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Formandens klumme

Kære medlemmer 
af Flyvevåbnets Soldaterforening
Sidder her ved computeren og glædes over, at 
vi for første gang i lang tid igen kan se solen 
skinne og høre naboens unger lege ude på 
vejen – gad vide om foråret nu for alvor er på 
vej og ikke kun i kalenderen.
Med foråret kommer også en række 
aktiviteter for alle traditionsbærende 
foreninger, herunder også Flyvevåbnets 
Soldaterforening – og listen er lang igen i år.

Generalforsamlinger 2020
Afdelinger og lokalafdelinger har nu 
gennemført deres årlige generalforsamlinger 
og jeg har modtaget beretninger fra de fleste 
arrangementer. Beretningerne minder på 
godt og ondt en del om dem jeg modtog 
sidste år, hvor der fra flere sider igen peges 
på Tordenskjolds soldater i bestyrelserne og 
det sædvanlige fremmøde til aktiviteterne, 
som desværre ikke helt står mål med 
forberedelserne. Det er på den ene side godt, 
at der fortsat er nogen ildsjæle, der bakker op 
om arbejdet og aktiviteterne i Flyvevåbnets 
Soldaterforening, men på den anden side 
er dette jo kun en stakket frist, hvis ikke der 
kommer nye ildsjæle eller deltagere ind i 
foreningen.
Jeg har på seneste repræsentantskabsmøde 
og Hovedbestyrelsesmøde peget på 
nødvendigheden af, at man i afdelingerne 
gør sig nogle tanker om hvem, der løfter 
fanen efter os, når vi melder fra og dette er 
igen blevet et aktuelt emne med afgående 
formænd i to af vores afdelinger – den ene 
afdeling har en ny formand på plads, mens 
der arbejdes på sagen i den anden. 

Dette er ikke en uvant situation for dem, der 
har haft eller har deres virke i det frivillige 
foreningsarbejde, men jeg har nogle gange 
erfaret, at gøres der et arbejde for at gøre 
posterne attraktive, er der altid nogen, der vil 
give det en chance.

Synlighed
Et par af måderne til at gøre foreningen 
og nøgleposterne mere attraktive på, 
kan jo bl.a. være gennem øget synlighed, 
deltagelse i aktiviteter og forsøge at gøre 
Soldaterforeningen relevant i forhold 
til omgivelserne. Aktuelt er de mange 
markeringer af mærkedage, lokale decentrale 
og større centrale arrangementer et godt 
sted at starte. Der er ingen, der ser os hvis 
vi bliver væk, men der er dog en chance for 
at de husker os når vi har været til stede. 
Jeg har uopfordret fået tilbagemelding på 
Flyvevåbnets Soldaterforenings deltagelse 
i nytårsparole og chefskifte på flyvestation 
Aalborg og ligesom når Ernst giver sit indlæg 
ved hjemsendelsesarrangementerne for de 
værnepligtige på flyvestation Karup, var også 
Helges indlæg en god øjenåbner for de mange 
tjenstgørende, der ikke var/er klar over 
foreningens eksistens. 
Generelt er vi gode til at bakke op om 
relevante eksterne arrangementer når vi 
inviteres med f.eks. vores faner, men jeg må 
desværre også konstatere, at vi har været 
nødsaget til at melde fra til nogle oplagte 
arrangementer med henvisning til manglende 
tid eller svigtende helbred hos de ellers meget 
trofaste fanefolk. Dette må vi kunne gøre 
noget ved internt i foreningen ved at finde 
og uddanne reserver, der er klar til at springe 
til når de sædvanlige fanefolk melder fra. Af 
mange årsager kommer disse anmodninger 
om støtte med foreningsfaner ofte med relativ 
kort varsel, hvorfor det også af den årsag giver 
god mening at have flere gode frivillige at 
spille ind med.

Flyvevåbnets indlæg til bladet.
Som I også kunne glæde jer over i seneste 
nummer af Propel, hvor Operation 
Support Wing orienterede om deres 
baggrund og opgaveløsning, er der også 
denne gang et aktuelt og relevant indlæg 
fra Flyverhjemmeværnet, hvor der i 
artiklerne fokuseres på de frivilliges bidrag 
til opgaveløsningen og deres deltagelse i 
FRONTEX og smuglerjagten i Middelhavet.
Næste gang vil der være et indlæg fra en 
af Flyvevåbnets enheder som nok kun de 
færreste af jer kender, nemlig Joint Movement 
Transportation Organisation – Forsvarets 
egen flytteforretning, hvor ingen opgaver er 
for store eller små.

DSM møde
På det netop afholdte DSM møde blev 
soldaterforeningernes støtte til de større 
arrangementer drøftet og jeg har løbende 
sendt orienteringsskrivelser og anmodninger 
om støtte til jeres afdelingsformænd 
til videre fordeling og håndtering i 
underlagte lokalafdelinger. Har I spørgsmål 
vedrørende eksempelvis markeringer af 
75-året for Danmarks befrielse, lokale 
genforeningsarrangementer, HMD 80-
års fødselsdag eller sommertogter med 
Dannebrog, så kontakt blot jeres formand 
eller mig, så I kan få de ønskede oplysninger.
Vi drøftede også de aktuelle udfordringer 
med at reservere mødelokaler, overnatning og 
forplejninger på Forsvarets tjenestesteder for 
eksterne soldaterforeninger, men hertil kan 
oplyses, at udfordringerne gør sig gældende 
både internt i Forsvaret og hos os eksterne 
brugere. Det er selve ISS koncernen, der er 
ramt af et stort hackerangreb, hvorfor man 
har besluttet at lukke ned for alle tilhørende 
brugeres hjemmesider, herunder også 
Forsvarets hjemmeside ”Mit FES”.

Kig i kalenderen
Som nævnt i indledningen, er der de 
kommende måneder et par større 
arrangementer af relevans for Flyvevåbnets 
Soldaterforening, her skal blot nævnes et par 
stykker.
11. april 2020 kan vores egen forening 
markere sit 80-års jubilæum, hvilket 
kan opfattes lidt pudsigt al den stund, 
at Flyvevåbnet i år ”kun” fylder 70 år. 
Forklaringen skal findes i den omstændighed, 
at foreningen ved sin opstart i 1940 primært 
byggede på medlemmer fra Hærens 
Flyvetropper og Marinens Flyvevæsen.
16. april deltager Flyvevåbnets 
Soldaterforening med fire faner fra de 
nordjyske afdelinger og Værløse/Jonstrup i 
faneborg i København i anledning af Hendes 
Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag.
2. maj afholder vi vores årlige 
repræsentantskabsmøde og denne gang 
afvikles det på Veteranhjemmet i Fredericia 
– jeg ser frem til nogle gode drøftelser af 
de mange emner, der venter på at blive 
håndteret. Skulle I ligge inde med nogle 
emner I ønsker afklaret eller behandlet, så 
tøv ikke med at sende disse enten til mig eller 
jeres lokale medlem af repræsentantskabet.
14. juni mødes vi vel alle sammen til Danish 
Air Show på flyvestation Karup med masser 
af aktiviteter både til lands og i luften.

Med ønskerne om et solrigt og tørt forår,

Leif G
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Bent Aalbæk-Nielsen, som har indsendt denne artikel med et 
tilbageblik over Flyvevåbnets Soldaterforenings barndomsår, er 
mangeårig redaktør af PROPEL og landsformand for foreningen.
Bent har lovet, at han her i FSFs jubilæumsår vil prøve at finde andre 
ting frem fra foreningens historie, og det ser redaktionen frem til med 
spænding. 
Men først får du denne artikel om hvordan det hele startede.

