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Kære alle  
 
Som chef for Flyverstaben er det mig en stor glæde igen i år at indlede med for-
ord til årsskriftet. 
 
Det forgangne år har på ny været kendetegnet ved en lang række vigtige aktivi-
teter og betydningsfulde opgaver, der samtidig har trukket store veksler på Fly-
vevåbnet og ikke mindst Flyvevåbnets medarbejdere, ude som hjemme. 
  
Løsning af opgaver i internationale missioner er et vigtigt kendemærke for Flyve-
våbnet.  Vi har gennem hele året, i tilslutning til vores nationale døgnberedska-
ber, haft vores betydelige andel i Forsvarets udsendelser til internationale missi-
oner.  Selv om det kan opleves hårdt altid at være efterspurgt, er det også et 
positivt spejl af vigtigheden af Flyvevåbnets bidrag.  Alle steder har vi gjort en 
positiv forskel, som vi kan være meget stolte af, og vores repræsentation ved 
Forsvarets markering af Flagdagen 5. september var særdeles fremtrædende og 
gjorde mig som chef for Flyverstaben stolt og varm om hjertet. 
 
De internationale bidrag udgør i dag en helt naturlig og vigtig del af Flyvevåbnets 
kerneopgaver og ser da også ud til at fortsætte i det kommende år.  At fastholde 
et højt nationalt og internationalt ambitionsniveau under de gældende ressource-
mæssige rammer er ingen lille opgave. Efterdønningerne af de organisatoriske 
ændringer ved nedlæggelse af Flyvertaktisk Kommando og etablering af Flyver-
staben i regi af Værnsfælles Kommando har vel knapt lagt sig helt endnu. 
 
Her må jeg sige, at det er utroligt heldigt og betryggende, at vi i jer pensionister 
har en god, stabil ressource, som vi kan trække på.  Igen i år har I ved mange 
lejligheder bevist, at I for Flyvevåbnet løser en række opgaver, der fortsat er vig-
tige, men ikke længere kan løses i Flyvevåbnets regi.  Det, I præsterer gennem 
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jeres virke og engagement, er med til at vise Flyvevåbnets ansigt udadtil til glæ-
de og gavn for Flyvevåbnet og for den brede danske befolkning på hjemmefron-
ten. 
 
I startede året med at udarbejde og præsentere en udstilling på Flyvestation 
Værløse, der var med til at markere det tyske angreb på Danmark den 9. april 
1940.  Her havde I p¬ kort tid sammensat en udstilling, der p¬ bedste vis viste, 
hvordan det går, når man ikke er klar til at møde fjenden. Vi havde den ære, at 
Forsvarsministeren, sammen med borgmesteren for Furesø Kommune og mig 
selv, kunne markere dagen med kransenedlæggelse på en fin og værdig måde. 
Herefter kunne alle nyde den historiske udstilling i den gamle gymnastiksal. Jeg 
mener, at vores arrangement var det bedste ud af alle de gode arrangementer, 
der var på dagen. Well done! 
 
I august var jeg med ved jeres årlige møde i FLYHIS og fik en uformel snak med 
jer, hvilket altid er en fornøjelse.  Jeg gav her en orientering om status for Flyve-
våbnet og kunne ud fra jeres spørgsmål konstatere, at I fortsat følger godt med i 
jeres gamle værns ve og vel - det luner.  Jeg ved fra besøg på tjenestestederne, 
at I stille og roligt gør jeres til at få historien på plads. Værdien heraf er uvurder-
lig. Simpelthen.   
 
En af de mest synlige og meget efterspurgte FLYHIS kapaciteter er vores F-16 
(E-176), som p¬ unik vis fortÞller om Flyvev¬bnet som en spÞndende arbejds-
plads. Uden jeres indsats ville dette vigtige rekrutterings- og oplysningstiltag 
ganske enkelt ikke være muligt. 
    
Jeg var til møde i København på tidspunktet op til Kulturnatten, hvor I skulle 
sætte flyet op foran Christiansborg. Mødet var i Forsvarsministeriet, og gennem 
vinduerne kunne jeg på ny følge med i, hvordan en opstilling foregår. Jeg må 
sige, at jeg er glad og stolt over at se den professionelle måde, I får tingene gjort 
på, og jeg er som altid imponeret over, hvordan I kravler rundt og skruer på stel-
let, snart oppe på flyet, snart nede på jorden igen, vel vidende, at I også er med 
til at slæbe de tunge genstande. Jeg kan efter at have set dette kun konkludere, 
at alle stadig har kampånden i behold, og at I stadig arbejder målrettet for jeres 
gamle arbejdsplads ï En stor tak fra mig til jer alle for indsatsen. 
 
Jeg er som alle andre spændt på, hvad det nye år bringer. Jeg ved, at vi har 
Danish Air Show på Fighter Wing Skrydstrup i juni, og her er jeg også spændt 
på at se, hvad I disker op med af spændende sager til den lejlighed.  
 
Med ønsket om en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til jer alle. 
 

MALT 
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Hvor er vi? Hvad skal styrkes?  
 

Af Leder Flyvevåbnets Historiske 
Samling  
Chefsergent L. Søe -Jensen  
 
Jeg har i år taget en kopi, af hvad jeg skrev i 
2004 ved udgivelsen af det fßrste ¬rsskrift. 
 Prøv at læse det. 
 
òJeg vil indlede med den konstatering, at 
uden jeres hjælp kunne det projekt,  som vi 
sammen har fået stablet på benene, aldrig 
have ladet sig gøre. Uden den professionelle hjælp og støtte, jeg får over 
hele landet fra samtlige  grupper, ville Flyvevåbnets Historiske Samling 
aldrig have kunnet nå de mål, som vi har sat os. 
 
Kort fortalt handler det i de kommende fem til ti år om, hvordan det tek-
nisk kan lade sig gøre at bevare mindst to af hver flytype i perfekt stand 
sammen med materiel fra Kontrol- og Luftforsvarsgruppen samtidig med, 
at vi får registreret alt, hvad der måtte findes af historisk materiale rundt 
om i krogene i Flyvevåbnet. Dette gælder også, hvad der måtte være lånt 
ud til samlinger, museer  og andre lånere. 
 
Ved at vi nu har fået koordineret indsatsen, således at hver gruppe ved, 
hvad der er deres kerneområder, samt hvem der laver de enkelte restau-
reringsopgaver, så kan jeg fra min stol se, at det ved fælles indsats til 
løsning af opgaverne er muligt, at vi om føje år vil opleve, at det gode 
arbejde, vi har udført sammen, vil kunne glæde kommende generationer 
bl.a. ved for eksempel at gå på det kommende flyvevåbenmuseum i 
Stauning eller på andre museer, som har lånt effekter af os. Og derved 
kan man - måske sammen med børn og børnebørn - se, hvordan vores 
hverdag var i Flyvevåbnets de første 50 år. Det skal sammenkædes 
med, at vi kommer så meget på forkant med opgaven, at vi får overskud 
til at kunne håndtere det, der måtte tilgå i fremtiden af nyt materiel. 
 
