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           Hold ud og stå fast                                                                                                              Vi ser og vi kæmper             

                        Nyt om fly 

                         fra 

                ind– og udland 

Dette organ er privat. Det udsendes gratis til medlemmerne af Foreningen af Tidligere Ansatte på 

Flyvestation Vandel, Medlemmer af Flyvevåbnets Soldaterforening, Afdeling Vandel samt alle der 

er interesseret i flyvning. Man kan ”abonnerer” på de periodiske udsendelser ved at sende sit navn 

og e-mail adresse til N.M. Schaiffel-Nielsen, nmsn@mail.dk. Kilderne til udsendelserne er Flyver-

staben, Forsvarsavisen, Lockheed Martin, Boeing, Airbus, Eurocopter, AgustaWestland og mange 

andre. 

9. september 2017 

Bent Gøttsche blev også modtaget af sine børn, børnebørn og oldebørn, ikke 

mindst de sidste var glade for at møde oldefar. 
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Henning Gøttsche er fyldt 90 og blev fejret af 

Team Tordenjet 
Født på Frederiksberg i 1927, uddannet maskinarbejder, indkaldt til artilleriet i 1948, dansk 

soldat i  besættelsesstyrken i Jever i Tyskland, søgte over i Flyvevåbnet, hvor han har gjort tje-

neste lige siden. 

Team Tordenjet Flyvestation Skrydstrup. Tre Dannebrogsflag var hejst udenfor Hangar VI. 

som ligger nord for landevejen, der går gennem Skrydstrup By. Årsagen var, et pensioneret flyme-

kaniker Henning Gøttsche (født den 1. september 1927). Var fyldt 90 år. I vore dage er det ikke så 

ualmindelig at folk bliver 90 år, Derimod er det ualmindeligt, at man som Henning Gøttsche gør 

tjeneste i og for forsvaret i 69 år. 

 

I lære som maskinarbejdet 

Henning Gøttsche blev født på Frederiksberg. Sin skolegang havde han i Hellerup, hvor han forlod 

skolen i 3. mellem. Det blot for at gå i lære som maskinarbejder hos firmaet Schmidt & Hytte. Fir-

maet lavede meget forskelligt, blandt andet dampmaskiner til skibe og værktøjsmaskiner, men 

Gøttsche kom i lære som maskinarbejder.  

I 1948 blev han indkaldt til artilleriet. Rekrutskolen varede til foråret 1949 hvor han blev udstatio-

neret som soldat i Den Danske Brigade i Jever i Tyskland. Hans hu stod mest til at reparere flyve-

maskiner. Straks efter han havde aftjent sin værnepligt ved Hæren søgte han ind som mathelev ved 

Flyvevåbnet. Her kom hans uddannelse som maskinarbejder ham til gavn, idet en sådan uddannel-

Manden til højre er Jørgen Tingvad, med ryggen til er det formanden for Team Tordenjet, H.K. 

”Stoffer” Christensen, der hilser på Henning Gøttsche. Til højre for ham Bent L. Larsen. 
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se var kravet for at blive uddannet til flymekaniker. 

I løbet af det næste år blev uddannet flyvemekani-

ker og udnævnt til math. Da året var omme blev han 

udnævnt til oversergent. I løbet af sin tjenestetid 

blev han udnævnt til seniorsergent. 

 

Klarmelder 

Efter endt uddannelser blev han efter gennemgang 

af typekurset udnævn til klarmelder, først på Mete-

or Mk. 4 og efterfølgende på henholdsvis Mk.7 og 

Mk. 8. 

Nu var det imidlertid den ”rejsende” Eskadrille 724 

han var havnet i. Eskadrille 724 forlod Karup for at 

flytte til Flyvestation Aalborg. Her blev man kun i 

meget kort tid, så gik turen af uransagelige grund 

tilbage til Flyvestation Karup. Også her blev ophol-

det af kortere varighed inden man så igen flyttede. 

Denne gang til Flyvestation Skrydstrup. Det var det 

der fik den senere chef for Flyvestation Vandel, 

oberstløjtnant H.V. ”Jager” Hansen, til at udbryde på sit syngende fynsk, ”Gu ve hvornår vi når 

Rom”. For Henning Gøttsches vedkommen betød købet af Hawker Hunter F Mk.51 i1956 på ny 

omskoling til typen. 

Eskadrille 727 kom i 1974 til Flyvestation Skrydstrup, og Henning Gøttsche blev overflyttet til 

Fra v. er det H.K. Christensen ”Stoffer” den sammen med Henning Gøttsche holder Team Torden-

jets collage med billeder af Gøttsche i forskellige arbejdssituationer.  

