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Bowling
Tirsdage i lige uger ....................................... 19.50 ................................. LA Sydfyn*)

Deadline næste PROPEL
6/9 ................................................................... 23.59 ........................bladet@propel.dk

Fisketur
29/8 .................................................................. 9.00 ......................................... Karup*)

Jubilæum
27/11 .............................................................................................................. LA Vandel

Udflugt
29/8 ...................................................................................................LA Kalundborg*)

Åben Flyverstue
1. tirsdag i måneden (ikke januar) ............ 19.00 .........................Værløse-Jonstrup

FSF kalenderen
Mød op, når din forening kalder
*) betyder tilmelding nødvendig

PROPEL
udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening.

Medlemsbladet leveres til PostNord 6 dage før den første hverdag i månederne 
februar, april, juni, august, oktober og december. 
Aktuel deadline for stof til næste blad oplyses tydeligt på side 2.

Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF’s 
mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos.
Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, 
samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydnings-
fuldt indhold ikke udelades.

Hjemmesiden www.propel.dk
Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, 
sendes til E-mail adressen: pr@propel.dk

Stof til PROPEL

Tekst
Send din tekstbehandlingsfil 
med E-mail til bladet@propel.dk 
- eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til:
Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Billeder
Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning. 
Vedhæftet en eller flere e-mail til bladet@propel.dk - Obs! - Max. 10 MB pr. mail

Papirbilleder (returneres kun på forlangende)
med post til: 
Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Husk at meddele adresseændring
Har du fået ny adresse, så husk at meddele det til forretningsføreren.
Hvis du flytter, videresender postvæsenet automatisk PROPEL til din 
nye adresse, men det sker kun i få måneder.

Derfor
Har vi din rigtige adresse? Er du i tvivl, så kontakt forretningsføreren.

Med venlig hilsen
Elly

Til alle, der modtager PROPEL

Forsiden - Stemningsbillede fra F-35 Campus

Find seneste nyt her:

PROPEL udkommer kun hver anden måned - (i lige måneder).
Derfor er det en god ide at du holder dig orienteret om aktuelle 
nyheder og arrangementer på følgende hjemmesider:
Landsforeningen:  www.propel.dk
Værløse-Jonstrup:  www.fsfvaer.dk 
Karup:   www.fsfkarup.dk

Følg FSF på facebook.com/flyversoldater
Her kan du f.eks. efterlyse soldaterkammerater, indlægge billeder o.s.v.

PROPEL denne gang

Skaf et nyt medlem
Scan QR-koden og kom direkte ind 
på formularen på vores hjemmeside, 
hvor du kan tilmelde et nyt medlem.
Prøv det!

Deadlines 2020
PROPEL nr. 5 ..................................................
PROPEL nr. 6 ..................................................

 
søndag den 6. september
fredag den 6. november

Agurketid

Meddelelser fra afdelinger og lokalafdelinger fylder denne gang kun 2 sider.
Derfor er bladet indskrænket til 12 sider. 
Fortsat god sommer til alle læsere.
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Formandens klumme

Kære medlemmer af 
Flyvevåbnets Soldaterforening

Så er sommerferien over 
os og man kan nu med god 
samvittighed tillade sig at læne 
sig lidt tilbage og trække vejret 
et par uger inden vi skal op i 
omdrejninger og i gang igen. 
Perioden er stadig præget af 
Corona pandemien og de mange 
forskelligrettede udmeldinger om 
forholdsregler, mødevirksomhed 
og forsamlingsgrænser. Dette 
påvirker jeres personlige 
arbejdspladser og selvfølgelig også 
det frivillige foreningsliv og vores 

egen Flyvevåbnets Soldaterforening. 
På trods af alle de dermed forbundne besværligheder, er der alligevel 
lidt aktivitet i min indbakke, hvilket jeg forbinder med lysten til at 
komme i gang igen. 