Da jeg tiltrådte som leder af samlingen, kunne det hele godt virke lidt 
uoverskueligt; men den hjælp, jeg har fået fra mine chefer, fra flyvestatio-
ner samt fra mange medarbejdere i Flyvevåbnet på alle niveauer, og ikke 
mindst det arbejde, I udfører, gør, at jeg personligt er overbevist om, at 
målet vil blive nået. 
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 Som det kan læses i det efterfølgende, er Flyvevåbnet inde i en bryd-
ningstid. Men som det ser ud for nuværende, er der i det nye koncept 
taget hensyn til os. Der vil således være muligheder for, at vi kan fortsæt-
te vores arbejde på alle flyvestationer. Dog er det for folkene på Flyve-
station Værløse kun løst for en kortere  periode ad gangen, men gode 
dage kommer aldrig dårligt tilbage, og der findes nok også en løsning 
her. 
 
Det sidste nye, som gør historien komplet, er, at der først i december 
2004 er indkaldt til et mßde i LuftvÞrnsgruppen af chefsergent V. Peter-
sen, hvor man i deres regi vil prøve at starte en veterangruppe. Det har 
der aldrig før været i Luftværnsgruppen. De vil prøve at få et lokale, så 
de kan blive på Flyvestation Skalstrup, men ellers vil de knytte sig til 
Koldkrigsmuseet på Stevns, hvor de påtænker at lave en udstilling om 
LVG.ò 
 
Hvis jeg til ovenstående gør en status over, hvordan det så er gået, er 
næsten alle vores mål blevet nået. Men verden er ikke statisk, vi skal alle 
lære. I den tid, der er gået, har vi måttet foretage adskillige justeringer og 
samtidig udvide opgaverne og sætte nye mål i forhold til 2004. 
 Vi fokuserede i 2004 meget på fly og genstande. Her kan vi konstate-
re, at vi er på rette spor. Vi har fået lavet det, vi ønsker, og med de pro-
jekter, vi har gang i nu, skal vi nok komme i mål med alt inden for de næ-
ste 5 til 10 år. 
Dér, hvor vi er blevet meget klogere, er hvad angår billeder og film samt  
 

¡rets stormßde i august med deltagelse fra FLYHISôs arbejdsgrupper 
m.v. havde som sædvanligt besøg af cheferne fra Flyverstaben.  
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skrivelser, men i højeste grad også registrering og sortering af ting og 
genstande. 
 Hvis vi skal tage det fra en ende af, ligger FLYHIS inde med flere 
hundrede filmoptagelser og videobånd. Med lidt held og med en god og 
forstående chef og med hjælp fra Forsvarets Mediecenter er det lykkedes 
at få det meste digitaliseret. Nu kommer den store opgave med at få alt 
gennemset og beskrevet, så vi nørdagtigt ved, hvad vi har. Her ligger 
den første store opgave for de næste mange år. 
 Til dette projekt hører også, at det vigtigt at få interview med de folk, 
der var med fra starten i 1946. Alene i år må vi  desværre konstatere, at 
flere nøglepersoner er gået bort. 
 I den forbindelse er der søsat et projekt, hvor nogle pensionerede tek-
nikere fra Danmarks Radios museum i Gyngemosen - næsten alle med 
en fortid i Flyvevåbnet - nu er i gang. Vi har under ledelse af Niels Helmø 
fået de første mange timers film med interview i hus. Dette vil forsætte 
med fuld styrke til næste år.  
 Hvad angår film og fotos kan vi nu begynde at se resultatet på Forsva-
rets Fotogalleri. Her er lagt de billeder, der er bearbejdet af jer, på nettet, 
således at folk udefra kan kigge på billederne og se, hvordan vores fortid 
arbejdsmæssigt så ud. I et sådant forehavende skal vi virkelig være oppe 
på mærkerne, for hvis ikke vi har navne på personer og begivenheder, 
der er afbilledet på de hundrede tusinder af fotos, vi har, er fotogalleriet 
mere eller mindre værdiløst. Så det er vigtigt at være fokuseret og få så 
mange og så rigtige oplysninger frem som overhovedet muligt. Hvis dette 
ikke kan lade sig gøre, må vi se i øjnene, at dele af galleriet må kasse-
res. 
 Med hensyn til vores registrering af ting og genstande er der sket et 
kvantespring. Vi har i ¬r f¬et òmedarbejdernumre ï MA.NRò til 75 pensio-
nister ud af styrken på ca. 150. Dette har muliggjort, at vi kan få alle, der 
er beskæftiget med registrering, på FIIN Nettet. Nu kan man i Skrydstrup, 
i Aalborg og på museet i Gedhus begynde at registrere i vores stregko-
desystem i en fælles database. Dette er guld værd for at få et samlet 
overblik over, hvad vi har, og hvad der skal gemmes som museumsgen-
stande under museumsloven for fremtiden. Det giver os derudover mulig-
hed for at identificere, hvad vi kan udlåne uden omkostninger for histori-
en i fremtiden. 
 
Jeg nævnte ovenfor, at vi har fået MA.NR. Her må vi takke vores chef for 
Flyverstaben, MALT. Han har virkelig lagt sig i selen, så det endelig lyk-
kedes. Det har medført, at vi som før nævnt har fået registratorerne på 
nettet. En anden effekt af dette er, at vores chaufførkorps også har fået 
MA.NR. Det gør, at vi ikke længere skal diskutere med f.eks. militærpoliti-
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et, når pensionisterne, der sidder bag rattet i militærbiler, bliver stoppet. 
Nu hersker der ingen tvivl om, at de er en del af Flyvevåbnet, der på fri-
villig basis løser en vigtig opgave. 
 
I år har vi lavet et par gode udstillinger. Vi har opstillet vores F-16 15 
gange; dette er sket med alle gruppers hjælp. Vi har også næsten fær-
diggjort restaureringen af to af de tidligere væsentlige flytyper, der nu kan 
bruges til at fortælle vor historie under den kolde krig. Det ene er vores F-

100D Super Sabre, ensÞdet og ma-
let i ESK 727 farver i sølv udført af 
pensionisterne i Skrydstrup.  
     Det andet fly st¬r i Karup. Det er 
en F-84 Thunderjet, der er udset til 
museet i Stauning. Her er kæmpet 
en sej kamp. Bunden på flyet har 
været malet om tre gange for at gø-
re alle tilfredse. 
 

I Aalborg har de støttet med at hænge en KZ VII op på Garnisonsmuse-
et, og de har registreret vores Harvard - et kæmpe arbejde.  
 I september blev der lige pludseligt åbnet op for at få E-176, rekrutte-
rings F-16, malet på Hovedværksted Aalborg. Her var betingelsen, at vi 
selv sleb den og klargjorde den til maling. Det organiserede gruppen i 
Aalborg, så nu har vi en perfekt malet F-16 til brug for rekruttering. 
 