Det er klart, at foreningens stiftelsesdato, den 11. april 1940, vil 
kunne rejse den tanke, at oprettelsen var en af de mange reaktioner 
på de voldsomme begivenheder omkring den 9. april, og at den var 
et udtryk for et ønske om at skabe et samlingssted også for gamle 
flyversoldater under de vanskelige tider, der måtte imødeses. 
Men efter nærmere omtanke vil man naturligvis komme til det 
resultat, at dette ikke kan have været tilfældet. 
Dels eksisterede Flyvertropperne jo stadig som en intakt hær- og 
flådeafdeling, selvom man den 11. april havde måttet stryge flaget og 
dermed kommando på flyvestation Værløse. 
Og dels er oprettelsen af en ny forening ikke noget, man gør fra den 
ene dag til den anden - specielt ikke i en tid, hvor tankerne er stærkt 
optaget af andre begivenheder. 

Mange og lange forberedelser
     Forud er der gået mange og lange samtaler mellem gamle 
soldaterkammerater, og der har været tale om store overvejelser om, 
efter hvilke retningslinjer en sådan forening skulle drives og efter 
hvilke love. Man har måttet indhente oplysninger, hjælp og støtte fra 
andre soldaterforeninger, og sidst, men ikke mindst, har man måttet 
undersøge, om der i det hele taget var mulighed for at vinde tilslutning 
til en ny forening. 

Sådanne overvejelser og undersøgelser havde gennem nogen tid 
uafhængigt af hinanden fundet sted flere steder i landet, men i 
København var man i begyndelsen af 1940 så langt fremme, at man 
kunne begynde at omsætte planerne til realiteter. 
Hovedkraften bag arbejdet i København var købmand Chr. 
Smørum, som - efter at have afsluttet forarbejdet og i samarbejde 
med formanden for Pionerforeningen, ingeniør Jens Jueltoft at have 
udarbejdet lovforslag - indkaldte til stiftende generalforsamling den 
11. april i etablissement »Gimle«, Grundtvigsvej 14 i København. 
Indbudt til denne generalforsamling var foruden ingeniør Jens Jueltoft 
formanden for »Danske Soldaterforeningers Fællesudvalg«, K. Greve 
Danneskjold-Samsøe, og desuden var der udsendt indbydelse til tyve 
gamle flyversoldater. 

Men allerede ved denne lejlighed stiftede man bekendtskab med de 
vanskeligheder, besættelsen med dens usikkerhed, dens mørklægning 
og dens jævnlige udgangsforbud skabte for alt foreningsliv: Kun 
ganske få af de indbudte kom til stede, men blandt de fremmødte 
var der et enstemmigt ønske om at få skabt en Flyvertroppernes 
Soldaterforening, og efter at have vedtaget love gik man over til at 
vælge den første bestyrelse, der kom til at bestå af: 
  Chr. Smørum, formand. 
  Arne Fagerberg, næstformand. 
  Edm. Nielsen, kasserer. 
  E. H. R. Friis, sekretær. 
  Johan Bahring. 
  Gunnar Jacobsen. 
  H. Walthing. 

Endnu nogle vigtige bestemmelser blev taget på denne første 
generalforsamling, og heraf bør nævnes, at man valgte daværende chef 
for Hærens Flyvertropper, oberst C. Førslev, til ærespræsident for 
foreningen, og oberstens varme interesse for denne blev af uvurderlig 
betydning for dens virke gennem mange vanskelige år. 

Emblem 
Nu fulgte et travlt år for bestyrelsen, som hurtigt fik foreningens 
hele organisation lagt i faste rammer, og et spørgsmål, der allerede 
var blevet berørt under den stiftende generalforsamling vedrørende 
emblem, blev løst, så man på den næste ordinære generalforsamling 
den 13. marts 1941 kunne uddele foreningens emblem, der er 
tegnet af en gammel flyversoldat, 121/39 Ove Thessen, til alle de 
tilstedeværende, hvilket vil sige ca. 60. 
Dette antal medlemmer til en ordinær generalforsamling kun ét år 
efter foreningens start siger noget om det store agitationsarbejde, som 
bestyrelsen med held havde udført, og om den tilslutning, man som 
følge heraf havde vundet. 
     Som tidligere nævnt arbejdede man flere steder uafhængigt af 
hinanden med at skabe en forening for gamle flyversoldater, og der var 
nu også blevet skabt en Jyske Flyverafdelings Soldaterforening med 
Eduard Jensen som formand, men i efteråret 1941 indledtes et nært 
samarbejde mellem de to foreninger, som resulterede i en fuldstændig 
sammenslutning fra 1. april 1942. 

Faneindvielse 

Den 11. april 1942 blev en stor dag i foreningens historie 

Ved 2-års stiftelsesfesten, der foregik under meget festlige former, 
indviedes foreningens første fane. 
Festtalen blev holdt af daværende generalinspektør for Hærens 
Flyvertropper, foreningens ærespræsident, oberst C. Førslev, og 
selve faneindvielsen blev foretaget af daværende chef for Jyske 
Flyverafdeling, oberst Tage Andersen, chefen for Sjællandske 
Flyverafdeling, oberstløjtnant C. C. Larsen og foreningens formand 
Chr. Smørum. 

Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 80 år den 11. april
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Forsøg med medlemsblad 
Et længe næret ønske, som allerede havde været drøftet på den 
stiftende generalforsamling, nemlig et medlemsblad, fandt man 
en foreløbig løsning for i sommeren 1942, idet man fra juli måned 
udsendte tidsskriftet »Flyv« med en indlagt foreningsmeddelelse 
til samtlige medlemmer. Det var imidlertid ikke nogen helt 
tilfredsstillende løsning, og arbejdet med planerne om et selvstændigt 
medlemsblad blev fortsat. 

Nye afdelinger 
Disse to første år bød på mange og rigt varierede arrangementer. 
Ud over de rent selskabelige sammenkomster kan nævnes terrænsport 
med konkurrencer om præmier udsat af oberst C. Førslev og 
officiant J. W. Frederiksen; i vinterhalvåret havde man en ugentlig 
gymnastikaften, og i samarbejde med Sportsflyveklubben arrangerede 
man teorikursus til flyvecertifikat. 
Flyvertroppernes officerer blev i stor udstrækning benyttet som 
foredragsholdere ved som regel særdeles godt besøgte møder. 
Endelig havde man udflugter til forskellige militære etablissementer 
og andre steder, der på den ene eller den anden måde havde med 
flyvning at gøre. 
Men fælles for alle arrangementer var, at de fandt sted i eller lige 
omkring København, og efterhånden, som foreningen havde fået flere 
og flere medlemmer i provinsen, blev behovet for lokalafdelinger i 
andre byer større og større, hvorfor man i begyndelsen af 1943 gik i 
gang med forarbejdet til oprettelse af sådanne afdelinger. 
På det tidspunkt var der i Århus to mænd, som allerede havde gjort et 
stort arbejde for at skabe tilslutning til en selvstændig afdeling. Det var 
politibetjent Carlo Mikkelsen Ladefoged og maskinarbejder Østrup 
Nielsen. 
Den 9. marts var man nået så langt, at der kunne indkaldes til et 
orienterende møde, og her blev der nedsat et arbejdsudvalg, der i 
samarbejde med Københavns afdeling skulle udarbejde de forskellige 
planer og indkalde til en stiftende generalforsamling.   
Dette skete den 2. april, da afdelingen blev en realitet med Carlo 
Mikkelsen Ladefoged som formand. 
Snart efter, nemlig den 26. maj, oprettedes en ny afdeling, denne gang 
i Aalborg og med E. Max-Jacobsen som formand, og endelig den 4. 
august fulgte en afdeling i Odense med Erik Jørgensen som formand. 