Opsamling og startskud 
Som jeg skrev i min seneste leder, så har en af de store udfordringer 
ved den pålagte isolation været at holde den interne kontakt med 
foreningens medlemmer vedlige og udadtil at fastholde synligheden af 
Flyvevåbnets Soldaterforening. 
Når vi starter op igen efter sommerferien, må vi alle – 
Hovedbestyrelse, afdelinger og lokalafdelinger - i gang med at samle 
op på de seneste udmeldinger og aftaler fra perioden lige op til, at 
Corona pandemien satte en stopper for foreningens mange aktiviteter. 
Kan vi med de nye udspil fra regeringen samle op på nogle af 
de oprindeligt planlagte aktiviteter, eventuelt med justerede 
og reducerede rammer, eller er vi nødt til fortsat at fastholde 
aflysningerne med henvisning til den eksisterende usikkerhed. 
Jeg ser, ligesom de øvrige medlemmer af Flyvevåbnets 
Soldaterforening, frem til at høre og læse i Propel, hvad I finder 
ud af derude i de lokale afdelinger – det ville være dejligt om det 
lykkes noget at gennemføre en lokal markering af foreningens 80-års 
jubilæum og / eller samle op på nogle af de andre aflyste aktiviteter. 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
I Hovedbestyrelsen har vi valgt at gennemføre et ekstraordinært 
Repræsentantskabsmøde i oktober og det er min umiddelbare 
vurdering, at en stor del af mødet vil fokusere på netop opsamlingen 
af aktiviteter i den forgangne del af Corona perioden og i forlængelse 
heraf ikke mindst kigge fremad og vurdere mulighederne for 
igangsætning af afstemte aktiviteter. 
Vi besluttede jo i marts også at aflyse årets jubilarstævner og udsendte 
skrivelse til alle årets jubilarer med en forhåndsinvitation til at 
deltage i jubilarstævnerne i 2021 – dette centrale arrangement og 
opfølgningen herpå vil vi helt sikkert have fokus på.

Møder i Danske Soldater og Marineforeningers fællesråd
Min deltagelse i møderne i Danske Soldater og Marineforeningers 
fællesråd (DSM) har selvsagt også ligget underdrejet i den forgangne 
periode, men også i dette mødeforum starter vi nu op igen med et 
indledende møde den 24. august – vi har valgt at kombinere mødet 
med DSM bestyrelsens deltagelse i åbningen af Informationscenteret i 
Kastellet samme dag. 
Et af emnerne vi vender på DSM mødet, er årets nationale flagdag 
den 5. september, idet det er besluttet at gennemføre arrangementet 
– omend i stærkt reduceret form. Det er således planen at gennemføre 
mindehøjtideligheden i Kastellet ligesom mindegudstjenesten 
i Holmens kirke også fastholdes – foreningens faner indgår i 
de foreløbige planer, så stille og roligt ser det ud til, at den nye 
”normaltilstand” begynder at indfinde sig.

Indlæg fra Flyvevåbnets enheder.
Vi har jo i de seneste numre af Propel været begunstiget af, at chefer 
og medarbejdere fra Flyvevåbnets enheder har været flinke til at 
udarbejde indlæg til bladet, og det er også næsten være tilfældet i 
dette nummer af bladet. Næsten, fordi indlægget godt nok kommer 
fra Fighter Wing Skrydstrup og handler om F-35, men alligevel 
ikke, da indlægget er udarbejdet af den for byggepladsen ansvarlige 
sikkerhedsofficer fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og 
beskriver perioden med klargøring af byggepladsen forud for selve 
byggeriet og frem til første spadestik. Mon ikke der følges op med 
flere artikler om byggeriet og F-35 flyet efterhånden som byggeriet 
skrider frem og datoen for modtagelse af de første danske fly nærmer 
sig.

Med ønskerne om et fortsat godt helbred til jer alle og jeres familier 
samt ikke mindst en fortsat god sommer herhjemme i Danmark.
Leif G
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FSF Aalborg
Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57 (bedst efter kl. 18)
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com 

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

FSF Karup
Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev
Tlf. 97 59 25 50, Mobil 25 30 27 20
E-mail: halkjaer.durup@gmail.com – www.fsfkarup.dk

Efter generalforsamlingen i februar skulle der have været afholdt 
konstituerende bestyrelsesmøde, men dette blev aflyst på grund af 
Corona-krisen, som vi i skrivende stund endnu ikke har lagt helt bag 
os.
Dette bestyrelsesmøde vil dog blive afholdt i slutningen af juli, og 
resultatet vil blive offentliggjort i næste nummer af Propel.
Vi forventer, at Flagdag for Danmarks udsendte og Soldatens Dag den 
5. september bliver afholdt, dog muligvis med begrænsninger, men 
forventer at kunne offentliggøre dette på Propels hjemmeside under 
aktuelt, når information er blevet modtaget i afdelingen. 
Der er pt. ingen informationer om afholdelse af Flyvevåbnets 70års 
jubilæum 1. oktober.