På Stevns arbejder LUFTVET med at holde Hawk batteriet i så god stand 
som muligt, men det er en kamp op ad bakke. Vi håber, at det meste er 
inddækket næste år, så de kan koncentrere sig om andet. 
 
 Vi har ogs¬ f¬et skabt et sammenarbejde, et forum mellem FLYHIS og 
de grupper, der i det civile arbejder sammen med os for at bevare Flyve-
våbnets historie. Som det ses i årsskriftet, er disse grupper nu en del af 
helheden set i et flyvevåben-perspektiv. 
 
I forbindelse med markeringen af Tysklands angreb på 
Danmark lavede vi på forholdsvis kort tid en udstilling 
den 9. april på Flyvestation Værløse, der netop fortalte 
om angrebet på flyvestationen  den 9. april 1940. Den 
blev en stor succes og blev åbnet i forbindelse med 
kransenedlæggelsen ved mindestenen for Godtfredsen 
og Brodersen. Her så alle inviterede gæster udstillingen 
ved den efterfølgende reception. 
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 Denne udstilling samt lidt mere, der omhandlede krigen 1940 til 1945, 
blev i kombination med en tidligere udstilling, lavet af Furesø museer om 
Flyvestation Værløse, sammensat til en fælles udstilling, hvor det var be-
frielsen 5. maj 1945, der blev fejret. 
  Udstillingen blev vist sßndag den 3. maj, hvor Flyvestation VÞrlßse 
var åbnet op som flyveplads igen for at fejre befrielsen. Her kom vi med 
vores F-16, H-500 samt en del andet grej. Dette var samtidig med, at fle-
re civile fly med tilknytning til flyvestationens historie kom og landede. 
Sidst, men ikke mindst, kom der 
en C-130 Herkules og en EH-101. 
Her var vi flere, der mindedes 
gamle dage med lidt vand i øjne-
ne, særligt da C-130 satte hjulene. 
Dagen var en stor succes - tak til 
gruppen på Værløse. 
 Ifølge politiet var der ca. 10.000 
besøgende i løbet af dagen. 
 
Med disse ord og, som I ser, lidt 
tanker om fremtiden vil jeg slutte med en stor tak til alle fra FLYHIS, de 
civile grupper og sidst, men ikke mindst dem fra Flyvevåbnet, der trods 
en presset hverdag trofast stiller op, når man spørger om hjælp. 
 
Med ønsket om en god jul og et godt nytår og som de andre år med en 
stor tak til Bent Aalbæk-Nielsen for at have redigeret dette skrift. 
 
MVH 
SØE 
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Pensionistgruppen  
på FSN Aalborg  
v/ Ole M. Andersen (OMA)  

 
Årets gang i Hangar 64  
Året 2015 begyndte med op-
rydning på de værksteder og 
kontorer, som vi har fået stillet 
til rådighed; bl.a. har vi etable-
ret udsugning til smedie  og 
maskinværksted, så vi kan 
svejse og male, uden at blive 
forgiftet. 
 Vi har ligeledes lavet almindeligt vedligehold på den værkstedscon-

tainer, som bliver brugt i for-
bindelse med F-16 SamLet, 
og vi har opskåret nogle alu-
miniums arbejdsplatforme, 
som ikke bruges mere. Ud af 
stumperne har vi lavet nye 
stiger og  mindre platforme, 
og resten er gået til skrot. 
     Vi er s¬ sm¬t g¬et i gang 
med Harvarden, som er et 
langtidsprojekt. Den ligger i 
stumper i Shelter 80, og vi 
tager en stump ad gangen og 
klargør den inden den endelig 
samling af flyet, som kræver 
noget mere plads end det, vi 
har stillet til rådighed i dag.  
     Flyverhjemmeværnets 

nye Britten Normanïfly har 
fået plads i H.64. Her er vi 
behjælpelige med at lave de-
res transportvogn til flyet, så 
den er fuldt funktionsdygtig.  

Fra arbejdsgrupper m.fl  
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 Ligeledes har vi afleveret et færdiggjort canopy til F-84G Thunder-
jet - samt uskadeliggjort 17 håndvåben, som skal bruges til udstilling.   
KZ Vll 0-622 var vi involveret i med hensyn til ophængning  på Garni-
sonsmuseet i Aalborg. 
 Da Fl¬destation Frederikshavn skulle have  ò¡bent Husò i forbindel-
se med òTordenskjoldsdageneò, ville de gerne have F-16 SamLet udstil-
let - men dér røg vi ind i et dilemma!  Der var ingen blokvogn til rådighed i 
Forsvaret. Transporten skulle foregå fra Garnisonsmuseet i Aalborg til 
Frederikshavn den 26. juni og tilbage til Aalborg igen den 29. juni, - på 
egne hjul. Utroligt nok var der 3 mand, der meldte sig frivilligt til at stå op 
kl. 0100 om natten og hente traktor, trækstang og bil på FSNAAL - for 
derefter at bruge de 2 timer og 20 minutter ad omveje til Frederikshavn, 
og det samme den 29. juni tilbage til Aalborg ï Well Done! 

- - - - - - - 

Værkstedsgruppen Karup  
v/ Kjeld hansen, formand  
 
Værkstedsgruppens mandskab har 
haft travlt i det forløbne år. 
 T-33 fra Flyveskolen er blevet 
repareret, renset og malet, efter at 
den væltede ned fra sin sokkel un-
der stormen "Bodil", og i sommer 
var den så klar til at blive stillet op 
igen.  
     Vi har nu F-84G nÞsten fÞrdig, 
efter at vi har malet den om tre gange, fordi der har 
været mange, der havde en mening om, hvilken far-
ve der var den rigtige. Dette problem er nu endelig 

løst, og det 
næste, der 
skal ske, er, 
at vingerne 
skal afmonteres og vendes for at 
blive malet og have påsat kokar-
der. Når den er helt færdig, skal 
den flyttes til Stauning. 
   Vi er ogs¬ i gang med Gloster 
Meteor MK VIII; men det vil tage 
lang tid endnu, før den er færdig. 
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Brandbilen fra 1943, som  
vi modtog til museet i 
Gedhus, er færdig efter 
reparation kan den nu 
starte og køre. Den har 
fået nye bremserør og nyt 
udstødningsrør og er nu 
opstillet i hallen ved Ged-
hus Museum. 
 
En del af mandskabet fra 
Værkstedsgruppen har 
ydet en stor hjælp til mu-
seet i Gedhus ved renove-

ringen af en bunker ved museet samt med oprydning i det store telt. Der-
udover har gruppen også samlet en T-33, som blev modtaget fra Skryd-
strup, og som skal udstilles i det store telt. 
 
En anden gruppe af mandskabet er stadig i gang med reparation af det     
gamle engelske lysfyr. Da det er et større job, vil det også tage en del tid, 
før det kan være færdigt. 
 
Vores F-16 Saml Let fly-team har været af sted flere gange, bl.a. ved 
flagdagen den 5. september i Holstebro. 
 