Præsidium 
En vældig udvidelse af foreningens arbejdsområde og dermed dens 
muligheder var nu foreløbig tilendebragt, men med dette meldte 
behovet sig for et samarbejds- og samordningsorgan, hvorfor man 
indkaldte repræsentanter for de forskellige afdelinger til et møde i 
Odense. 

Dette møde den 7. august 1943 blev af skelsættende betydning, idet 
det vedtoges at oprette et præsidium til varetagelse af den samlede 
landsforenings fælles interesser og til at repræsentere denne udadtil. 
Til dette præsidium valgtes formanden for Københavns afdeling 
Chr. Smørum som præsident, formanden for Århus afdeling blev 
vicepræsident og formanden for Aalborg afdeling valgtes til kasserer. 
Desuden valgtes K. Fischer-Madsen, København, til forretningsfører. 
Man besluttede at afholde et præsidiemøde hvert år, og ved disse 
møder skulle de til enhver tid siddende afdelingsformænd være 
delegerede. 
   Senere udvidedes afdelingernes repræsentation til at omfatte endnu 
én mand. 

Eget medlemsblad 
Men den måske vigtigste beslutning på mødet var dog, at man fra 
september samme år ville udgive et eget medlemsblad under navnet 
»Propel«.
H. Stensbøl, Aalborg, havde til mødet medbragt et fuldt udarbejdet 
forslag til udsendelse af bladet, og det var ganske naturligt, at det blev 
Stensbøl, der blev bladets første chefredaktør. 
Med rette kan 1943 betegnes som et af de mest betydningsfulde år 
i foreningens historie. Tre nye afdelinger var blevet oprettet, der var 
skabt et fælles præsidium for alle afdelinger, og i september udkom 
det første nummer af foreningens eget medlemsblad 

Flyvetroppernes Flyveklub 
I de følgende år var arbejdet på mange måder præget af 
besættelsestidens vanskelige vilkår, men det forhindrede dog ikke, at 
man forsøgte sig på nye arbejdsområder. 
I København startede således en kreds af svæveflyveinteresserede 
medlemmer den 26. marts 1944 en flyveklub under 
soldaterforeningen og med daværende kornet Brix Gedsø som 
formand. 
Der opnåedes mange fine resultater. Allerede det første år nåede 
man op på et meget stort antal starter, og det bør nævnes, at klubben 
nød meget stor bevågenhed hos oberst C. Førslev og ikke mindst 
hos dennes frue, der selv var en meget ivrig og særdeles fin svæve- 
og motorflyverske, og som udsatte en meget smuk præmie med 
betegnelsen »Oberstinde Harriet Førslevs Ærespræmie«, der skulle 
tilfalde den, der i det forløbne år havde betydet mest for klubben, 
enten ved flyvning, der havde hævet dens prestige, eller ved dygtigt 
administrativt og organisatorisk arbejde. 
Ganske naturligt tilfaldt denne præmie i 1944 klubbens dynamiske 
formand Brix Gedsø. 
Efter befrielsen rykkede flyveklubben ud på Skovlunde efter hidtil at 
have måttet benytte flyvepladsen i Roskilde, og dette kom til at betyde 
et vældigt opsving for flyvningen, og man nåede denne sommer op på 
langt over de ét tusinde starter. 

I efteråret 1945 blev Brix Gedsø, der da var udnævnt til løjtnant, 
imidlertid indkaldt til Hærens Flyvertropper og sendt til England for 
at fortsætte sin flyveruddannelse, og det synes, som om det samlende 
midtpunkt i flyveklubben dermed var borte, og den opløstes lidt efter 
lidt. 

På vagt ved Værløse 
I forbindelse med befrielsen kan der være grund til at nævne en lille 
episode, som sikkert kun er kendt af de færreste. Rundt i landet ved 
de tyske anlæg og kaserner manglede man, da tyskerne kapitulerede, 
mandskab til at overtage vagten. Hvad var da naturligere, end at man 
fra Københavns afdeling tilbød at varetage vagten ved lejren i Værløse, 
og dette tilbud blev modtaget; dog var foreningens medlemmers 
optræden i rollen som vagtmandskab kun af ganske kort varighed. 

Foreningens historie - de første år
Fra Aalbæks arkiver
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Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 80 år
Indbydelse til reception i Aalborg
Der er en god grund til, at Hendes Majestæt Dronningen er vores 
protektor. Vi har fulgtes ad i tykt og tyndt lige siden begges fødsel 
i april 1940. Tro det eller lad være - Flyvevåbnets Soldaterforening 
blev født 11. april dette år, 2 dage efter besættelsen og 5 dage før 
Dronningen blev født. 
Dengang var Flyvevåbnet dog ikke opfundet, men nogle entusiastiske 
folk i hæren og flåden, som arbejde med de flyvende maskiner, 
man havde dengang, dannede deres egen forening for at fremme 
fællesskabet for soldater med interesser for flyvning og flymateriel. 
Dette gælder for så vidt stadigvæk og derfor vil vi i Aalborg afdeling 
fejre vores fødselsdag med en reception på Flyvestation Aalborg. 
Alle medlemmer og andet godtfolk er herved inviteret til et par 
hyggelige timer. 

 Fredag den 24. april kl. 13.00 i Blå Sal på Flyvestation Aalborg
hvor foreningen er vært med lidt godt til ganen.
Af hensyn til forplejningen og adgangen til Flyvestationen er man 
nødt til at tilmelde sin ankomst til formanden Bent Jørgensen på tlf. 
22 56 92 57, senest den 19. april. 
Dog er der i skrivende stund restriktioner for besøg på Flyvestationen 
på grund af Coronavirussmitte. Det håber vi er ophævet til den tid. 
Ellers nærmere besked ved tilmeldingen.

Helge Hoff takker af for denne gang.
Det er lidt upraktisk, at en formand har flere hundrede km. til sin 
bestyrelse og sine medlemmer. Da jeg her i foråret tiltræder et job 
hos FMI i Ballerup, så bliver der lidt langt til Aalborg. Jeg har derfor 
alligevel med stort vemod besluttet at lade formandsposterne i 
Aalborg afdeling og lokalafdelingen overgå til en ny formand.
Jeg vil gerne herved takke for rigtig godt og hyggeligt samarbejde 
gennem rigtig mange år i begge bestyrelser og med Flyvestation 
Aalborg (ATW) samt De Samvirkende Soldaterforeninger og 
Forsvarsbrødrene i Aalborg.

Og velkommen til JEN.
Flyvespecialist 

Bent Jørgensen med 
pilotnavnet JEN er ny 

formand for Aalborg 
Afdeling og Aalborg 

Lokalafdeling. 
Jeg ville bestemt have 

dårlig samvittighed, 
hvis jeg ikke vidste, at 
afdelingen fik en god 

mand. 
Det får den med JEN. 

Han har arbejdet mange 
år i ESK 721 og kender 

Flyvevåbnet indefra, 
hvor han er kendt og 

respekteret. 
Han er rigtigt meget 

engageret i foreningen 
og i bestyrelsesarbejdet, 

så jeg er helt 
fortrøstningsfuld for 

fremtiden for FSF i det 
Nordjyske. Støt op og tag 

rigtig godt imod ham!