M.v.h.
Bent Jørgensen

Som for Aalborg Afdeling afholdes konstituerende bestyrelsesmøde 
for lokalafdelingen i slutningen af juli måned. Dette bliver afholdt 
sammen med Aalborg afdeling. Se i øvrigt ovenfor vedrørende 
Flagdag, Soldatens Dag og Flyvevåbnets 70års jubilæum.

M.v.h.
Bent Jørgensen

Jagerskydningen 2020 aflyst. 
Det vil ikke være muligt at afholde Jagerskydning på grund af Corona 
situationen. 
(Da man ikke må skyde med samme Riffel og ikke må hjælpe med at 
lade)
Vi håber at vi kan afholde Jagerskydning i 2021. 

  
M.v.h.

Knud Larsen

Lokalafdeling Thy-Mors
Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted.
Tlf. 97 92 44 47

FSF Karup Afdeling fisketur 2020
Den 29. August tager vi en tur til Tusaagaard put an take sø som ligger 
tæt på Karup. Vi mødes kl. 9.00. 

Her vil foreningen være vært ved 
en kop kaffe og et rundstykke. 
Deltagere tager selv madpakke med.
Vi sælger øl og vand til rimelige 
priser. 

Priser for at fiske: 2 timer 100 kr., 3 timer 120 kr., 4 timer 140 kr.
Af hensyn til rundstykker og kaffe vil vi gerne have jeres tilmelding 
til Henning Halkjær Tlf.97 59 25 50 eller 25 30 27 20 senest den 3. 
august. 
Der står et stor skilt ved vejen lige før Flyvestationen på venstre side 
af vejen.

M.v.h. 
Henning Halkjær

50-års Jubilæum i Vandel
Lokalafdeling Vandel fejrer 50-års jubilæum 

fredag den 27. november 2020 

med en reception i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, Vandel kl. 14-17.
Lokalafdelingen vil byde på lidt mad og drikke i hyggelige omgivelser. 
Nærmere vil tilgå i næste nummer af PROPEL.
Reserver dagen.

Venlig hilsen
Jubilæumsudvalget

N.B.
Arrangementet er betinget af, at det til den tid er tilladt at forsamles 
mere end 50 personer.

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

Foredrag på Pedersholm
Tirsdag den 3. november kl. 19:00

Husk! at sætte kryds i kalenderen, så I ikke misser denne spændende 
aften!
I håb om at vi er kommet godt i gang med vores møde aftener på 
Pedersholm efter Coronanedlukningen, har jeg lavet en aftale med 
Tommy Hesselbjerg om at komme og holde et foredrag om sine 40 år 
som pilot i flyvevåbnets tjeneste, heraf 38 år i godt selskab med den nu 
pensionerede Sikorsky S61 helikopter i Eskadrille 722.
Tommy vil fortælle om hverdagen og de mange opgaver der har været, 
blandt andet de meget spektakulære redningsaktioner på havet!
Sidste tilmelding er torsdag den 29. oktober.
Møderne er på vores almindelige klubaftener, tag gerne gæster med. 
Tilmelding er efter først til mølle-princippet. 
Vi må max være 30 personer i Soldaterstuen. 
Prisen er som vanligt inkl. 3 stk. håndmadder, en øl/vand og kaffe til 
50,00 kr. plus på denne aften 20,00 kr. pr. deltager til at dække div. 
omkostninger. 
Husk tilmelding til Kaj Clausen kaicl@webspeed.dk eller mobil tlf. 
helst SMS 26 13 27 91 med angivelse af antal personer aht. bestilling 
af mad! 

Med et ønske om at vi ses! 
Søren Eibak.     

Sommertur
Lokalafdeling Kalundborg afholder sin sommertur til Røsnæs Spidsen 
lørdag den 29. august, hvis Coronaen tillader det. 
Vi mødes ved den yderste P. plads kl.11.00
Tilmelding nødvendig af hensyn til frokosten, senest søndag den 23. 
august på telf. 23 82 73 94.

Med hilsen
Ole B Jakobsen

Kalundborg

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

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
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75 års dagen for Danmarks befrielse mindes.

Hundredvis af biler kørte til Sønderborg mandag aften, for at se de levende lys i kasernens vinduer, der markerede Befrielsen den 4. maj 1945. 
De 747 lys i kasernebygningerne kunne ses såvel ud mod Alssund som op mod Sygehuset.Man håber, at markeringen fremover kan gennemføres hvert år.