- - - - - - - -  
 

Museet Gedhusvagten , Flyvestation Karup  
v/ N.P. Nielsen (Krølle)  
 
Siden sidst har Museet gennemgået store forandringer.   
 Fredag den 13. marts afgik foreningens stifter og formand, E.V.H. Jen-
sen, ved døden efter kort tids sygdom. Vi kommer til at savne hans store 
viden og aldrig manglende engagement. 
 Året begyndte ellers så godt, idet den ubeboede lejlighed i Gedhus-
vagten endelig blev overdraget til Museet, så vi nu har mere plads. Siden 
har vi, med flot hjælp fra flyvestationen, fået lavet en gennemgang til lej-
ligheden med nyt loft og gulv i rummet, så det nu er rigtig fint. Dertil har vi 
selv malet og tapetseret i de nye lokaler, opsat loftlamper og persienner i 
alle rum, trukket kabler til telefoner og netværk, vasket og skaffet møbler 
til det nye kontor (vores første rigtige kontor).  
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Med stor hjælp fra Inge (Pouls kone) og Værkstedsgruppen har vi fået 
flyttet de fleste af vores arkiver fra Bygning 722 til de nye lokaler her i 
Gedhusvagten. Det var et stort arbejde, for reolerne skulle jo også med, 
helst uden edderkopperne. Så vi er nogle stykker, der i en periode, har 
været her de fleste af ugens dage. 
 Endnu er det hele ikke på plads, for sideløbende har vi jo skullet tage 
os af de besøgende hver onsdag. Og dem har der heldigvis været man-
ge af. I højsæsonen har vi haft over 50 besøgende hver onsdag, og langt 
de fleste har været meget interesserede og ønsket guidet hjælp. Så vo-
res frokost har været et halvt stykke rugbrød ind imellem. 
 Vi har heldigvis fået tre mand mere i den faste stab. Det er Bent fra 
Skive, John fra Ilskov og Egil fra Sunds. Det er også nødvendigt, for med 
to fine avisomtaler af bunkeren, har rigtig mange forespurgt til den. Sam-
tidig har vi haft fokus på områdets turister og sikret os deltagelse i både 
blade og mobil apps: Danmarks Museer. Vi har dog kun de gratis dele, 
da det ellers koster et par tusinde kroner at deltage. 
 Med stor hjælp fra Værkstedsgruppen, er bunkeren sat i stand, og det 
ene rum er nu indrettet med originalt inventar - som et levende tidsbillede 
fra 1943. Vi har fulgt andre museers fremgangsmåde og afspærret udstil-

Museets HAWK-raketter bliver luftet af og til, men forbliver dog på jorden     
- her med museet i baggrunden. 
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lingen med Rio-net, så besøgende ikke kan nå de udstillede genstande. 
 I det andet rum skal ophænges plancher med billeder og forklaring på 
de bunkertyper, der findes på flyvestationen, men det bliver et vinterpro-
jekt. 
 Bunkeren er en to gange 10 mands bunker fra 1943 og indgik i nær-
forsvaret af Den Store Bunker (1137). Under restaureringen opdagede 
man imidlertid, at der er blevet skudt voldsomt inde i bunkeren, idet væg-
gene har godt 70 skudhuller! Dem har vi gjort synlige med UV-maling og 
en UV-lampe. Hvad der oprindelig er sket, ved vi ikke, men håber der, 
som i Ringkøbing, en dag kommer en gammel tysk soldat og fortæller 
det.  
 Med mere plads har vi nu mulighed for at optimere vores udstillinger 
ved at samle genstandene i emner. Det skal imidlertid passes ind i rum-
mene. Det er lidt et spørgsmål, om de besøgende må prøve tingene, for 
vi har oplevet, at en ògammelò skrivemaskine og ògamle telefonerò med 
håndsving har stor tiltrækning på børn ï og det er ting, som forældrene 
kan fortælle dem noget om! Så vi har sat papir i maskinerne, og får nu 
mange hilsener skrevet på vores skrivemaskiner.  Men som en lille pige 
sagde: Den skriver lige med det samme, men den mangler Delete- ta-
sten!  Desværre mangler vi friske farvebånd, men klarer os med at fylde 
stempelsværte på. Vi har også planer om andre ting, som børnene kan 
prøve.  
 På materielsiden er der kommet en T-33 fra Skrydstrup. Den er an-
kommet i hoveddele (aôla Ikea), og er nu blevet samlet i teltet af VÞrk-
stedsgruppen.  Den har alle instrumenterne, så vi skal have lavet en plat-
form, så de besøgende kan komme op og se ned i den. Cockpittet forbli-
ver dog lukket. 
     Nu er RF-84ôeren s¬ tilbage i teltet, og der forest¬r et puslespil af de 
svære med at få så meget som muligt ind i det store telt - så pludselig er 

 
Genkendelsens glæde er stor for mange under besøg i museet. Her er 
det i forbindelse med årets soldaterjubilæum på flyvestationen. 
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der slet ikke så meget plads 
mere. Vi planlægger en ud-
stilling med de forskellige 
kameraer og billeder ved 
siden af foto-flyet.  
     Med vores Draken er det 
nu slået fast, at pensionere-
de fly ikke kan tåle at stå 
ude i det danske vejr. Besø-
gende stillede efterhånden 

en masse kritiske spørgsmål 
til vores behandling af det ud-
stillede fly, så en forespørgsel 

om at bytte den med en køreklar brandbil fra 1943 blev behandlet seri-
øst. 
 Brandbilen havde været stationeret på Fliegerhorst Grove fra 1943 til 
1947 og var kßreklar med alt inventar, s¬ en aftale kom i stand. 
Flyet bliver nu soigneret ved Draken Team Karup og kommer efterfølgen-
de i sikker havn under tag på Sjælland - noget, som vi desværre ikke har 
mulighed for her ved museet. Brandbilen er pudset op af Værkstedsgrup-
pen og beundres nu af de besøgende her på museet.   
 Senest har Værkstedsgruppen hjulpet os med at få luftmeldetårnet op 
at stå. Der mangler stadig en hel del arbejde, men tårnet er oppe og er 
nu med til at give Museet profil, når man 
står uden for hegnet.  
 På billedsiden har museet modtaget ind-
til flere gamle fotoalbum. Det er alt sam-
men med til at sikre og udvide historien om 
Flyvestation Karup. Bl. a. har vi fået et al-
bum fra en tidligere chauffør for tyske offi-
cerer på Fliegerhorst Grove, og et stort al-
bum fra en ingeniør, der var med fra be-
gyndelsen i 1940.  Han rejste videre efter 7 
måneder og fik et fotoalbum som minde, da 
han rejste. Det album indeholder mange 
flotte billeder fra flyvestationens opførelse, 
som vi ikke tidligere har set. Det skal vi nok 
få glæde af. 
 Tidslinjen, som vi lavede til Air Show i 
2014, er sat op langs den ene vÞg i han-
garteltet og giver de besøgende et overblik 
over flyvestationens historie. Det fungerer rigtig godt, og gamle soldater 

Der sker altid meget i og omkring muse-
et, og her får bilisterne sig en overraskel-
se. 