Generalforsamling 2020

Den 26. februar afholdtes der generalforsamling i AAL afdeling i 
Flyvestuen med 29 medlemmer.
Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af Bent 
Jørgensen som dirigent og Aksel C. Nielsen som referent.
Formandens beretning blev godkendt. 
Kasserer Gert Rebsdorf fremlagde et revideret regnskab, som blev 
godkendt. 
Der blev herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer og 
suppleanter. 
Efterfølgende konstituerede man sig som følger:
Formand:   Bent Jørgensen. Tlf. 22 56 92 57
Næstformand:   Renè Crone. Tlf. 23 26 33 49
Kasserer:   Gert Rebsdorf. Tlf. 53 53 73 82
Bestyrelsesmedlemmer:  Knud Larsen, Brian Nielsen, Leif Bjerg  
   og Kjeld Hansen.
Bestyrelsessuppleanter:  Ib Nielsen, Christen Dybdahl 
   og Finn Schjoldager.
Revisorer:   Knud Bødker og Per Simonsen
Revisorsuppleant:   Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen.
Delegerede til Repræsentantskabet: 
   Bent Jørgensen, Rene Crone 
   og Gert Rebsdorf (suppl.)

Eventuelt
Vi følger op på Regan Vest, når den åbner. 
Forslag om at besøge Flådestation Frederikshavn.
Formanden oplyste, at man vil fejre, at FSF bliver 80 år med en 
reception den 24. april.
Generalforsamlingen afsluttedes i hyggeligt samvær med franskbrød 
med rullepølse og ost og kaffe. 
Tak til Anette og Steffan for forplejningen.

M.v.h.
Helge Hoff

Den nye formand. Foto: Helge Hoff

FSF Aalborg
Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57 (bedst efter kl. 18)
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com 

Besøg på Radarhoved Skagen

Radarhoved Skagen på Batterivej. Foto: Ernst Kronvold
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Årets jubilarer i samlet flok. Foto: Helge Hoff 

Et gensyn med en 
gammel arbejdsplads
Den 16. maj 1957 deltog jeg i 
en stor fest i Skagen - indvielsen 
af den nybyggede kaserne med 
plads til ca. 100 mand. 
Personalet, - operatører, teknikere, værnepligtige, MP’er med flere på 
Flyverdetachement 601 fyldte godt op i de flotte rødstenbygninger. 
De flestes arbejdsplads var dog to gamle tyskerbunkere, den ene ved 
vestkysten som husede radaranlæg og radiosendere, og den anden ved 
østkysten hvor radiomodtagerne var placeret.
I bunden af vestbunkeren sad de mange radaroperatører ved 
skærmene i et stort operationsrum og varetog radiokontakten til de 
flere hundrede jagerfly, som Flyvevåbnet den gang rådede over. 
Jeg selv var radiotekniker og havde derfor min gang i begge bunkere.
Senere har jeg ferieret i Skagen mange gange, og siden 2008 undret 
mig over, at den flotte kaserne på Jens Winthersvej er jævnet med 
jorden. Årsagen fandt jeg så, da jeg deltog i Aalborg afdelingens besøg 
på Radarhoved Skagen. Nu serviceres det flyvende folk fra Karup, og 
derfor kan den daglige drift i Skagen klares af 5-6 personer, som jo 
ikke har behov for en kaserne af den størrelse.
Selv om jeg brugte det meste af en dag på besøget, var det rigtig  
interessant at ”gense” min gamle arbejdsplads. Tak for turen.

Af Ernst Kronvold Frederiksen. Foto: nyluftvet.dk

Lokalafdeling Aalborg
Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57 (bedst efter kl. 18)
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com

Generalforsamling 2020

Den 26. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg 
lokalafdeling i lokaler ved vores Flyvestue på FSN AAL, hvor 22 
medlemmer var mødt op.
Formanden Helge Hoff bød velkommen og lykønskede og uddelte 
diplom og jubilæumstegn til 50 års jubilarerne Gert Andersen og 
Svend Erik Poulsen og til 40 års jubilarerne Anders Hvilsom og 
Torben Andersen samt til 25 års jubilaren Preben Rybjerg. 
Villy Grønhøj, 50 års jubilar, var desværre forhindret men får 
medaljen eftersendt. 
Tillykke og tak til jubilarerne for at møde op og gøre aftenen mere 
festlig.

Som dirigent valgte man Bent Jørgensen og Aksel C. Nielsen tog 
jobbet som referent
Beretningen fra formanden og beretningen fra skydeudvalget blev 
enstemmigt godkendt. 
Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. 
Herefter var der valg til bestyrelsen og efter generalforsamlingen 
konstituerede man sig som følger:
Formand og sekretær:  Bent Jørgensen. Tlf. 22 56 92 57 
Kasserer:   Gert Rebsdorf. Tlf. 53 53 73 82
Skydeudvalg:   Ib Nielsen, tlf. 98 18 58 60
Bestyrelsesmedlemmer:  Jens Aage Buhelt, Knud Bisgaard, 
   Brian Nielsen, Helge Hoff
Bestyrelsessuppleanter:  Bernt Jensen, Lars Corfixen
Revisorer:   Knud Bødker, Per Simonsen
Revisorsuppleanter:  Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen
Velkommen til Lars Corfixen som ny suppleant og tusind tak til 
Ivan Sørensen for hans mange aktive år i bestyrelsen og senest som 
suppleant.
Aksel C. Nielsen takkede den afgående formand for hans virke som 
formand i FSF gennem mange år.
Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær i Flyvestuen.

M.v.h.
Helge Hoff

Selvom det ligger i udkanten af Danmark, så havde 40 deltagere fra 
hele landet tilmeldt sig en oplevelse på det yderste nordlige punkt 
af Jylland, nemlig Radarhoved Skagen. Nogle havde endda gjort en 
weekendtur ud af det og besøgt familie og venner. Det viste sig, at 
rigtig mange af dem havde haft deres daglige arbejde dér i tidens løb. 
Chefen KN Lars Jensen tog godt imod os og fortalte om radarens 
funktion i det danske forvar og den generelle overvågning af det 
danske luftrum. Ved ikke lige, hvordan de gør det, men lige pludselig 
kom to F16 jagere i fuld fart og i meget lav højde hen over os. 
Det var fantastisk at se dem på skærmen samtidigt med, at man kunne 
se og høre dem. Systemet virker!
Vi fik derefter lov til at se selve antennen; en ladeport, der susede 
rundt over vores hoved!
Vi kom også ud på balkonen fra tårnet, hvor der var en fantastisk 
udsigt over Skagerrak og Kattegat. Selv et medlem, der var i kørestol, 
kom ud på balkonen og fik en god oplevelse ud af det.
Vi kom også ned i den gamle bunker, hvor radarplotterne i gamle dage 
arbejdede. Der var dog en sjov diskussion om rummets størrelse og 
indretning. Nogle syntes, at rummet var større dengang, men Lars 
bedyrede, at ingen havde flyttet de tre meter tykke murer, siden de 
havde gjort tjeneste dengang for mange år siden.
Tak til Lars for en rigtig god og underholdende rundvisning og tak 
til Finn og Merethe for det praktiske arbejde og de dejlige kager til 
kaffen.

M.v.h.
Helge Hoff

KN Lars Jensen fortalte medrivende om radarstationens historie fra starten som 
Flyverdetachement 601 i 1956 til i dag som Radarhoved Skagen. Foto: Helge Hoff
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Lokalafdeling Thy-Mors
Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted.
Tlf. 97 92 44 47

Generalforsamling 2020
Onsdag den 12. februar afholdt vi vores årlige generalforsamling i
Sjørring Idræts og Kulturcenter.

