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 Alle læsere ønskes en rigtig glædelig jul samt et   

 godt og lykkebringende nytår.  

 Vi glæder os til vi ses igen i 2015. 
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Der skal ligeledes lyde 

et velkommen til de 

sidst ankomne i  

eskadrillen som kan 

ses her til højre 



 

CHEFENS KLUMME 
v/Eskadrillechef Elise Christensen 

 

Kære alle i HVE 277 Karup 

"Om lidt bliver her stille" – ja denne sætning fra en af Kim Larsens 

sange passer meget godt på, at det ikke varer længe, inden der 

igen er gået et år i eskadrillens historie, og vi med god samvittig-

hed kan holde fri sammen med vores respektive familier og bare nyde stilheden og tænke til-

bage på endnu et godt år i eskadrillen. 

Også 2014 var et spændende år med mange udfordringer og mange forskellige opgaver, hvor 

I medlemmer endnu engang viste, at I gerne vil bruge tiden på hjemmeværnslivet.  

Når jeg sådan kigger tilbage på året, kan jeg jo se, at også 2014 var året, hvor eskadrillen 

endnu engang brugte rigtig mange timer på uddannelse, øvelser og hjælp til vores samar-

bejdspartnere, hvor vi faktisk har haft folk tilstede næsten dagligt, så det kan man da kun si-

ge, at det er meget positivt. 

Også i år har eskadrillen ydet rigtig mange funktionsrelaterede timer, ligesom jeg jo også kan 

se, at rigtig mange af eskadrillens folk har fået en masse Q´er for både resterende lovpligtig 

uddannelse samt lovpligtig uddannelse. Godt gået alle sammen. 

Vores flotte fane er også i 2014 blevet luftet – blandt andet ved fanemarch i Dybbøl i februar, 

til Valdemarsdag den 15. juni i Viborg og til Danmarks nationale flagdag den 5. september i 

Viborg. 

Opgaver har der været masser af og jeg er ikke i tvivl om, at 2015 bliver et lige så travlt år 

som 2014, så nyd nu den stille tid her sidst på året, inden vi igen skal i vælten. 

Der har også været plads til interne sociale arrangementer, så som tur til bunkere i Silkeborg, 

en  bowlingtur i november og vores årsmøde her i december – gode og hyggelige arrange-

menter, hvor eskadrillens medlemmer havde nogle hyggelige timer sammen. Ud over dette er 

der stadig godt gang i vores fysiske formåen, idet mange af eskadrillens medlemmer stadig 

samles og dyrker forskellige former for motion. 

Også i 2014 er der kommet en del nye medlemmer, og det glæder mig meget, at I er faldet 

godt til.  

Mange andre ting kunne nævnes, men det vil komme fremover, så mine sidste ord i denne 

klumme er: 

husk på, at I alle hver især spiller en vigtig rolle i vores eskadrille, ingen kan undværes,  

Derfor er det vigtigt for mig, at understrege, at jeg vil have jer alle med til at løse eskadrillens 

mål - vi vil være den mest benyttede og succesfulde eskadrille. 

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

 

 

Elise T. Christensen 

EC HVE 277 Karup 



 

 

For 80 år siden d. 30. november 1934 underskrev Statsminister  Thorvald Stauning, papirer-

ne om det frivillige  (lmt)  Luftmeldetjeneste. 

Jubilæet blev fejret af Flyverhjemmeværnet d. 15. november 2014 på Flyvestation Karup.                                                                                                                                                          

Hvor der blandt de tilstedeværende mange inviteret gæster, var Brigadegeneral Steen H. Hartov, Hjemme-

værnsgeneral Finn Winkler og den kommitteret for Hjemmeværnet Bjarne Laustsen, samt Chefen for Fly-

verhjemmeværnet Bent B. Christensen på talerstolen. 

For den første tid i Luftmeldetjensten var ganske spæd med kun et armbind som uniform, hver gang der var  

behov for personel i luftmeldetårnene, som meldte ind til LAVAC. Lvarslingscentral.) 

I LAVAC modtog de fly-, sær-, og ABC-meldinger, som blev plottet ud på bordet eller givet videre til ABC

-cellen eller broen, hvor det overordnede personel havde overblikket, som derefter blev brugt af Flyvevåb-

net eller det øvrige beredskab. 

Selv ved rygter i 1940, om at tyskerne ville lave noget omkring den 9. april, blev det frivillige luftmeldetje-

neste ikke sat på plads op til denne dato og det kan jo undre mange i dag!   