100 år under dansk flag fejret
Dybbøl Mølle blev fejret den 27. juni af en 
mindre flok mennesker på Dybbøl banke.
De danske soldaterforeninger købte møllen i 
1920 og oprettede den selvejende institution 
Dybbøl Mølle.
Folketingsmedlem Bertel Haarder talte og 
sagde bl.a. ”Minderne her på Dybbøl Banke 
er dyre, tragiske og ydmygende, her er 
national romantik og dystre minder”.

Mvh.
Eyvin

Højtideligheden den 5. maj gennemførtes med stærkt reduceret 
program på grund af Corona.
Der blev lagt kranse ved Christianskirken og den tidligere Skydebane 
for faldne Grænsegendarmer og Frihedskæmpere, ved Sct. Marie 
kirkegård, samt flere Steder i og ved Sønderborg.
Eftermiddagen bød på højtidelighed på Flyverkirkegården i Aabenraa 
for 151 allierede flyvere, og dagen sluttedes på Bov kirkegård.

Mindet ved Christianskirken iSønderborg Faneparade på Flyverkirkegården i Aabenraa

Lokalafdeling Als-Sundeved
Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg.
Tlf.: 74 48 56 18
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Fra Aalbæks arkiver
Af Bent Aalbæk-Nielsen

Omorganisering 
Foreningen bestod nu af flere afdelinger, og det skabte behov for 
en revision af dens organisation. Man fandt det upraktisk, at den 
i realiteten blev drevet som seks selvstændige foreninger, hvilket 
gav mange vanskeligheder f.eks. i forbindelse med overflytning 
af medlemmer, der rejste fra en afdelings område til en andens. 
Derfor tog man på repræsentantskabsmødet i 1957 hele sagen 
op og besluttede at centralisere kasserervirksomheden under en 
landskasserer, og til denne post valgtes revisor J. C. Vistisen, Herning. 
Det var et stort arbejde, Vistisen hermed påtog sig, ikke mindst med 
til en begyndelse at lægge landskassererens hele virke ind i faste 
rammer; men at denne organisatoriske ændring var af den største 
betydning for foreningens trivsel, viste sig hurtigt, ikke mindst i form 
af en betydelig forbedret økonomi. 
Fra 1961 blev dette arbejde ført videre af Frode Sjørup på en måde, 
der i høj grad bidrog til foreningens fortsat store fremgang. 
I de følgende år arbejdede man på yderligere at befæste foreningens 
position som en landsforening. Vanskeligheden bestod i, at man ikke 
ønskede på nogen måde at tage initiativet fra de lokale afdelinger, der 
fortsat betragtedes som foreningens bærende elementer. 
I 1960 var man nået frem til en løsning, der indfriede dette krav, idet 
man nedsatte et forretningsudvalg, der tog sig af alle foreningens 
fællesanliggender. Dette udvalg bestod af en landsformand, en 
næstformand, »PROPELs redaktør og yderligere et udvalgsmedlem. 
Som landsformand valgtes B. Aalbæk-Nielsen, næstformand blev 
A. Mader, »PROPELs redaktør var Villy Nielsen, og som fjerde 
udvalgsmedlem valgtes Børge Jensen, København, der i 1962 blev 
afløst af Leif Sørensen, Hadsund. 
Dette krævede en gennemgribende revision af foreningens love, og et 
udkast til de nye love blev vedtaget på det følgende års 
repræsentantskabsmøde. Disse nye love blev yderligere udformet 
således, at der blev åbnet adgang til medlemskab i foreningen for 
medlemmer af Flyverhjemmeværnet og Kvindeligt Flyverkorps. 
Ny afdeling i Nordsjælland 
Repræsentantskabsmøde i 1961 blev afholdt i Hillerød, idet der i 
1959 havde vist sig en glædelig mulighed for oprettelse af endnu 
en afdeling, denne gang i Nordsjælland. Den blev stiftet den 27. 
september med Gregers Jensen som første formand. 