Formandens beretning
Søndag den 18. august afholdt vi Jagerskydning   i Næstrup 
skyttecenter med 29 deltagere.
Klokken 10 startede vi med kaffe og rundstykker og en Enkelt. 
Da vi blev færdig med kaffen, startede skydningen. Der blev brugt 284 
skud inden vi var færdig kl. ca. 14
Jagerskytte blev  Poul Erik Jonasen Thy-Mors
Den 5. september højtideligholdt Thisted kommune flagdagen for 
de udsendte i samarbejde med Beredskabsstyrelsen Nordjylland, 
Hjemmeværnet, Forsvarsbrødrene og Soldaterforeningerne.
Faneoptog fra Håndværkertorvet ad Gågaden, Frederiksgade og 
Jernbanegade til Store Torv med Hjemmeværnets Musikkorps i 
spidsen. 
Velkomst ved   Borgmester Ulla Vestergård.
Hovedtaler var Helge Bert Larsen, pensioneret overlæge ved Thisted 
Sygehus, i dag ansat som kasernelæge ved Beredskabsstyrelsen 
Nordjylland. I forbindelse med sin kontrakt med Forsvaret har han 
været udsendt som krigskirurg til felthospitalet i Afghanistan flere 
gange
Thisted Kommune var vært ved et traktement på Rådhuset
Formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt.
Til bestyrelsen genvalgtes Christen Dybdahl, Leif Bjerg og Svend 
Møller. Som Revisor genvalgtes Otto Ekmann

Erik Rohde og Ejvind Bonnerup modtog medalje og diplom for 40års 
medlemskab

Knud Larsen 
Formand

Aktivitetskalender 2020
Fisketur 
2. eller 3. weekend i april. Tilmelding senest 4. april 

Grillparty 
13. juni klokken 13. Tilmelding senest 30. maj

Særudflugt til REGAN Vest. 
Kom og hør mere til vores grillparty 13. juni

Lokalafdeling Skrydstrup
Lars Høstrup, Engvang 6, Jerlev, 7100 Vejle 
Telefon 21 77 61 61
E-mail: larshoest@yahoo.dk

Lokalafdeling Vandel
Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind
Tlf. 24 90 17 98
E-mail: jensogbirgit@profibermail.dk

Generalforsamling  2020
Formanden bød velkommen. N.M. Schaiffel-Nielsen blev valgt som 
ordstyrer. 

Formandens beretning
Én skal have 65 års tegn, 4 skal have 50 års, én skal have 40 års tegn og 
seks skal have 25 års tegn. 5 har meldt afbud. 
Vi har været ude med fanen syv gange. Den 23. april i Christiansfeld, 
4. maj i Kolding, 5.maj på Skamlingsbanken, 22. maj i Vesterlund, 
8. juli i Vamdrup, 10. juli i Tyrstrup kirke i anledning af 100 året for 
genforeningen.
Den 26. november har afdelingen her 50-års jubilæum. Vi skal derfor 
have nedsat et jubilæumsudvalg.
I år skal vi have fanen med til 4. maj i Randbøl.
Hjemmeværnet har fået nye lokaler i Essen i Kolding.
Den 19. var vi til bestyrelsesmøde i Skrydstrup Peter, Ejvind Knudsen 
og jeg selv deltog.
Formanden i SKP og Ejvind ville gerne stoppe, men blev overtalt til at 
fortsætte.
Bemærk: der er øvelse for fanebærer og fanevagter ved Randbøl Kirke 
den 17. april klokken 19.00.
Kassereren berettede at årets resultat var endt med et plus på 612,00 
kr. og gjorde opmærksom på at deltagerne, som sædvanligt skulle 
lægge 100 kr. for deltagelse i generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen var:
 Jens Chr. Nielsen, N.M. Schaiffel-Nielsen, Flemming Theider 
Alle blev genvalgt
Valg af revisor:   P.E. Christensen

Eventuelt.
F.K. Laursen (LAU) fortalte om hvorfor der blev lagt kranse på 
Christen Buchs grav.

Fra højre tildelt 65 års tegn Erling Steen Nielsen. Ved siden af ham 
Johnny Thorvald Røscher Larsen. Så følger Holger Roslev som fik 40 
års tegn. Dernæst P.E. Christensen, 25 års tegn. I midten formanden for 
Lokalafdeling Vandel, J. Chr. Nielsen. Så følger Jens Rindom med et 25 års 
tegn, det samme fik Lars Mikkelsen og Esben Munk. (Foto N.M. Schaiffel-
Nielsen).

Udflugt
15. eller 22. juli 
til Stauning Flymuseum med opvisning af historiske fly. 
Bemærk: Et eftermiddags- og aftenarrangement med fællesspisning. 
Tilmelding senest 8. juli 

Julefrokost november. Nærmere tilgår.
Bindende tilmeldinger til Larshoest@yahoo.dk eller SMS 21 77 61 61

Med venlig hilsen
Lars Høstrup
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Lokalafdeling Vestjysk
Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding
Telefon 25 12 12 39
E-mail: lis.yttung@bbsyd.dk

Generalforsamling 2020
Et rimeligt antal fremmødte valgte formanden til dirigent. 
Hun konstaterede generalforsamlingen lovlig og oplæste dagsordenen.
Formandsberetning og regnskab blev godkendt.
Bestyrelsen er uændret:
Formand   Lis Yttung 
Næstformand   Halfdan Jørgensen
Kasserer    Jens Yttung
Bestyrelsesmedlem  Bent T. Christensen
Revisor    Jørn Nielsen
Der var ingen indkomne forslag, men under eventuelt blev det 
foreslået at prøve at arrangere en ”flyvedag ” først i august, da det er en 
lille mulighed for en flyvetur til vores årgangsjubilarer.

På vegne af lokalafdeling Vestjysk 
Lis Yttung

Lokalafdeling Als-Sundeved
Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg.
Tlf.: 74 48 56 18

Soldatergraven i haven
Kilde Slots- og Kulturstyrelsen

Ved landevejen mellem Dybbøl og Nybøl ligger det lille 
Bøffelkobbelhus. I forhaven er en grav fra krigen mellem Danmark 
og Preussen-Østrig i 1864. Graven er den eneste for menige soldater 
i området ved Dybbøl. Da de danske tropper i februar 1864 trak sig 
tilbage fra Dannevirke til Dybbøl Banke, var skovene ved Bøffelkobbel 
en tid fremskudt frontlinje. 22. februar rykkede preussiske tropper 
frem mod den danske feltvagt ved Bøffelkobbel. Her faldt dragon Jens 
Christensen fra Spjellerup på Stevns og infanterist Hans Hansen fra 
Kyse ved Næstved. Kathrine og Jørgen Fink bragte ligene ind i huset 
og begravede dem i forhaven.

Mindehøjtidelighed i regn og storm.
Over et halvt hundrede var på årsdagen mødt op for at mindes de to 
1864 soldater.
Jørgen Fink og hans kone Kathrine, havde valgt den bedste plads i 
deres forhave til de to soldaters sidste hvilested. De blev lagt i jorden 
uden kiste, men broderligt dækket af dragonens blå kappe.
For ægteparret Fink blev det et livsværk at pleje de to soldaters 
gravsted til deres død i 1905, hvorefter deres datter Marie overtog 
gerningen indtil hun døde i 1944.

Eyvin Teisner-Kjær

Faldne flyvere mindet i Fredericia

I anledning af 75-året for et flystyrt i Lillebælt arrangerede De Danske 
Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn en mindehøjtidelighed i 
Christianskirken i samarbejde med sognepræst Elin Skoven.
Den 10. februar 1945 styrtede et Stirling fly LK 279 fra Royal Air 
Force lastet med materiel til modstandsbevægelsen på Fyn i Lillebælt 
ca. 3 km syd for Fænø. Området var ramt af snestorm, der gjorde 
sigtbarheden dårlig. Flyets besætning, 2 australske og 5 engelske 
unge mænd i alderen 20-22 år omkom alle. Kun 3 af dem blev senere 
bjærget, 1 blev begravet i Middelfart og 2 i Fredericia.
I mindehøjtideligheden deltog repræsentationer fra den australske 
ambassade, den engelske ambassade, Fredericia kommune, 
Garnisonen i Fredericia og soldaterforeninger. 
Efter mindegudstjenesten blev der lagt kranse ved gravens mindesten.