Hvor der i perioden 1940-45 gik mange af LMT’s medlemmer ind i Modstandsbevægelsen,                          

5 medlemmer ligger i Mindelunden, København.                                                                                                                                              

Siden blev LMT (Luftmeldetjensten) en del af Hjemmeværnet og skiftede navn til Luftmeldekorpset  i 1952 

og blev en del af Flyverhjemmeværnet, som igen blev nedlagt i 2004, grundet de teknologiske fremskridt 

med radarer.  

Mange af medlemmerne forsatte dog i det nuværende Flyverhjemmeværn, selvom de mange tårne efterføl-

gende blev taget ned, landet over.. bl andet også LME Viborg og  LME Karup.                                                     

Hvor sidstnævntes fane igen ved 80 år´s jubilæet, var kommet til ære og værdighed, ligesom de gamle luft-

melder trofast stod i deres tårne fra 1934 til 2004..       

Derfor tak til Luftmeldetjensten/Luftmeldekorpset.," I var Danmark til ære.”      

       

        

                                   

       

       

 STHJ/HIST. Valde HVE 277 

80  år 



Billeder fra 80 årsfødselsdagen  



Lygtemand 

Oluf 

Lige noget for en elek-

triker  

Hyggesnak i bunkeren 

Stadig selvlysende 

Lidt billeder fra vores besøg i 

bunkerne i Silkeborg—en rigtig 

hyggelig aften. 



 

 

 

 

 

En weekend 8-9 nov  med skydning, førstehjælp og bevogtning var godt besøgt fra både nær og fjern således man kunne få sin 

GME-F på plads.  

 

Førstehjælpen stod Ricco for og man kunne se at der blev suget til sig af hans viden. 

 

30/2 så er det godt man er 2  

Hjertemassage og indblæsning.på gulv eller bord alt efter 

hvad man bedst er til.  

 

 

 

nu med hjælp fra en hjertestarter 

 



På skydebanen var der også 

mange som lige skulle have 

repeteret hvorledes man 

"vender" et gevær og hvor-

dan man betjener den. 

Så er de klar til at skyde  

Er der blevet ramt?? 

Kaffe skal der også til   



Bevogtning i fredstid 

Undervisning ved Harald 

Ordreafgivelse til de 2 GF 

Dette kan man også lære altså 

at viske tavlen ren. 

Instruktion til GRP fra GF 

 

Så er der sat i værk 

 



 

Igen en vellykket og super kursus blev afviklet med Naja som underviser.  

Cleo fortæller at Naja som sædvanligt er et glad og super inspirerende livsstyk-

ke som kan lære fra sig af alle facetter indenfor førstehjælpen. Samtidig var det 

et super hold hvor der var et rigtig godt kammeratskab, korpsånd og sammen-

hold. De hyggede sig og iflg. Cleo  kunne man drømme sig tilbage i tiden og fin-

de den samme korpsånd som for mange år siden. Det var det bedste kursus i 

mands minde udtaler Cleo. Samtidig skal det nævnes at alle fik mærker og der-

ved bestod førstehjælpen.  

 

Vores årlige bowlingtur i november var i år flyttet 

til Ikast bowlingcenter. Her følger lidt stemnings-

billeder fra en hyggelig aften.  
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Fanden og hans pumpestok.!!! 

STHJ/HIST Valde HVE 277.  

Du har nok hørt det før, dette gamle udtryk "Fanden og hans pumpestok."                                                                   

Desværre har jeg ikke kunnet give nogen forklaring på det, når jeg blev spurgt, men det har jeg nu.! 

Tilfældigt kom jeg til at nævne det i forbindelse med en Faneparaden i Viborg, hvor en af de gamle soldaterkamme-

rater sagde.: "Jo ser du Valde." Pumpestokken/Rensestokken blev brugt til at udvaske krudtslammet med vand, 

efter skydning  på de gamle forladervåben, der naturligvis bliver sort som bare Fanden, og arbejdet er som sagt et 

helvedes besvær.  