Man fejrede fødselaren med dannebrogsflag 

både ude og inde. 
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eskadrille. Her blev han til 1980, hvor F-16 blev implementeret. Det betød, at han blev flyttet til 

Stationsværkstedet, hvor han fik ansvaret for Oxygenværkstedet. Det betyd, at han brugte megen 

tid på at lave eftersyn på F-16 oxygensystemer. 

 

Fejret af Fighter Wing Skrydstrup og kollegerne 

Vi mødte, efter invitation fra Formanden H.K. ”Stoffer” Christensen op ved Hangar VI i rimelig 

god tid. Mange af medlemmerne i Team Tordenjet var mødt endnu tidligere. Ved indgangen til H 

VI, stod Jørgen Tingvad og tog imod. Hangarhallen summede allerede af megen god snak, her ind-

gik spørgsmålet, ”Kan du huske?” ret ofte i samtalen. 

Team Tordenjet har 39 medlemmer. Det så ud, som om alle 39 var mødt op for at hylde Henning 

Gøttsche.  

H.K. Christensen bød velkommen til hele forsamlingen, plus Gøttsches familie. Han kunne fortæl-

le, at Fighter Wing Skrydstrup have doneret brunchen plus det, at der var en gave til Gøttsche. Se-

nere overrakte han en collage af billeder i ramme, som kunne minde Gøttsh om hans tid i Torden-

jet. 

Blandt talerne var også sekretæren for lyvestation Skrydstrups Seniorklub, Ivan Sshmidt, som på 

foreningens vegne ønskede Henning Gøttshe til lykke med de 90 og god vind fremover. 

Vi have tidligere spurgt Gøttsche, -Hvornår meldte du dig ind i Tordenjet?  -Det gjorde jeg slet 

ikke. Joe (Major A.C. Larsen) arbejdede på Danmarks Flymuseum i Billund, og manglede hjælp til 

nogle opgaver. Disse opgaver endte med at blive til Team Tordenjet på grund af Joe’s initiativ. 

Tordenjet har holdt sit 25 års jubilæum og har i dag har 39 medlemmer. Én af de 39 er ikke overra-

skende Henning Gøttsche. 

 

Henning Gøttsche ved skabet med instrumenter fra  fly, der har fløjet i Flyvevåbnet, også de fly, 

som Gøttsche var klarmelder på. 
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Team Tordenjet 

På vejen ud af Hangar VI bemærkede vi, at der lå planer af en F-84 som var slebet ned til maling. 

Om det have noget at gøre med, at en F84G skal sættes op på en stolpe i slutningen af denne må-

nes vides ikke. Udenfor stod en bagkrop til en F-100. H.K. Christoffersen fortalte, at det var me-

ningen, at flyet, hvoraf resten stod i en hangar skulle renoveres og overdrages til Krigsmuseet i 

København. På grund af meningsforskelle var arbejdet sat i bero. Modsat fik vi øje på et haleplan 

af en F-16 bemalet med Eskadrille 727’s våbenskjold, Thor, der slynger sin hammer mod jætterne 

(fjenden). modsat tarmacen lå der dele af en F-16, hvad der skal ske med delene ved vi ikke, men 

mon ikke de bliver samlet og kommer til at ligne en ny F-16. 

 

 

 

 

 

 

 

På vejen ud af Hangar VII bemærkede vi planer og tiptanke til F-84G som var slebet ned klar til 

maling inden flyet skal sættes op på sin stolpe som Gate Guard for Fif´´ghter Wing Skydstrup. 

Forklaringen på, hvorfor Team Tordenjet blev 

flyttet fra Hangar I til Hangar VI var, at Figh-

ter Wing Skrydstrups F-16 fik nye motorer. I 

dedn anledning skulle man bruge bygning nr. 

500 som radarfolkene fra Kabul brugte. De 

blev i stedet flyttet til Hangar I. 
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Haleplanet af en F-16 med Eskadrille 727’s våbenskjold i en mere fri form – Thor der kaster sin 

hammer mod Jætterne 
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Bgkroppen af en F-100, resten ligger et andet sted på Fighter Wing Skrydstrup. Det var meningen 

at fllyet skulle renoveres og sendes til Tøjhusmuseet. Det har været vanskeligt at finde en løsning 

på hvordan arbejdet skal udføres, så indtil videre er sagen stillet i bero. 

Her ligger så en F-16 adskilt i ”smådelene” som det hedder i militærproget. Men lur os om ikke 

Gøttsche og hans 38 kolleger får det til at ligne en F-16 der lige er kommet ud fra fabrikken, 

Tekst og billeder samt layout:  

N.M. Schaiffel-Nielsen. 