Medlemmer læser også gamle PROPEL 
Email til redaktionen: 
Hej Ernst. Jeg er lige blevet ringet op af et medlem, som igen har læst den 
interessante artikel, som du havde i Propel 2012 ang. kasser med 12 spritnye 
Spitfire, som man havde fundet i junglen i Burma.
Nu ville han så gerne vide, hvad der er sket med disse fly (det vil jeg også). 
Ved du det? M.v.h. Lars Farving, Karupafd.

Fandt lige mindst 20 nye Spitfirefly
Den omtalte artikel i PROPEL  december 2012:

 En engelsk landmand, David Cundall, hørte i 1996, at engelske 
tropper efter krigen i 1945 havde begravet en flok helt nye, usamlede 
Spitfire Mk. XIV i en jungle i Burma, for at de ikke skulle falde i de 
forkerte hænder.
Flydelene er pakket i olieret vokspapir i de originale transportkasser, 
som er forseglet med tjære, så man forventer, at de er så gode som nye. 
Cundall, som blev født 5 år senere, mente åbenbart seriøst, at Spitfiren 
”er for smukt et fly til at skulle rådne op i et fremmed land”, og har 
derfor brugt 15 år, 12 ture til Burma og over 1 million kroner på at 
lede efter den flyveplads, de skulle være gravet ned ved siden af.
I februar i år lykkedes det ham endelig at lokalisere kasserne.
Med premierminister David Camerons mellemkomst er det nu aftalt, 
at et hold skal grave flyene op, hvorefter foreløbigt 20 af dem skal 
sendes til England for genopbygning. Opgravningen vil koste 4-5 
millioner kroner, men flyveklare vil jagerne kunne indbringe 12-15 
millioner – hver. Så det løber nok rundt.
David Cundalls største ønske er en gang at se en hel eskadrille 
Spitfires i luften over England. Lad os håbe, han får ønsket opfyldt.

Kun et meget dyrt hul i jorden
Ifølge bl.a. aviserne Jyllands Posten, The Telegraph og Daily Mail 
måtte et meget skuffet forskerhold der i slutningen af januar 2013 
meddele, at det eneste man fandt i det område, som Cundall angav, 
var et rustent stykke jern, der ikke var fra en Spitfire. Men hullet havde 
kostet omkring 1 million britiske pund svarende til 9,5 million kroner.

Ernst Kronvold Frederiksen
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Generalforsamling 2020
Tirsdag den 18. februar var 24 medlemmer mødt op i Soldaterstuen 
på Pedersholm i Frederikssund.
Formanden bød velkommen, og erklærede generalforsamlingen åben.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Dirigent blev Poul Aalborg. Stemmetællere Leon og Torben. 
Dirigenten konstaterede Generalforsamlingen lovligt varslet.
2. Formanden årsberetning blev godkendt uden bemærkninger.
3. Kassererens årsregnskab blev godkendt uden bemærkninger.
4. Indkomne forslag. 
Der blev spurgt om det er muligt at udsende en kort mail om 
afdelingens aktuelle aktiviteter til de medlemmer som af forskellige 
årsager ikke brugte vores hjemmeside. 
Bestyrelsen undersøger behovet.
5. Valg. 
Kaj Clausen blev genvalgt som formand uden modkandidater.
Bestyrelsesmedlem Ole Andersen genvalgt uden modkandidat.
Bestyrelsessuppleant Jørgen Andreasen genvalgt uden modkandidat.
Bestyrelsessuppleant Torben Ek blev valgt uden modkandidat, da 
Kurt B. Sørensen ikke ønskede at genopstille.
Valg til Repræsentantskabet. Næstformand Poul Aalborg genvalgtes 
Formanden Kaj Clausen er lovbestemt medlem af Hovedbestyrelsen
Anker Andersen genvalgtes som kritisk revisor uden modkandidater.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen var ikke på valg
8. Eventuelt. 
Søren opfordrede til at man støttede op om afdelingens 
foredragsaktiviteter, det næste er tirsdag den 3. marts 2020. 
Torben efterlyste deltagere til Landsskydningen tirsdag den 24. marts 
2020. Følg med på vores hjemmeside og i bladet PROPEL. 
Torben oplyste også om at man for 200 kr. om året kan blive medlem/
støtte det nye Frihedsmuseum gennem Frihedsmuseets Venner www.
fmv.dk. Tal evt. med Torben. 
Der var også en forespørgsel om bestyrelsen overvejede at vende 
tilbage til den nyrenoverede Hangar 2, vi er p.t. glade for vores 
nuværende Flyverstue her på Pedersholm, men bestyrelsen prøver at 
lave en aftale om et besøg derude. 
Formanden kunne desværre meddele at vores dygtige webmaster 
Kurt B. Sørensen gennem mange år og tro tjeneste har meddelt, at han 
gerne så at en anden ville overtage opdateringen af vores hjemmeside, 
det var en opgave der ikke var den store lyst blandt de tilstedeværende 
til at varetage, men vores medlem Mikael Christensen havde godt 
kendskab til hjemmesider men ville ikke påtage sig opgaven, men 
ville gerne yde support til en anden, så Søren ville overveje om han i 
samarbejde  med Kurt kunne overtage opgaven. 

FSF Værløse-Jonstrup
Kaj Flemming Clausen
Ved Store Dyrehave 40 st.tv. 3400 Hillerød
Tlf. 26 13 27 91, E-mail:  kaicl@webspeed.dk - www.fsfvaer.dk

Vores årlige populære Grillarrangement bliver lørdag den 27. juni. 
Efter et par ord fra Dirigenten og Formanden blev 
generalforsamlingen lukket.

Så blev det tid til at hædre nogle Jubilarer for langt og tro medlemskab 
af FSF: Jørgen Hedegaard 60 år, Flemming K. Rasmussen 50 år, Birger 
Vessel 40 år, Aage Peder Ørving 40 år, Dan Ejby, Per Clausen og Kaj 
Clausen alle 25 år. Stort tillykke til jer alle.
Efter en lang aften trængte vi til et par velsmurte stykker smørrebrød 
en enkelt væskestabilisator og noget varm tak-for-i-aften-kaffe til at 
gå/køre hjem på. Tak for god ro og orden!

Referent: 
Bestyrelsesmedlem Søren Eibak.  
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Generalforsamlingen 2020

blev afholdt den 28. februar og foregik i god ro og orden
Nils Dahl blev valgt til dirigent
Der blev aflagt beretning af formanden, samt regnskab af kassereren, 
begge beretninger blev godkendt.
Der var genvalg til bestyrelsen
Der blev bestemt en sommertur til Røsnæsspidsen den 29. august
Og så var der gule ærter med tilbehør samt kaffe og pandekager 
bagefter.

 
P.b.v.

Ole B Jakobsen
Formand 

Lokalafdeling Kalundborg
Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg
Tlf.: 59 50 45 84, Mobil 23 82 73 94
E-mail: oli-jakobsen@ka-net.dk

Foredrag i soldaterstuen på Pedersholm.
Tirsdag den 4. marts var klubaftenen udvidet med et foredrag og det 
havde 29 tilmeldt sig. Desværre var der også denne gang et par afbud 
pga. sygdom og en der var arbejdsramt. 
Som vanligt startede vores klubaften med et par velsmurte stykker 
smørrebrød, efter afrydningen blev der brygget et par spande kaffe til 
indtagelse under foredraget. 