Selvstændig forening 
På et ret tidligt tidspunkt i foreningens historie havde man tilsluttet 
sig Danske Soldaterforeningers Landsråd, hvilket måtte betragtes som 
ganske naturligt, idet de foreninger, der var tilsluttet Landsrådet, alle 
knyttede sig til Hærens forskellige afdelinger, 
og Flyvevåbnet var jo på det tidspunkt en 
afdeling inden for Hæren. Foreningens 
protokoller rummer mange vidnesbyrd 
om et stort udbytte af medlemskabet 
af Landsrådet, men med Flyvevåbnets 
oprettelse som et tredje selvstændigt våben 
måtte det være naturligt, at også Flyvevåbnets 
Soldaterforening stod som en selvstændig 
forening, selvom det naturligvis måtte blive 
som en lillebror i forholdet til henholdsvis 
Landsrådet og Marineforeningen. Imidlertid 
kunne det med glæde konstateres, at 
forholdet til de større brødre udviklede sig 
positivt, selvom der måske nok kunne være 
mulighed for et udvidet samarbejde. 

Chefskifte 
Den 1. juli 1959 skiftede Flyvevåbnet chef. Generalløjtnant Tage 
Andersen blev udpeget til chef for luftforsvaret i NATOs nordregion 
og forflyttedes til hovedkvarteret i Norge, og til ny chef for 
Flyvevåbnet udnævntes generalløjtnant K. Ramberg, der det følgende 
år i forbindelse med soldaterjubilæet overtog hvervet som foreningens 
ærespræsident. Endnu en gang oplevede foreningen dermed at have 
en ærespræsident, der fuldt og varmt støttede dens arbejde. 
Da general Ramberg den 1. oktober 1962 forlod Flyvevåbnets 
chefpost, var det for så vidt en sorg for foreningen, men samtidig 
glædede det os meget at se vores tredje ærespræsident som den 
øverste chef for landets samlede forsvar. Sorgen var dog kun kort, 
idet Flyvevåbnets næstechef, generalløjtnant H. J. Pagh, som ved 
soldaterjubilæet i 1963 blev foreningens næste ærespræsident, 
allerede forinden havde vist at have den samme venlige indstilling 
over for soldaterforeningen. 
Der er al mulig grund til at nævne disse fire chefers indsats for 
foreningen. Uden deres altid velvillige indstilling, og uden deres 
vilje til at yde enhver rimelig hjælp, når bestyrelsen stødte på 
vanskeligheder, der kunne synes uovervindelige, var foreningen 
givetvis ikke nået så langt, som den var ved 25 års jubilæet i 1965. 

Protektion 
Medens foreningen var medlem af Danske Soldaterforeningers 
Landsråd, var den derigennem under protektion af Hans Majestæt 
Kongen, men ved udmeldelsen af Landsrådet var foreningen uden 
protektor. 
Derfor var det med meget stor glæde, at foreningen netop i 
jubilæumsåret modtog meddelelse om, at Tronfølgeren, Hendes 
Kongelige Højhed, Prinsesse Margrethe, indvilligede i at overtage 
protektionen. 

Møde i Forretningsudvalget i 1962. Fra venstre er det Frode Sjørup, C.C. 
Elholm (hovedleverandør af stof til Propel), Leif Sørensen, Bent Aalbæk-
Nielsen, Villy Nielsen (kan lige anes) og Anker Mader.

Jubilæumsåret 1965 blev året, hvor flere nye tiltag blev taget op. Det gælder således 
landsskyttestævnet, hvor hold fra foreningens forskellige afdelinger mødtes på en af flyvestationerne og 
dystede på Garand-geværer. På billedet set deltagerne i stævnet på FSN Karup i 1965.
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F-35 Campus
Af Mikkel, Byggepladsansvarlig sikkerhedsofficer

Fotos uden anden angivelse: FLV FOTO

Klargøring af F-35 Campus til modtagelse af Danmarks nye kampfly

Ingen adgang for uvedkommende
Byggepladsen til etablering af det store 
bygningskompleks, der skal huse det nye 
kampfly F-35, blev etableret i foråret 2019.
Byggeriet startede med indhegning af hele 
byggepladsen, og etablering af en ny vej fra 
Bevtoft Plantage og ind til byggepladsen. 

Starten – foto hentet på Google Earth

Byggepladsen er dermed helt afsondret fra 
Flyvestation Skrydstrup og da Ringvejen 
rundt om flyvestationen nu er spærret ved 
byggepladsen, er det ikke længere muligt at 
køre fra Flyvestationen ind på byggepladsen 
eller omvendt. 
Dette er gjort for at tilsikre, at der ikke 
kommer personer på byggepladsen, som ikke 
bærer godkendt sikkerhedsudstyr (fodtøj, 
hjelm, vest m.m.), og derved undgå, at nogen 
kommer til skade. 
Det har dog givet en del forviklinger, når en 
gæst eller en leverandør med materialer står 
ved Hovedvagten på Flyvestation Skrydstrup, 
og tror de skal den vej ind på byggepladsen - 
der er i øvrigt ca. 10 km fra Hovedvagten til 
byggepladsvagten.