Nysgerrigt gik jeg på biblioteket og fandt  en bog i gamle våbenlære fra 1838 med gotisk skrift: Har oversat skriften 

til nutidig skrift, af hensyn til de yngre i HVE 277. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvor en pumpestok i fuld længde er ganske vellavet, ca. 102 cm. lang, ca. 1 cm. tyk og rund det meste af længden. I 

den ene ende er den firkantet, mens den anden ende på ca. 8 cm er udskåret med hak, der kan fastholde blår. Pum-

pestokken blev brugt hver gang , når der blev skudt med Geværet, må Løbet, ved omhyggeligt Udvaskning med 

Vand, befries fra Krudtslammen . Dette kan ske på efteranførte 2de Maader: enten lader man Piben blive siddende i 

Skæftet, dypper Blaarene paa Pompestokken i Vand, og visker Løbet saa længe med vaade Blaar, indtil disse ei læn-

ger farves af Krudtslammen; eller Piben tages af Skæftet, og sættes, med den nederste Ende, i et Kar med reent 

Vand. Naar da Pompestokken bevæges op og ned i Løbet, opløses Krudtslammen og udsprøjtes igennem Fænghullet. 

Denne Udpompning gjentages med reent Vand og rene Blaar, indtil disse ei længere farves af Krudtslammen.                                                                               

Denne form for rensning af piben i nymodens gevær med vand og blår, vil nok give en større rustdannelse i riffel-

gangene. Desværre er selvrensning ikke opfundet,  selvom det for nogle kunne være ønskeligt til våbeneftersynet, 

måske derfor bibeholder Forsvaret forsat rensning med nu en stålvirer og renseklude, for at bibeholde det gamle 

udtryk.  "Fanden og hans stålvire." 



Sørens oplevelser fra Summercamp 2014. 

 

Richard og jeg har jo været med de tidligere år og i år skulle vi have Richards søn Søren med for første gang. Vi har jo fortalt Sø-

ren meget om hvorledes det foregår for store børn på campen. Vi har også vist billeder fra tidligere så Søren jo helt naturligt 

også har fået nogle forventninger skabt.  

Vi ankommer til Slipshavn om søndagen  lidt før kl 16. Da vi allerede ved at Richard og jeg skal sove på DSB tager vi lige turen der 

omkring for at vise Søren området hvor vi skal være. Søren skal sove i telt på Slipshavn området.  

Om søndagen er Sørens første tanke: "Det virker ikke som om det er noget ved, jeg kender jo ingen". De andre unge kendte jo 

hinanden fra tidligere.  Vi hjælper ham med at få teltet sat op i meget luftigt vejr (man ved jo det blæser på Slipshavn) og der er 

så spisning og hygge om aftenen. 

Søren troede ikke helt på det vi tidligere havde fortalt ham om campen og at han ville få nogle gode oplevelser. Men han blev 

klogere og fortæller her lidt om dagene. 

Sørens fortælling: 

Mandag morgen stod jeg op og fik morgenmad. Jeg var noget spændt på 1. samling. PGA vejret blev rundbold aflyst i første om-

gang og i stedet hyggede vi med noget  brætspil. Senere blev det så vejr til rundbold. Man lærte hurtigt hinanden at kende på 

denne måde og nu kunne man så hygge om aftenen med de nye bekendtskaber, hvilket foregik 

hver aften fra nu af. 

Tirsdag var der efter morgenmaden O-løb med 6 poster.  De forskellige poster var: Der skulle byg-

ges en tømmerflåde, man skulle gå ud til post i vandet, Brandslange/vandskydning, flødeboldekast, 

redde Johnny fra en drukneulykke, røgdykkerbane hvor man skulle gå gennem et hus med røg, her 

kunne man finde karameller. Jeg fandt til hele mit hold, 7 stk. ialt. 

Onsdag var vi i gorillapark. Gorillaparken var mega sjovt og grænseoverskridende at prøve, men jeg 

er klar til næste år igen.  

 Senere havde vi førstehjælp med Naja hvor vi bl.a. skulle forbinde hinanden med 1 hånd, førstehjælp på 

dukke, lægge hinanden i aflåst sideleje med og uden bind for øjnene, så skulle et svinehjerte parteres og 

undersøges.  

Og så var jeg , far og Birthe så heldige at komme på tur med marinens kutter. 

Hygge om aftenen. 

Torsdage var der paintball/lasergame, en stort bordfodboldbane, der var noget bane med pusterør, vi kun-

ne skyde med bue og pil, og en smule paintball.   

Da vi kommer tilbage til lejren skal vi være demonstranter for bevogtningskurset. Vi havde fået udleveret nogle rør som kunne 

bruge som våben. En rigtig sjov oplevelse at være med til. 

Senere skulle vi prøve at redde os selv op i en redningsflåde ved hjælp af de andre unge. 

Om aftenen er der festmiddag med diverse sjove indlæg. Alle unge hyggede sig sammen, men jeg syntes ikke om vinen. 