Luftmeldetårnet er endelig 
kommet op at stå og er nu 
med til at gøre museums-
området spændende 
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søger straks efter deres periode 
på linjen og frydes over billeder 
og hændelser, som de kan hu-
ske. Når vi lukker for vinteren, 
er vi dog nødt til at tage tidslin-
jen ned igen, da plancherne 
ellers vil tage skade af kulde og 
fugt. 
     Et Hispano maskingevÞr fra 
de gamle Spitfire er også kom-
met til, og står i stakladen, flot 
monteret. Her kan man nu også 
høre den karakteristiske lyd fra 
en Spitfire og opstart af en Dra-
ken. Det er trådløse ringeklok-
ker der kan afspille Mp3 filer, 
som vi bruger, men der mangler 

stadig lidt fylde i motorlyden, så vi skal ud og finde en lidt større højttaler. 
 Tilbage er kun at male de gamle rum, samle alle tingene i emner i de 
forskellige rum, skille jetmotoren ad og igen få den samlet i teltet, lave 
skilte til alle genstandene (og der er mange), lave plancher om bunkerty-
per, ordne arealet udenfor, integrere tablets og monitorer, finde eller lave 
korte forklarende videoer og en hel masse mere.  
 Desværre er vi på IT-området hægtet lidt af, da vores eneste forbin-
delse til omverdenen, bortset fra én telefonlinje, er en svag og ustabil in-
ternetforbindelse fra FLYHIS på den anden side af gaden! Men den ene-
ste computer, vi har, kører stadig Windows XP, så det passer nok godt 
sammen. XP er desværre ikke et sikkert styresystem mere, så vi frygter 
lidt for sikkerheden, når vi engang får etableret et netværk og kan begyn-
de at scanne vores billeder ind. 
 Vi kommer i al fald ikke til at kede os den kommende vinter. 
 Årets besøgstal har oversteget tidligere års, og mange besøgende har 
givet udtryk for, at òjeg helt sikkert kommer igen ï og så skal jeg have 
mine bßrnebßrn med!ò Vi har ogs¬ haft mange besßg uden for normal 
åbningstid, og når der er brug for flere rundvisere, stiller alle frivillige be-
redvilligt.  
 Og når de besøgende er tilfredse, så kan vi heller ikke være andet - 
for så har vi formået at videregive vores begejstring for Flyvestation Ka-
rup og Flyvevåbnet på den helt rigtige måde. 
 

Draken Team Karup  

Bullpup var Danmarks første styrbare 
missil. Piloten skulle styre både den og 
flyet -  samtidig. 



17 

 
2015 har igen vÞret et godt og travlt ¬r for Dra-
ken Team Karup. Vores aktive år indeholder nog-
le faste begivenheder, som vi over tid har indar-
bejdet i kalenderen 
 Årets første arrangement var Store Opryd-
ningsdag, lørdag den 7. marts. Store Oprydnings-
dag er den dag, hvor vi tømmer vores shelter og 
får gjort rent efter en lang og grå vinter. Vi plejer 
at samle et par håndfulde af vore medlemmer til at hjælpe os, og det for-
løber altid under megen latter og udfoldelse af stor energi. Der møder 
gerne et fast hold af hjælpere op. De har efterhånden så meget rutine, at 
fordelingen af arbejdsopgaverne ikke mere kræver instruktion, alle er klar 
over indholdet af den tildelte opgave. Resultatet dette år var blev som 
sædvanligt godt. Vi benyttede faktisk dagen til også at få arrangeret reo-
ler i containeren i Shelter 152, så det er nu lykkedes at få alle vore kas-
ser pakket ud. Tilbage står at få registreret og sorteret alle reservedelene 
til vore to fly, og det kommer til at tage et stykke tid, inden den opgave er 
færdig. 
  
Forårsklargøringen var i år 
lørdag den 25. april, og det 
er den dag, hvor vi igen ind-
kalder vore medlemmer til et 
stykke arbejde. Vi klargør 
flyene til den kommende 
sommersæson. Det vil sige, 
at de bliver rengjort og smurt 
ind i et tyndt lag olie, der bli-
ver kørt understel og ror, og 
hvis vi har tid, bliver et af 
flyene startet op. I år var det 
AR-113, der fik rørt motoren. 

 
Sidst i april, afgik stifteren af Draken Team Karup, vores tidligere for-
mand og nuværende æresmedlem, Kurt Hald, ved døden. Han faldt om i 
sit hjem mandag den 27. april uden forudgående varsel. Selvom Kurt 
havde trukket sig tilbage fra aktivt bestyrelsesarbejde for nogle år siden, 
var han stadig en sikker og velkommen gæst ved vore arrangementer. 
Kurts lune og iderigdom kommer vi til at savne i årene der kommer. 
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Tur til England den 12. -14. juni.  
En del af folkene fra Draken Team Karup tog til England for at aflægge 
besøg ved Imperial War Museums afdeling i Duxford. Vi boede på hotel i 
udkanten af Cambridge og tilbragte hele weekenden med at se på fly  i 
Duxford og på Newark Air Museum. Det er her, at et af den hedengang-
ne ESK 729ô s Draken fly, AR-107, står opstillet. Her fik vi bl.a. set en 
Spitfire-opvisning samt en forbiflyvning af den sidste flyvende Vulcan 
bombemaskine. Det sidste var et mindeværdigt øjeblik.  

 
Classic Military Show, Finderup, 19. -23. august.  
Det var oprindeligt planen, at vi skulle have deltaget I KZ Rally I Stauning 
lufthavn. Men efter sidste års ringe besøgstal - på grund af det forfærdeli-
ge uvejr på dagen - var budskabet tidligt på året, at årets Rally ville blive 
aflyst. Vi besluttede derfor at deltage i Classic Military Show på Finderup 
Øvelsesplads i stedet. Vi deltog med cockpit, Draken-sæde og en udstil-
ling af billeder og tegninger og endelig vores normale souvenirbod.  
 Nu ville skæbnen så, at Stauning Lufthavn har jubilæum i år og 
derfor alligevel gennemførte KZ Rally netop i den pågældende weekend. 
Det blev altså i år uden vores deltagelse. 

 
Draken Meeting, lørdag den 29. august.  
Det blev også i år et tilløbsstykke. Ca. 60 personer deltog i begivenhe-
den. Programmet for dagen er efterhånden velkendt. Vi mødes i Hoved-
vagten klokken 9, herfra går turen til AFTC, der som sædvanligt med stor 
velvilje stillede lokaler til rådighed. Her indtages morgenmaden, medens 
formanden byder velkommen og fortæller lidt om dagens program. Efter 
morgenmaden går turen til trim-pladsen, hvor et af vore fly er gjort klar til 
motortest. I år fik vi uddannet Peter til at klare en motorkørsel, så nu er 
der tre i bestyrelsen, der kan klare opgaven. Efter vores efterhånden be-
rømte grillfrokost var der arrangeret besøg ved Danish Aerotech, hvor 
Torben og Freddy velvilligt havde stillet sig til rådighed som rundvisere. 
Dagen sluttede ved 15:30 tiden. 