Foredrag hos FSF Værløse-Jonstrup afdeling
Der var på klubaftenen tirsdag den 4. februar kaldt til samling omkring 
et foredrag med titlen ”Krigsbarn et godt liv” 
Vi var vist alle lidt spændt på hvad der gemte sig under denne titel, 
foredragsholder var Per Søgaard. Aftenen startede med at de 20 
fremmødte (der var desværre sygemeldinger fra nogle stykker) indtog 
3 velsmurte stykker smørrebrød inkl. en væskestabilisator! Og senere 
kaffe i rigelige mængder.

Efter en lille pause gik Per i gang med sin egen personlige historie, 
krydret med en masse fakta fra krigen og tiden derefter. 
For at kunne få hold på sin opvækst og de mange løse ender som 
krigen havde påført ham og hans familie, kunne han gennem mange 
år med stor tålmodighed og ildhu gennem kirkebøger, Rigsarkivet 
og diverse lokalmuseer i ind- og udland få lagt det puslespil som han 
på denne aften med stor indlevelse kunne delagtiggøre os i. En fin 
aften som gav os en lidt anderledes og for de fleste en næsten ukendt 
indfaldsvinkel på en svær periode i vores historie.

Vi takker Per for at han ville komme og dele sin meget personlige 
historie med os!

Med flyverhilsen Søren Eibak      

Herefter overtog aftenens foredragsholder Finn Sylvest Jensen scenen, 
det blev en forrygende gennemgang af hele hans lange karriere, som 
startede under små kår i en familie hvor man i en tidlig alder måtte ud 
at tjene til det daglige brød. Skolen blev afsluttet med en realeksamen, 
en smuttur gennem marinen inden han blev grebet af tanken om at 
komme op at flyve.
Han blev uddannet som pilot i Flyvevåbnet og overgik senere til 
den civile luftfart. Begge steder blev han en efterspurgt instruktør/
uddannelsesansvarlig. 
Det blev en aften hvor man fik et indblik i tilværelsen som pilot 
krydret med en forrygende masse anekdoter fra et langt liv i 
flyvningens tjeneste.   
Hvis man vil se og høre mere til denne aftens meget underholdende 
foredragsholder, så har han som pensionist de sidste 20 år været 
pilot ”nåh nej” skipper på det gode skib ”M/F Frederiksborg” som i 
sommerperioden sejler turister rundt på Frederiksborg Slotssø.

Med venlig flyverhilsen Søren Eibak.
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Flyverhjemmeværnet på smuglerjagt i Middelhavet 

Det var anderledes opgaver, som Flyverhjemmeværnets besætning og 
fly blev sat til, da de i en måned var udsendt til Malaga i Sydspanien. 
Her indgik de i Frontex operationen Joint Operation Indalo 2019, 
som har til formål at forhindre grænseoverskridende kriminalitet og 
støtte aktiviteter, der mindsker den illegale indvandring ved EU’s ydre 
grænser. 
En del af de missioner, som fly og besætning løste, var skjulte 
observationer mod hurtiggående smuglerbåde, der forsøger at fragte 
narkotika fra Marokko til Spanien. 
”Der er ingen tvivl om, at der var tale om grænseoverskridende 
organiseret kriminalitet, og at det foregår meget velorganiseret,” 
fortæller Hans Henrik Grøn med flyvernavnet HAN. Han var chef for 
den udsendte besætning og er også chef for eskadrille 270 i Danmark. 
Hans Henrik Grøn fortsætter: 
”Smugling foregår med store hurtige ribbåde, som du typisk ser brugt 
af militære styrker og redningstjenester herhjemme. De er udrustet 
med to til tre meget kraftige motorer, har professionelt GPS-udstyr og 
færdes ofte i par, hvor den ene båd fragter narkotika, mens den anden 
båd kan støtte den første båd med eksempelvis benzin.” 
Defender-flyet var indsat flere gange til at observere de hurtiggående 
smuglerbåde med narkotika. Som oftest er det hash, der i mange 
tilfælde ligger synligt på dækket i form af store terningformede pakker 
svøbt i blå plastic og brun tape. Bådene ligger i internationalt farvand, 
hvor de venter på at kunne bringe stofferne i land på de spanske kyster 
i nattens mulm og mørke. Når bådene er i internationalt farvand, kan 
de spanske myndigheder ikke intervenere, men det kan de, når bådene 
kommer tæt ind langs kysten. 

Smuglerbåd blev bordet
Det var tilfældet på en aktion, hvor den danske besætning medvirkede 
til at pågribe nogle smuglere.
”Vores fly og besætning skyggede båden ned mod Gibraltar i stor 
flyvehøjde, og vi blev på nærmeste hold vidne til, at to af den spanske 
civilgarde, Guardia Civils egne hurtiggående både stod ud fra kysten 
og optog jagten. Det blev en kort hektisk jagt, da deres både virkelig 
kan komme hurtigt fra land. Så ret kort tid efter fik de bordet den 
potentielle smuglerbåd. Indsættelsen var typisk for de missioner, der 
blev fløjet,” fortæller HAN.
Under opholdet i Spanien havde besætningens fly base på den 
militære luftbase i Malaga som ligger i tilknytning til den civile 
lufthavn samme sted. Herfra opererede besætningen i luftrummet 
over Middelhavet på grænsen mellem Spanien og de tilstødende 
grænser fra Marokko og Algeriet. Under missionerne var flyet 
bemandet med fire besætningsmedlemmer – to piloter og en mission 
system operatør samt en observatør fra den spanske civilgarde, som 
har den lovformelige politimyndighed i forhold til at håndhæve 
spansk suverænitet. 
I sidste udgave af HJV magasinet 2/2019 kan du også læse et længere 
interview med to af de udsendte besætningsmedlemmer fra holdet – 
du kan finde magasinet på hjv.dk

Otte soldater fra 
Hjemmeværnseskadrille 270 
samt Flyverhjemmeværnets 
Defender-fly var i august sidste år 
med til at overvåge smuglerbåde 
langs den spanske kyst som en 
del af EU’s Frontex mission mod 
grænseoverskridende kriminalitet.

Carsten og Jens skal til Sydspanien og flyve overvågningsfly – Defender-fly                            Foto: Privat

Billedet taget fra Defender-flyet viser en situation, hvor en smuglerbåd er 
blevet stoppet. 

FAKTA
Flyverhjemmeværnets detachement fra 
eskadrille 270 er den første selvstændige 
enhed fra Hjemmeværnet, som har været 
udsendt på en international mission.

Fly og soldater vendte retur til Danmark 2. 
september 2019, hvor de har genoptaget 
deres nationale opgaver med udgangspunkt 
fra flyvestationerne i Ålborg og Roskilde. 

Chefen for Hjemmeværnet, general Jens 
Garly, har personligt takket besætningen for 
deres indsats efter hjemkomsten. De har også 
fået chefen for Flyverhjemmeværnet, oberst 
Per Jan Larsens ”Commanders Coin” som 
påskønnelse for den fine opgaveløsning.
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Af Tonny Bender Christensen

Solbrændte besætningsmedlemmer fra Flyverhjemmeværnets Frontex Hold 1 i Malaga.                                                                                                     Foto: Privat

Det ene af Flyverhjemmeværnets to Defender-fly. Foto:FHV
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Den 17. januar fejrede FW Skrydstrup, at F-16 blev 40 år i Danmark. 
Vejret var med os og det blev til go’ flyvning.
Jeg tog en del billeder og skulle I have lyst og plads til at bringe et eller 
flere i bladet, så værsgo. 

Flyverhilsen Jens Faurbye.