Så blev det fredag og der skulle vi hjælpe med at rydde op. Brandslanger skulle rulles sammen, førstehjælps tingene skulle bæ-

res ned til faglig tjeneste, nedtagning og oprydning af telt. Så blev det frokosttid og derefter skulle der siges farvel og på gensyn. 

 

Richard og jeg kunne godt se på Søren den første aften at han kedede sig lidt, men allerede fra mandag morgen så vi ham kun 

når han manglede penge, ellers hyggede han med de andre unge. Søren meddelte også allerede onsdag at vi bare havde at finde 

og tilmelde os nogle kurser til næste år, fordi han vil med igen. Alt i alt må vi konstatere at han havde en super uge på campen 

og vi håber også at vi kan finde kurser til næste år som passer til os.  

 



LPU 3 anno 2014. 

Jeg havde glæden af at få familie, arbejde og LPU datoerne til at gå op i en højere enhed i efterårsferien i år, så jeg kunne tredje trin 

på LPU i Skive. 

LPU3 er, for dem der ikke husker det, ”Feltuddannelsen” på LPU kurserne, og for at summere det kort op: LPU3 giver dig en kend-

skab til de elementære ting som soldat i felten. Det er vigtigt at understrege kendskab, for der er ikke tid til at gå i dybden. 

Fredag aften. Blød start med lidt introduktion omkring undervisere, forventninger og CBRN teori. Som altid var vi en broget flok af 

unge og gamle fra alle klasser i det danske samfund; fra IT-Ingeniøren på DTU til dem nederst på den sociale rangstige, og vi fik kig-

get hinanden i øjnene, trykker hænder på gamle ansigter fra LPU1+2 osv. 

Lørdag gik det så løs; Efter morgenappel på med rygsæk og ud i felten med fuld SKYT. Da mange af os er helt grønne i at færdes i 

felten var indlæringstempoet sænket, dels pga. en GF måtte ligge sig akut med sygdom, dels for at sikre alle kunne følge med. Det 

gav lidt rastløshed blandt de unge løver med krudt i r…n.  

Men her er det nok vigtigt at bide mærke i ordet forventningsafstemning. Hvad kan du forvente i en sådan broget flok med nogle, 

der har haft 0 aktive timer i 2014, og nogle med 4-500? Nogle med en hvilepuls på 54, og nogle med en på 154… Nogle studerende, 

vant til at tilegne sig ny viden, mod andre der ikke har nemt ved det med bogstaver… 

Første nat i telt i BVO, lære ”simple” vendinger som FALKUSE, FADSUM, spise feltrationer osv. gav os en lille forsmag på den rigtige 

øvelse, som skulle komme et par dage efter. Men efter en nat i den fremragende nye sovepose og telt, følte jeg mig faktisk helt 

udhvilet. 

Søndag eftermiddag / aften stille og rolig repetition af førstehjælp, men nu hvordan man skal agere under beskydning. Sove i egen 

seng… 

Mandag morgen efter appel gik det løs med den ”store” øvelse, ud i felten lave BVO ”rigtigt” denne gang. Lære fremrykning under 

ild, hængsel og andet sjovt i det grønne. Feltrationer (gode!), lys og lyd om natten med natteudstyr. Nu skulle man være beredt på 

femte kolonne aktiviteter i området. Og så sove. 

Eller rettere; 8 af 34 meldte sig til en ekstraopgave, ikke del af LPU3, som var arrangeret for de friske.  

Undertegnede var med og fik glæden af at ligge i baghold for fjendtlig kolonne, møde hemmelige 

agenter og afslutte med et angreb op af ”Hamburger Hill” for at nedkæmpe fjendens morterstilling. 

Det var sgu drengerøvssjovt… Indtil vi kom hjem 3.30 og fik vagten i BVOen mellem 5.00 og 6.00… 

Nuvel det gav ikke ret meget søvn, men var det hele værd. Underviserne fik MEGET ros for denne 

”ekstraunderholdning” efterfølgende. 

Tirsdag: kl. 06.15 (jeps, 15 min efter at være gået til køjs 2. gang) ”kom” den berømte 5. kolonne akti-

vitet med gullyn og let ild til vores BVO. Vi brugte derefter det meste af dagen på at træne gruppe-

kamp/øvelser, øve afstandsbedømmelse, meldingsafgivelse og afsluttede med at blive angrebet af en 

”rigtigt” angribende fjende.  

Utallige gullyn og løse skud senere, var han nedkæmpet.  Og øvelsen forbi.  