Midt på sommeren 2019 begyndte man at 
nedbryde sheltere, bygninger, rullebaner 
m.m. i det gamle ESK 730 område. 
Rullebanerne skulle brækkes op og i alt fem 
sheltere måtte lade livet plus nogle bygninger, 
bunkere m.m.

Denne nye vej ind til byggepladsen blev 
etableret for at undgå, at de mange tusinde 
kørsler til og fra byggepladsen skulle 
ledsages af sikkerhedspersonel, da ikke-
sikkerhedsgodkendte personer ikke må 
færdes alene i flyvestationens operative 
område.
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Alt genbruges
Alle større betonstykker, som blev brækket 
af sheltere, bunkere, rullebaner m.m. blev 
efterfølgende knust i mindre stykker, så 
jern kunne blive sorteret fra. Herefter blev 
betonstykkerne knust til pulver, som vil 
blive anvendt i vejanlæg m.m. i F-35 Campus 
(navnet på det nye F-35 område).
Jern blev solgt til en produkthandler. Asfalt 
blev også knust til meget fint pulver, så det 
kan genanvendes. Alle andre byggematerialer 
blev sorteret og bortskaffet på korrekt 
miljørigtig måde.

Overraskelser undervejs
Nedbrydningen var en meget stor opgave, 
idet sheltere m.m. var og er solidt byggede. 
Undervejs fik nedbrydningsfirmaet og alle 
vi andre et par overraskelser. Det viste sig 
nemlig, at der under rullebanen lå endnu 
en gammel rullebane. Sheltere var indeni 
malet med en type maling, der skulle fjernes 
før nedbrydning (sandblæses). Ydersiden af 
shelterne var beklædt med en slags fiberdug, 
og den lim, der var anvendt til fiberdugene 
skulle fjernes før nedbrydning. 
Alle fuger i rullebanerne skulle fjernes før 
nedbrydning, da de skulle destrueres på 
Kommunekemi.

Meget voldsomme maskiner
Da først alle forhindringer var overvundet, 
kunne de meget store maskiner gå i gang 
med selve nedbrydningen. Det tog ca. en 
uge at nedbryde en shelter og derefter skulle 
fundament og gulv nedbrydes. Dette var 
en større opgave grundet dybden og især 
fundamentet under portene var dybt og 
solidt.

Undervejs i nedrydningsfasen fik vi en 
meget lang periode med megen nedbør. Det 
regnede så meget, at grundvandet, på trods 
af 20 meget store grundvandspumper, som 
kørte i døgndrift i flere måneder, steg med 
over 1 meter i perioden.

Nedbrydning af bygninger, shelters og baner 
er nu afsluttet og hele det gamle eskadrille 
område er stort set væk. Der er nu i stedet 
opbygget en velgennemtænkt byggeplads 
med pavilloner, hegn, køreveje m.m.
Udbuddet af byggeriet er sket ad to omgange 
og selve byggepladsen er opdelt i to områder, 
hvorved man kan holde de to byggefirmaer 
adskilt. 

Byggeriet var betinget af, at Folketinget 
vedtog Planloven og det skete den 
11. juni 2020. Den15. juni 2020, på 
Genforeningsdagen, blev byggestart markeret 
med en ”spaden i jorden” ceremoni ved 
Forsvarsministeren, Forsvarschefen og 
Haderslevs Borgmester.
Denne ceremoni markerede, at nu er 
nedbrydnings- og klargøringsperioden forbi 
og selve byggeriet påbegyndes.

I hele perioden, fra byggepladshegnet blev sat 
op i foråret 2019 og indtil det pilles ned når 
byggeriet står færdigt sensommeren 2022, vil 
adgang til byggepladsen kræve tilladelse fra 
byggepladsens Sikkerhedsledelse. 
Der er tre personer i ledelsen, og der vil altid 
være én af dem på byggepladsen, når den er 
åben. Militært ID Kort giver ikke i sig selv 
adgang til byggepladsen. Det skyldes primært 
sikkerhedsmæssige årsager, for det er jo en 
byggeplads, men det skyldes også et krav om, 
at sikkerhedsledelsen til enhver tid skal vide, 
hvem der befinder sig på byggepladsen.