F-16 - 40 år i RDAF
Fotos: Jens Faurbye

Diamantformation over Horsens kl. 11:02 sharp.         Foto Ernst Kronvold
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90 år   
18. juni 458/1950  Monrad Overgaard, Blomstervænget 82, 4550 Asnæs
   
85 år   
04. maj 246600/1955  Ivan Sørensen, Blåbærvej 43, 9440 Åbybro
07. maj 246310/1955  Anders Christian Jensen, Miskousvej 5, 9200 Aalborg SV
19. juni 246237/1955  Egon Mølgaard Vistisen, Ålvej 33, Hasselholt, 7830 Vinderup
20. juni 247060/1955  Vagn Egeskov, Gl. Højmevej 60, Højme, 5250 Odense SV
24. juni 246160/1955  Tage Christensen, Bredgade 9, 9440 Åbybro
   

80 år   
01. maj 363181/1958  Henning V. Strauss, Høje Gladsaxe 82, 2. th., 2860 Søborg
06. maj 449109/1960  Ole Alstrup, Duevej 6, 1. th., 2000 Frederiksberg
13. maj 447097/1960  Bjarne Zittlau, Fælledvej 11, st. tv., 4000 Roskilde
18. maj 446773/1960  Leif Leo Billing, Engvej 12, 6560 Sommersted
21. maj 447057/1960  Per Ørum, Hovedgaden 107, 6971 Spjald
02. juni 552912/1962  Erik Juhl Albrechtsen, Østerled 28, 02, th., 7100 Vejle
13. juni 400138/1959  Laurits Tophøj, Bygaden 61 E, 9200 Aalborg SV
26. juni 330965/1957  Torben Ek, Lundebjerggårdsvej 144, st. tv., 2740 Skovlunde
   

75 år   
12. maj 676976/1966  Preben Nielsen, Skælskørvej 18, 4200 Slagelse
17. maj   Lis Yttung, Østerhedevej 19, Østerhede, 6690 Gørding
20. maj 641240/1964  Børge Andersen, Grejsdalsvej 264, 7100 Vejle
29. maj 557366/1962  Asbjørn Tøfting Kornø, Lyngens Kvarter 90, 02, 0003, Hedebyen, 7400 Herning
06. juni 642197/1964  Mads-Jørgen Præstegaard Nielsen, Eriksensvej 2, st. 0013, 6710 Esbjerg V
06. juni 726266/1966  Harry Hougaard, Turkisdalen 13, 8930 Randers NØ
12. juni 770415/1967  B. Teglgaard Christensen, Carl Nielsens Vej 18, 6800 Varde
20. juni 769540/1967  Henning Friis Andersen, Vennelystvej 14, 8960 Randers SØ
   

70 år   
13. maj MAJ 1970  Henning Christensen, Nørrevang 17, 6862 Tistrup
26. maj MAJ 1970  Lindhard Laurits Jakobsen, Bastebjerg 18, 2690 Karlslunde
27. maj MAJ 1978  Einer Toni Ludvigsen, Gentoftegade 74, 1. 4., 2820 Gentofte
13. juni MAJ 1970  Jens Laurits Overgaard, Tingstedvej 15, Ørding, 7990 Øster Assels
16. juni FEB 1975  Carsten Bo Petersen, Raagaardsvænget 7, 8752 Østbirk
17. juni 773443/1967  Gustav Petersen, Diget 17, 6800 Varde
28. juni MAJ 1970  Christian Engelbrecht Tandrup, Søndergade 11, 6520 Toftlund
   

65 år   
03. maj NOV 1976  Kurt Vanggård Jespersen, Humlevej 26, 8500 Grenaa
13. maj MAJ 1976  Niels Peter Nielsen, Slettebjerget 134, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød
20. maj AUG 1975  Peter Ørndrup, Strandvænget 1, 4220 Korsør
23. maj NOV 1976  Jens Peter Andersen, Primulavej 75, 4700 Næstved
08. juni FEB 1973  Henrik Holmgård, Skiftevej 16, 2820 Gentofte
15. juni MAJ 1976  Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, 9700 Brønderslev
21. juni NOV 1976  Kurt Nielsen, St. Lundgård Vej 57, Tjørring, 7400 Herning
   

60 år   
01. maj AUG 1980  Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse
07. maj NOV 1979  Leif Didriksen, Fuglegårdsvænget 36, st., 2820 Gentofte
10. maj FEB 1980  John David, Stenhavevej 10, Flade, 9900 Frederikshavn
10. maj MAJ 1980  John Christian Jensen, Vibevej 3 A, 2990 Nivå
22. maj MAJ 1980  Jørgen Jessen, Vrå Skovvej 3, Vråskov, 6780 Skærbæk
29. maj NOV 1981  Per Holst Nielsen, Skivegade 49, 9900 Frederikshavn
11. juni    Marianne Bay Hansen, Bygaden 53, Hellested, 4652 Hårlev
13. juni NOV 1979  Peter Aerts, Hjortevej 33, Sundsmark, 6400 Sønderborg
14. juni AUG 1981  Steen Christensen, Kronborgvej 91, 7700 Thisted
26. juni NOV 1979  Jan Eldahl Poulsen, Fittingvej 25, 6623 Vorbasse
28. juni MAJ 1981  Finn Jørsby, Niels Frederiksens Allè 20, 2610 Rødovre
   

50 år   
01. maj AUG 1988  Thomas Weber, Hjejlevej 48 E, 8600 Silkeborg
26. juni FEB 1990  Palle Thomas Frandsen, Hedegårdsvej 40, Hedegård, 6760 Ribe

Tillykke til FSF-fødselarer i maj og juni 2020
OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL
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www.propel.dk  - Facebook.com/flyversoldater - E-mail: fsf@propel.dk

Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe
Ærespræsident: Chefen for Flyverstaben Generalmajor Anders Rex

Landsformand 
Næstformand 
Forretningsfører 
Jubilæumsudvalget 
Redaktionsudvalget - Ansv. redaktør 
PR-udvalget (fung)
Skydeudvalget 
Effektudvalget 
Redaktion af PROPEL

Leif Giebel, Blommevej 14, 8800 Viborg, Tlf.: 41 22 99 37, E-mail: LF@propel.dk 
Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. - Tlf.: 98 18 61 82, E-mail: LNF@propel.dk 
Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. - Tlf.: 60 71 14 16, E-mail: fsf@propel.dk
Arne Slej, Allerød Have 6, 2. tv., 3450 Allerød, Telefon 48 14 04 02, E-mail: jubilar@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: bladet@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: pr@propel.dk
Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring. Tlf.: 98 90 92 02, E-mail: skyd@propel.dk
Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst. - Tlf.: 98 24 33 99, E-mail: eff@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: bladet@propel.dk

Glæd dig selv eller en soldaterkammerat med en FSF-gaveartikel

Blazermærke 40,- kr.

Kaffekrus 45,- kr.

Karaffelsæt i gaveæske 295,- kr.

Keramikkrus 200,- kr.

Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr.

200,- kr.Poloshirt, S,M,L,XL,XXL

Regnjakke, S,M,L,XL,XXL 150,- kr.

Slips 100,- kr.

Slipsenål 65,- kr.

90,- kr.T Shirt, tryk for og bag, S,M,L,XL,XXL Pilotskjorte, hvid el. blå, S,M,L,XL,XXL 150,- kr.

Pennesæt 75,- kr.

Kan købes i din afdeling eller i Kiosken på www.propel.dk, hvor der er flere varer
Vejledende pris eksklusiv eventuel fragt

Cap, fleksibel 45,- kr. Mulepose, tryk for og bag 50,- kr.

Glas øl, rød, hvid, cognac: 39,- kr. Dram: 15,- kr.