 
Draken Team har involveret sig i restaureringen af A-014, der normalt 
har stået på Museet i Gedhus. Flyet skal fortsætte sin karriere på Egholm 
Slot nær Kirke Hyllinge på Sjælland. Michael van der Sterren skriver føl-
gende om fremdriften i projektet: 
 Flyet står parkeret i en shelter, som vi har fået stillet til rådighed for 
projektet. Det er blevet vasket meget grundigt, og vi er så småt gået i 
gang med renoveringen. I weekenden den 12. og 13. september blev A-
014 slebet og klargjort til en ny gang maling, vi var 6 medlemmer, der 
havde givet tilsagn om at hjælpe. Vi startede lørdag kl. 0830 og arbejde-
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de til 1530, kun afbrudt af frokost 
(den helt store grill-menu) og en 
helikopteropvisning i forbindelse 
med Eskadrille 725 Reunion. 
Eskadrillen havde for øvrigt lånt 
AT-158 til static display under ar-
rangementet. Søndag mødtes vi 
kl. 0800 til fælles morgenmad og 
gik herefter atter i gang med ar-
bejdet, vi var færdige omkring kl. 
1400. Ogs¬ denne ganske regn-
fulde dag blev der selvfølgelig gril-
let og hygget. Sideløbende med 
arbejdet med at få A-014 klargjort 
til maling er der også arbejdet på 
cockpittet. Jørgen Jensen er i fuld 
gang med at genskabe instrumen-
teringen, både sidepaneler og sel-
ve instrumentpanelet. Det er så 
heldigt, at Draken Team Karup 
råder over et ret stort lager af reservedele, så det ser ud til, at cockpittet 
bliver næsten komplet. 
 Næste store opgave bliver så at få A-014 malet. Dette er lagt i 
hænderne på en af de pensionister, der mødes hver onsdag på FLYHIS. 
Vi har været behjælpelige med at fremskaffe den korrekte RAL kode, så 
flyet får den helt korrekte farve. Når A-014 er færdigmalet engang i løbet 
af efteråret, bliver hun kørt til Shelter 152, hvor resten af renoveringen 
skal foregå. Vi vil selvfølgelig også i den kommende tid bede om med-
lemmernes hjælp til arbejdet. 

 
Foruden de nævnte events har vi i lighed med tidligere været værter for 
et par foto shoots. Modefirmaer har i den grad set sig lune på vores fly 
og vores shelter som en lidt rå kulisse for billeder af deres kollektioner. 
Det er jo fin reklame for os, men så sandelig også for Flyvestation Karup 
og Flyvevåbnet. 
 Jeg vil også lige nævne de mange besøgende, vi har i shelteren. 
Det drejer sig om virkelig mange mennesker hvert år. 
 Den årlige generalforsamling afholdes lørdag den 24. oktober. Vi 
håber på et pænt fremmøde som sædvanligt. 
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I efteråret 2014 blev vi fra FLYHIS anmodet 

om at medvirke til at gennemse og udvælge 

film og videobånd, som er bevaringsværdige, 

med henblik på at få materialet digitaliseret til 

dvd. Foruden vores egen beholdning af 8 og 

16 mm film samt store mÞngder af VHS vi-

deobånd m.fl., fik vi tilsendt flere kasser med 

lignende materiale fra FLYHIS. For at frem-

skynde processen måtte vi tage ekstra tid i 

brug. 3-5 mand brugte adskillige aftener på at 

gennemse materialet og registrere.  

 I efteråret 2015 fik vi en ny sending film og videobånd, som ligeledes 

skal gennemgås med henblik på, om det er bevaringsværdigt materiale.  

 I efteråret 2014 fik vi opsat en hjertestarter i Hangar 6, og efterfølgen-

de har de fleste af Team Tordenjets medlemmer været på kursus i bru-

gen.  

 I marts 2015 lykkedes det endelig at få vores tre FIIN computere til at 

virke. Problemet var dårligt indgangssignal til bygningen. Det bevirkede 

efterfølgende, at vi nu bl.a. kan læse og udskrive nyhedsinformationen 

òFighter Wing Updateò.  

 I april fik vi i Bygning 349 opsat røgalarmer, flugtveje blev markeret og 

en oversigtsplan opsat.  

 Der er i årets løb som vanligt indleveret diverse bevaringsværdigt ma-

teriale.  

 I april deltog vi i det årlige møde med de lokalhistoriske foreninger i 

Vojens området.  

 Arbejdet med digital billedregistrering fortsætter som hidtil hver anden 

onsdag.  

 I maj var F-16 Saml-let opstillet 

i Danfoss Univers i fire dage. I 

den anledning blev vi anmodet 

om at stille kustoder til rådighed 

som guide ved flyet. Vi stillede 

med en eller to mand hver dag. I 

den forbindelse blev det klart, at 

ikke alle er familiære med F-16. 

Senere på året har vi derfor gen-

nemført et F-16 info-kursus for 17 

medlemmer af Team Tordenjet.  
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Vores håndbibliotek med tids-

skrifter, manualer og diverse 

litteratur bliver løbende opda-

teret og registreret.  

 I Hangar 6 er der blevet 

bedre plads, efter at T-33 blev 

flyttet til Gedhus. F-100D flyet 

er endelig blevet malet (se bil-

ledet side 8). Det skal nu fær-

diggøres med stafferinger med 

henblik p¬ ò¡bent Husò p¬ fly-

vestationen 19.06.16.  

 Børne-flysimulatoren blev 

færdiggjort i foråret og afprøvet på Danfoss Univers. Den er nu opsat på 

Flyvevåbenmuseet i Stauning.  

 Fra Tirstrup har vi modtaget en medtaget TF100F GT-927, som vi mu-

ligvis skal renovere senere. Vi har renoveret en Honda motorcykel, som 

nu er klar til syn på veteranplader. En Nimbus motorcykel er færdigreno-

veret og skal ombyttes med den, der står på Flyvevåbenmuseet i Stau-

ning. Den ombyttede Nimbus og en BSA motorcykel skal ligeledes reno-

veres med henblik på registrering på veteranplader. Derudover har vi en 

SCO knallert, som også skal renoveres.  

 F-16 Saml-let har vi som sædvanligt opstillet/nedtaget. Den har været 

opstillet foran rådhuset i Aarhus, i Danfoss Univers, foran Christiansborg 

og på Stevnsfortet.  

 Den ¬rlige òpudseturò til Flyvev¬benmuseet i Stauning er gennemfßrt. 

 I december 2014 var der åbent hus på radarhoved Bækskov, da det 

nye radartårn var færdigt, og radaren kørte operativt.  