Byggepladsen kan besøges
Ønsker om besøg fra militære enheder og 
enkeltpersoner, bliver imødekommet når og 
hvis det er muligt. 
Militære pensionistforeninger og 
soldaterforeninger vil også kunne få lov til at 
komme på besøg. 

Alle anmodninger om besøg skal stiles til 
FES-KTP-F35-BY-SI@FIIN.DK 
Der vil i sagens natur være dele af byggeriet, 
som ikke kan og må besøges.

Inden længe vil de første fundamenter blive 
støbt, og så går det ellers derudaf.

3 år er ikke for meget
De første fly ankommer medio 2023, 
så til den tid skal alt være klart, både 
indvendig og udvendig – bygninger med 
kontorfaciliteter og værksteder, hangarer 
til opbevaring og mindre vedligeholdelse af 
fly, rullebaner og til- og frakørselsveje for de 
mange medarbejdere, der får deres daglige 
arbejdsplads i F-35 Campus. Det kan lyde 
som lang tid, men er faktisk meget kort tid 
til et så komplekst byggeri som dette. Et 
sådant byggeri har mange facetter, og tænk 
bare på hvor lang tid det tager at bygge de nye 
supersygehuse fra beslutning blev taget og 
tilder står en indflytningsklar bygning.

For de ansatte i Forsvaret, som skal arbejde 
på byggepladsen i hele byggeperioden, vil 
tiden derimod føles som om den går noget 
hurtigere, idet vi forventer en meget hektisk 
og travl periode, hvor tiden flyver afsted. 
Og lige pludselig er det medio 2023 og de 
første F-35 fly ankommer.

Se illustrationen af F-35 Campus på side 10

Første spadestik tages af ( fra venstre) Haderslevs borgmester, Forsvarschefen og Forsvarsministeren. Foto: FES PIO
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Bliv medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening eller skaf et nyt medlem!

Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF)
er stiftet den 11. april 1940 og er foreningen for nuværende og 
forhenværende tjenstgørende i 

Flyvevåbnet, Flyverhjemmeværnet 
og Tjenestekorpsets ”blå enheder”

FSF’s 4 afdelinger dækker hele Danmark
 FSF Aalborg afdeling dækker Region Nordjylland 
 FSF Karup afdeling dækker Region Midtjylland
 FSF Skrydstrup afdeling dækker Region Syd
 FSF Værløse-Jonstrup afdeling alt øst for Storebælt
12 lokalafdelinger varetager den direkte kontakt til medlemmerne - 
driver flyverstuer, arrangerer møder, skydning, udflugter, spændende 
foredrag og meget mere som medlemmerne ønsker.

Medlemsbladet PROPEL
udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december.

www.propel.dk 
er foreningens hjemmeside, som løbende ajourføres. 

www. facebook.dk/flyversoldater 
er FSFs side på Facebook, hvor medlemmerne chatter indbyrdes.

Årgangsjubilæer
Hvert år indkalder FSF  og Flyvevåbnet til jubilæer på 
flyvestationerne, hvor gamle kammerater fra tjenestetiden mødes.

Vi vil gerne være mange
Jo flere vi er, jo større vægt har det, når vi som soldaterforening 
deltager i debatten om Forsvarets stilling i det danske samfund.

Ved indmeldelse på kuponen herunder
indbetales et indmelselsesgebyr på 40 kr. samt et års 
medlemskontingent, som er på 295 kr., i alt 335 kr.

Navn: _________________________________________

Adresse: _______________________________________

Postnr: ______ By: _______________________________

Fødselsdato og år: _________________________________

Telefon: ________________ Mobil:___________________

E-mail: ________________________________________

Evt. soldaternr.: ___________________________________

Indkaldelsesdato: _________________________________

Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af  
Flyvevåbnets Soldaterforening  - også din forening.

