PRæTER VOLABIT (Her flyver ingen fjende forbi). Senere 
ændres betegnelsen ESK 503 til RH BOR (Radarhoved Bornholm). 

_______________________________________________________________ 

 

Eskadrille 515 (KVG) 



 

 

 

Eskadrille 601 (KVG) 

Blasonering af skjoldet: I sølvfelt et stort vippefyr med rød flamme; i et blåt 
skjoldhoved med en sølvflagermus. 

Motivering: Eskadrillen foretager kontrol- og varslingsoperationer. En 
flagermus er valgt som symbol for denne virksomhed, idet man i denne 
betjener sig af en teknik, der er beslægtet med den, hvorved en flagermus 
orienterer sig. 

Flagermusen i de enkelte eskadrillers våbener er enten blå i et sølvskjoldhoved 
eller sølv i et blåt skjoldhoved, idet skjoldhovedets tinktur (farve eller metal) 
er valgt udfra hovedfeltets tinktur, nærmere angivet således, at hvis 
hovedfeltet er af en farve, er skjoldhovedet at et metal, og omvendt. 

Enhedens placering nordligst i Jylland er symboliseret ved det i hovedfeltet 
viste vippefyr på Skagen. 

Båndet bærer devisen: QUæ VOLANTINTERCIPIT (Opfanger dem, som 
flyver). 

Ved sammenlægning af KVG og LVG den 1. maj 2001 ændres devisen til 
INFESTUS NEMO PRæTER VOLABIT (Her flyver ingen fjende forbi). Senere blev 
betegnelsen ESK 601 erstattet med RH SKA (Radarhoved Skagen). 

 

 

Eskadrille 602 (KVG) 



Blasonering af skjoldet: I sølvfelt 2 udadvendte afrevne sorte ravnehoveder; 
i et blåt skjoldhoved med en sølvflagermus. 

Motivering: Eskadrillen foretager kontrol- og varslingsoperationer. En 
flagermus er valgt som symbol for denne virksomhed, idet man i denne 
betjener sig af en teknik, der er beslægtet med den, hvorved en flagermus 
orienterer sig. 

Flagermusen i de enkelte eskadrillers våbener er enten blå i et sølvskjoldhoved 
eller sølv i et blåt skjoldhoved, idet skjoldhovedets tinktur (farve eller metal) 
er valgt ud fra hovedfeltets tinktur, nærmere angivet således, at hvis 
hovedfeltet er af en farve, er skjoldhovedet at et metal, og omvendt. 

Enhedens placering i det sydlige Jylland i nærheden af Vojens, hvilket navn 
refererer til Odin, er vist ved 2 ravnehoveder, der symboliserer Odins ravne, 
Hugin og Munin. Navnene Hugin og Munin betyder henholdsvis tanken og 
erindringen, hvorfor den ravn der ser fremad i skjoldets bevægelsesretning – 
til venstre for beskueren – er Hugin, medens den tilbageskuende ravn er 
Munin. 

Båndet bærer devisen: QUæ VOLANTINTERCIPIT (Opfanger dem, som 
flyver). 

Ved sammenlægning af KVG og LVG den 1. maj 2001 ændres devisen til 
INFESTUS NEMO PRæTER VOLABIT (Her flyver ingen fjende forbi). Senere blev 
betegnelsen ESK 602 erstattet med RH SKP (Radarhoved Skrydstrup). 

 

 

 

Eskadrille 605 (KVG) 

Blasonering af skjoldet: I blåt felt en stående sølvvædder; i et skjoldhoved 
af sølv en blå flagermus. 

Motivering: Eskadrillen foretager kontrol- og varslingsoperationer. En 
flagermus er valgt som symbol for denne virksomhed, idet man i denne 
betjener sig af en teknik, der er beslægtet med den, hvorved en flagermus 
orienterer sig. 



Flagermusen i de enkelte eskadrillers våbener er enten blå i et sølvskjoldhoved 
eller sølv i et blåt skjoldhoved, idet skjoldhovedets tinktur (farve eller metal) 
er valgt ud fra hovedfeltets tinktur, nærmere angivet således, at hvis 
hovedfeltet er af en farve, er skjoldhovedet at et metal, og omvendt. 

Enhedens placering på Færøerne er symboliseret ved den i hovedfeltet viste 
færøske vædder. 

Båndet bærer devisen: QUæ VOLANTINTERCIPIT (Opfanger dem, som 
flyver). 

Ved sammenlægning af KVG og LVG den 1. maj 2001 ændres devisen til 
INFESTUS NEMO PRæTER VOLABIT (Her flyver ingen fjende forbi). 

 

Flyvestation Vedbæk (KVG) 

 