 I forbindelse med den årlige FLYHIS tur, som vi ligeledes deltog i med 

et begrænset antal pladser, var der igen mulighed for at besøge radarho-

ved Bækskov. FLYHIS turen forløb som sædvanlig fortrinligt. Turen gik til 

F-100D på vejen. 

 

Det er ikke kun fly, der bliver arbejdet med. 
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militære museer i Holland og Belgien samt Air Base Geilenkirchen.  

 I oktober 2015 deltog vi i en ôhistorisk mes-

seô i Vojens hallerne, som var arrangeret af 20 lo-

kalhistoriske arkiver og museer i Haderslev kom-

mune. Vi deltog med en udstilling om flygtningelej-

ren i Skrydstrup 1945-49. Til brug for udstillingen 

havde vi 

bl.a. lavet et 

kopi af det 

oprindelige 

vagtskur.  

  

 

 

 

Her i efteråret 2015 er vi ved at implementere medarbejdernumre og nye 

telefoner.                                                                                                               

jt. 
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Pensionistforeningen  
for Flyvestation Værløse  
 
v/Leif Richardsen  

 

Vi har stadig opholdslokaler i Jonstruplejren, hvor vi har rådighed over et 
mødelokale og forskellige kontorer. Der er for tiden ikke mulighed for at 
udføre værkstedsarbejder i foreningens regi. 
 Dette medfører, at pensionistforeningen har haft en stille periode i det 
forløbne år. Vi mødes hver tirsdag til en hyggelig sammenkomst. 
 
Selv om vi ikke har kunnet arbejde på værksteder, har foreningen ikke 
ligget på den lade side.   
 I årets løb har pensionistforeningen deltaget i opstillinger af rekrutte-
rings F-16 forskellige steder på sjælland 
 
DR TV 
Den 20. oktober 2014 bragte DR2 et 
debatprogram under titlen Danmark i 
krig. 
 Programmet kørte fra tidlig morgen 
til hen på aftenen og blev sendt fra et 
studie, der var indrettet til lejligheden i 
en af de tidligere B&W-haller på Refs-
haleøen 
 DR ønskede rekrutterings F-16 
som kulisse, og pensionistforeningen 
blev bedt om at samle og opstille den 
i hallen. Opgaven blev besværliggjort 
af, at porten var for lav til, at kranen 
kunne komme ind i hallen, og af, at DR teknikere havde travlt med at op-

sætte lys m.v. samtidig med at 
flyet skulle samles, så der blev 
en hel del flytning af flyet un-
dervejs. 
     Trods vanskelighederne 
blev opgaven løst og vort hold 
blev meget rost af de tilstede-
værende DR folk. 
 

F-16 skubbes ind i hallen 
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9. april 2015  
Furesø kommune markerede 75 års dagen for Danmarks besættelse. 
Dette fandt sted foran flyvestationens tidligere hovedbygning med taler 
og kransenedlægning (se billedet side 8). 
 Flyvevåbnets Historiske Samling 
og Furesø Museerne havde i fæl-
lesskab sat en udstilling op, som 
ved hjælp af genstande, uniformer 
og billeder illustrerede tiden om-
kring den 9. april 1940 
 Foreningen deltog sammen med 
FLYHIS i opstilling og hjælp ved 
FLYHIS stand.  

 
3. maj  
fejrede Furesø kommune  70 året  
for Danmarks befrielse. 
   Foreningen var inviteret til at delta-
ge i arrangementet, og vi havde en 
godt besøgt stand hvor vi fortalte om 
foreningens aktiviteter. Samtidig gik 
en del medlemmer til hånde ved at 
passe Flyvevåbnets udstillinger, 
sælge bøger, skubbe deltagende fly 
på plads samt hjælpe til, hvor der 
var behov. 
 
Roskilde Air Show 2015  
Igen i år har pensionistforeningen 
sammen med Flyvevåbnets Histori-
ske Samling deltaget i Airshow 2015, 
der varede fra fredag til  søndag. 
     Vejret drillede med kraftig vind om 

fredage, da flyet skulle samles, men det viste sig heldigvis fra den pæne 
side uden regn resten af weekenden, så der kom mange gæster til Flyve-
våbnets stand. 

FLYHISôs stand p¬ udstillingen 

Der var stort rykind på flyvestatio-
nen den 3. maj. 

Medlemmer af Pensionistforenin-
gen hjælper med at skubbe fly på 
plads 
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Mandag blev flyet adskilt og kørt til Flådestation Korsør, hvor det blev 
samlet samme dag. 

 
Åbent hus Flådestation Korsør  
I forbindelse med Flådestation Korsørs åbent hus var F-16 samt H-500 
helikopteren udstillet på flådestationen og bemandet med personel fra 
FLYHIS og vor pensionistforening. 
 
Flyvestation Værløse  
Der er stor interesse for oplysninger om Flyvestation Værløse. 
Ejendomsselskabet Freja havde arrangeret et seminar for interesserede 
firmaer, som bl.a. omfattede rundvisning på flyvestationens sydlige områ-
de (FMK, Hovedværkstedet og diverse hangarer). Vi blev bedt om at stil-
le 5 rundvisere til rådighed, som gav en god orientering om området. 
 Furesø museerne er ved at udarbejde undervisningsmateriale om Fly-
vestationen for de større skoleklasser og i den anledning stillede pensio-
nistforeningen en person til rådighed, der kunne fortælle om flyvestatio-
nen.  

       
     FLYHIS stand på Airshow 2015  

Interessen for at prøve en tur i F-16 
var stor både hos unge og ældre. 

Og så er der altid plads til en til 
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 Furesø kommune er stadig interesseret i at overtage nogle hangarer 
på flyvestationen til diverse fritidsaktiviteter samt oprettelse af en form for 
arbejdende flyvemuseum. Vi har deltaget i forskellige møder med kom-
munen, hvor vi bl. a. fortalte om, hvad vi laver i foreningen, samt hvad vi 
gerne vil bruge en hangar til. Kommunen har varslet, at der afholdes flere 
møder i efteråret, så vi håber på et for os godt resultat. 