Med venlig hilsen 
Leif Giebel, Landsformand

Den udfyldte kupon indsendes til:
Forretningsfører Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev

F-35 Campus 2023

3D-illustration af det færdige byggeri på Flyvestation Skrydstrup. FES PIO
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95 år   
19. september 291/1946  Egon J. Rask, Østervang 6, Hornum, 9600 Aars
27. september 662/1946  Kaj Aage Vedelsdal, Bakkevej 5 N, 8400 Ebeltoft
23. oktober 187/1946  John I. Aa. Christensen, Admiralsvägen 13, S-23732 Bjarred, Sverige
   

90 år   
27. september 176/1951  Ole Jørgensen, Gramvej 25, Gram, 7130 Juelsminde
   

85 år   
4. september 248971/1955  Arne Bent Jensen, Randkløve Allé 80, st. tv., 2770 Kastrup
06. september 328896/1957  Kjeld Olsen, Enghavevej 1, st. tv., 3400 Hillerød
   

80 år   
3. september 447495/1960  Willy Thomsen, Bækken 9, 9300 Sæby
11. september 557348/1962  Ingvar Mosgaard, Søfryd 19, Ramløse, 3200 Helsinge
13. september 553147/1962  Ole Hjortshøj Jakobsen, Rønbjergvej 29, 8240 Risskov
20. september 2222/1961  Anna-Lise Kam, Rebildparken 10, 9220 Aalborg Ø
27. september 450742/1960  Jarl Andersen, Grønnegården 562 A, 2670 Greve
5. oktober 429704/1959  Kjeld Vestergaard Sørensen, Vangsgade 92, 6870 Ølgod
12. oktober 447004/1960  Søren Eibak, Klokkestien 11, Buresø, 3550 Slangerup
12. oktober 594855/1963  Jarmo Kaarlo Lehtonen, Rosenvænget 15, 6541 Bevtoft
25. oktober 490211/1961  Harald Christian Andersen, Tavervej 19, 1. lejl. 6, 9270 Klarup
27. oktober 489505/1961  Tage Jacobsen, Kildevej 4, 9900 Frederikshavn
   

75 år   
1. september 678998/1965  Bjarne Aagesen, Tinghaven 9, 4030 Tune
6. september 643312/1964  Jørgen Peter Rindsig Clemmensen, Jakob Skomager Vej 3, st. th., 9000 Aalborg
7. september 677116/1965  Hans Steen Olesen, Søndermarken 34, Villestofte, 5210 Odense NV
11. september 681663/1965  Holger Skovhaug, Langdyssevej 18, Gundsømagle, 4000 Roskilde
14. september 643343/1964  Arne Leo Pedersen, Byvej 40 B, 8654 Bryrup
16. september 520190/1961  Hans Jørgen Mohnsen, Holbækvej 78, 4400 Kalundborg
06. oktober 676445/1965  Niels Erik Pedersen, Lyøvej 3, 3140 Ålsgårde
07. oktober 677300/1965  Stener Enghoved Østergaard, Lindevænget 22, 7560 Hjerm
9. oktober 729459/1966  Ejvind Müller, Bolderslevskovvej 5 B, 6392 Bolderslev
19. oktober 727961/1966  Arne Larsen, Markedsgade 1 A, 4. tv., 8900 Randers C
   

70 år   
2. september 816147/1968  Thomas Schau Damm, Mølleparken 420, 7190 Billund
9. september MAJ 1971  Philip Rosenberg, Emilsgave 63, 4130 Viby Sjælland
14. september MAJ 1971  Arne Yding Rasmussen, Flintøksen 72, Mejrup, 7500 Holstebro
20. september 2009/1970  Finn Sølvbjerg Hansen, Ledøje Nordre Gade 9, Ledøje, 2765 Smørum
29. oktober 816285/1968  Halfdan Nørskov Jørgensen, Spangsbjerggade 30, t. 0102, 6700 Esbjerg
   

65 år   
22. september FEB 1976  Ole Nielsen, Bøgevej 2, 8723 Løsning
22. september FEB 1976  Ulrik Forsberg Rasmussen, Solvænget 10, 5690 Tommerup
23. oktober MAJ 1976  Lars Peder Dam Jensen, Bildtsvej 24, 6950 Ringkøbing
   

60 år   
8. september   Kristian Andersen, Gl. Skolevej 7 B, Valsgård, 9500 Hobro
10. september 813839/1980  Tom Roland Andersen, Bavnehøj 48, 9210 Aalborg SØ
10. september MAR 1981  Finn Wilhelm Von Bülow, Egelundsvej 4, Slimminge, 4100 Ringsted
14. oktober FEB 1980  Carsten Toft-Hansen, Hovedgaden 5, 3320 Skævinge
   

50 år   
4. oktober AUG 1990  Kenneth Bækgaard Andersen, Dalinsvej 44, 8920 Randers NV
16. oktober FEB 1991  Karsten Ostermann Madsen, Enev. Sørensens Vej 8, 6000 Kolding

Tillykke til FSF-fødselarer i september og oktober 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.