 

- - - - - - - - - -  

Luftforsvarets Veteraner  

LUFTVET 

v/ H. Thuesen, formand  

Arrangementer  
De faste sociale arrangementer som Bingo, jule-
frokost, generalforsamling og høstfest er naturlig-
vis blevet afholdt i vores sociale forening i 2014/2015 med stor succes. 
Der har været ca. 65 personer i gennemsnit til disse arrangementer, og 
det er bestyrelsens opfattelse, at alle har hygget sig. 
 Happy Hour ï som også er en del af de sociale arrangementer ï er 
afholdt første onsdag i hver måned i den gamle officersforenings lokaler 
kl. 1430-1530, men trækker dog kun ca. 10 - 12 medlemmer. 
 Fire medlemmer har deltaget i hjertestarterkursus i Jonstruplejren, og 
en hjertestarter, som er tildelt af FLYHIS, er opsat i receptionsbygningen 
på KKM. Endvidere har LUFTVET i juni 2014. deltaget i Åbent Hus arran-
gement på Flyvestation Karup med en udstilling. 
 I anledning af HAWK ´s 50 års fødselsdag i Danmark skulle temaet i 
skolernes efterårsferie naturligvis være HAWK missiler. I ugens løb blev 
rigtig mange børn "uddannet" til både operatører og teknikere på radarer 
og missiler, hvor frivillige fra LUFTVET agerede instruktører og "slave-
piskere". En fejlfinding på radaren blev klaret ved at snuse sig frem til, 
hvor røgen kom fra. Derefter udskiftning af chassiset, bringe det til værk-
stedet og lodde en ny modstand i. Derefter klargøring af launcher og mis-
siler; det skulle bl.a. kontrolleres, at der ikke var vandrespændinger, der 
kunne affyre missilet i utide. Når alt var klargjort, skulle de fjendtlige fly, 
som var observeret øst for Bornholm, skydes ned. Dette foregik i kontrol-
vognen, hvor børnene ved hjælp af en simulator først skulle konstatere, 
at det virkelig var et fjendtligt fly, for derefter at affyre et missil. 
 Børn og voksne var ï trods regnen ï begejstrede for aktiviteten, og 
børnene kunne gå derfra med en "soldaterbog" og et bevis for uddannel-
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sen som raketmand af første grad.  
 
Medlemmer af LUFTVET blev inviteret på en todages tur til Nordjylland 
11.-12. juni 2015. Vi l¬nte en bus af Flyvev¬bnet (FLYHIS). Turen gik til 
Aalborg Forsvars- og Garnisons Museum og Museumscenter Hanstholm 
med overnatning på FSN Aalborg. Dette tilbud tog 27 personer fra 
LUFTVET/Pensionistforeningen Jonstrup/Værløse imod, og chauffør 
Lars (FLYHIS) kørte bussen formidabelt. Vi startede fra FSN Skalstrup 
med kurs mod FSN Aalborg. Der var dog tid til kaffepause undervejs. 
Frokosten blev indtaget efter ankomst til Aalborg og udlevering af nøgler 
til værelserne. Bussen var derefter klar til at køre os til Forsvars- og Gar-
nisonsmuseum. Det blev en stor oplevelse. 

Museet har til huse i 
en militærhistorisk interes-
sant bygning i Aalborg Vest-
by - en kæmpehangar med 
sidebygninger, som tysker-
ne lod opføre på den vand-
flyveplads, de etablerede i 
Aalborg i 1940, og som in-
deholder kampvogne, kano-
ner, håndskydevåben, ja-
gerfly og andet materiel, 
som har været en del af 
Danmarks forsvar. Der er 
5.000 m2 indendßrs og 5.000 m2 udendßrs. Der er udstillinger om HÞ-
ren, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Politiet, Redningsberedskabet, besæt-
telsestiden, garnisonsby Aalborg, gamle Aalborg, medaljer, våben og 
smukke broderede stole. En lærerig og spændende oplevelse. 

Efter besøg på museet var det tid til omklædning og kølig hvidvin 
før middagen, der bestod 
af en dejlig buffet og drik-
kevarer øl, vand og vin. 
En god dag sluttede med 
hygge i officersmessen. 
Efter morgenmaden i offi-
cersmessen gik turen vi-
dere til Museumscenter 
Hanstholm, der rummer 
den stærkt befæstede 
Hanstholm-knude. I no-
vember 1940 påbegynd-



28 

tes det store forsvarsværk på 
Hanstholm-knuden. Kernen i 
batteriet var fire store 380 mm 
kanoner, der havde en række-
vidde på 55 km, altså halvvejs 
til Norge. Tilsvarende anlæg 
med 380 mm kanoner blev op-
ført på Norges kyst, så farvan-
det næsten var dækket. Hver 
kanon stod i en stor kanon-
brønd med et tilknyttet bunker-
anlæg på i alt 3000 m2. Hele 

380 mm-batteriet havde en bemanding p¬ 600 mand, og til hver kanon 
var der knyttet 90 mænd, som boede og arbejdede i bunkeren. Rundt om 
batteriet blev bygget en række andre anlæg, der først og fremmest havde 
til formål at beskytte det mod angreb. På jernbaneskinner transportere-
des de 800 kg tunge granater fra ammunitionsbunkerne til kanonbunker-
ne, hvor de med en sindrigt indrettet teknik blev løftet ind til kanonen. 

Vi havde en tidligere ansat som guide, han var en god og kompe-
tent guide og havde et stort kendskab til forsvarsanlægget. En meget 
spændende oplevelse, som anbefales. 

Det var nu tiden til at vende næsen hjemad og efter frokostpause 
med sol og lærkesang satte Lars gang i bussen, og så gik det sydpå. Bil-
kø ved bl.a. Aggersundsbroen og uheld i den nordlige vejbane var årsa-
gen til, at ankomsttiden i Skalstrup blev lidt forsinket.  
 Stor ros til arrangementsudvalget v/ Aase Schioldan og hjælper Hans 
Nielsen samt vores chauffør Lars. Det var som sædvanlig et godt arran-
gement, hvor alt klappede også med konkurrencer og præmier. Tak til 
Lars Søe for lån af bussen. 
 
Koldkrigsmuseum  
Ved afslutninger på sæsonen 
2014 blev alt materiel kßrt un-
der tag for vinterperioden, dog 
ikke den ene HPI, som allerede 
står under telt: Ved sæsonstart 
2015 blev materiellet opstillet 
igen og på de positioner, hvor 
materiellet stod, da ESK 541 
var operativ.  
 Der har været afholdt Fad-
derdage tirsdage og sidste lør-
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dag i månederne fra 
marts til november, dog 
ikke i juli. Dette sker i et 
forsøg på at kunne vedli-
geholde flere komponen-
ter end tidligere. Alle er 
velkomne til at give en 
hånd med. Vi forsøger 
efter bedste evne at ved-
ligeholde alle de HAWK 
komponenter, som er 
udlånt fra FLYHIS til 
KKM, samt at registrerer 
billeder og dokumentati-
on. 
 Der bliver opstillet rampe med halvtag til kontrolvognene i uge 41 og 
telte omkring radar i uge 43. 
 Det store telt fik i efterårets og vinterens storme en stor flænge i top-
pen. Vi fik det midlertidigt repareret, og i foråret kom sadelmageren fra 
Korsør for at reparere teltdugen. 
 Loftet i Svend-Åges hus er nu tømt for effekter, og disse er oplagt på 
nye hylder i container. 
 Registrering af effekter i Svend-Åges hus er afsluttet.   
 Den billedskanning, som er gennemført, er afleveret til Christian. 
 CWAR er færdig renoveret og står på sin operative plads. 
 En LCHR er i teltet for renovering og er 80 % færdig. 
 Almindelig vedligeholdelse af materiellet foregår, herunder smøring og 

maling.  