Tirsdag aften og onsdag stod på vedligehold, ABC træning (gas –gas –gas) og afslutning af LPU3. 

Langt de fleste færdiggjorde dog LPU4 i samme ombæring. 

Hvad der var godt på LPU 3’eren var; at de ”knap så motiverede og 

egnede” obstruerende deltagere efterhånden er siet fra i tidligere 

kurser, og vi havde kun frafald pga. fysiske skavanker. (30 af 34 gen-

nemførte). 

Men som førnævnt: Du får kendskab til tingene på LPU, men du læ-

rer dem først ved at øve dem derhjemme. 

Jeg glæder mig til LPU4…   

                                                                            Skrevet af Peter Jensen 



 

Fra den engang Flyvestationskorps og Hjemmeværnsgårdens vartegn, 

de gamle Hispano kanoner står ikke mere på deres plads på gårdsplad-

sen, er de blevet afhændet af skrothandleren.!!!  Renoveringen af kanonerne dengang i 94-96 var frivillig ar-

bejdskraft fra Flyvestationskorpset som det tog ca. 1½ år, måske nok lang tid, men uden udgift skriver: EC. Erling 

Lindgren i 1996 i Vindposen.. og forsætter.  

Lidt historie omkring kanonerne.       

Kanonernes oprindelse er tysk. Det var den tyske 20 mm Becker Oerlikon maskinkanon fra 1919, som den schwe-

ziske våbenfabrik Hispano erhvervede licens på at fremstille og som i 1933 udvikledes til omtalte Hispano ma-

skinkanon. Kanonen blev i perioden 1940 - 1943 fremstillet i England, og modificeret til brug i Spitfire flyet, som 

blev bestykket med to stk. Hispano kanoner, hvilket betød at Spitfire flyet kunne hamle op med de tyske jager 

Messerschmitt 109 og Focke Wolf 190. Hvor Hjemmeværnsgårdens vartegn , de to Hispano kanoner meget let 

kan stamme fra det danske Spitfire fly, med hale nummeret 422 fra ESK 725. Kanonerne stammer som ovenfor 

nævnt fra jagerflyet Supermarine Spitfire MK. IX., der gjorde tjeneste ved flyvevåbnet i perioden 1947-1951. Ved 

ophugningen af flyene blev kanonerne demonteret og derefter monteret i trefods affutage til brug i forbindelse 

med nærforsvaret af Flyvestationerne. I 1962 blev kanonerne overført til Flyvestationskorpset, hvor de blev be-

nyttet til 1968, med indførelsen af Dysekanonen Carl-Gustav, udgik maskinkanonen af aktiv tjeneste.   

I korte træk operationsrækkefølgen. Nedtagningen af kanonerne (Johnny) var ikke så lige til. Mange dele var 

svejset sammen og andre dele var rustet sammen, men med lidt faglig snilde som skærebrænder og vinkelsliber 

blev kanonerne løsnet fra deres oprindelig ståsted. Nu af sted på lastbil, kanonerne er ret tunge og uhandige, så 

tre til fire mand var nødvendige for at læsse kanonerne. Herefter blev kanonerne sandblæst (Peter J. Frandsen). 

Det gamle tromle hus kunne ikke tåle Peters blide sandblæsning, da det var af aluminium, og blev derved blæst i 

stykker. En omlæsning til ( Ejlif ) i svejseriet og tromlerne var igen som nye.                                                                    

Næste operation fosfatering/brunering, men ak selvom den faglige stolthed i HVKKAR´s fosfatering, var badene 

for små, så gode råd var dyre. Men lige pludselig siger en klog mand fra ESK. (Ukendt, men dem er der mange af.) 

" Hvor får Hæren deres store kanoner fosfateret?"   Efter en henvendelse til Hærens Materielkommando og en 

samtale med en flink og fleksibel Værkmester i Hjørring (de fandtes dengang) , så lovede han ved en kommende 

lejlighed, at fosfatere Hispano kanonerne. Endelig kom kanonerne tilbage fra Hjørring, flotte sorte, men meget 

fedtet efter bruneringen, så en efterfølgende rensning og aftørring blev hurtigt foretaget og kanonerne sendt til 

malerværkstedet. Nu fik kanonerne 2 gange sort tokomponent maling (udført af Lasse), så kunne man se en en-

de på renoveringen. Nu var der kun at svejse dem sammen og sætte dem op igen. Det tager vi os af sagde ( Sø-

ren og Per), men det gamle fundament på Hjemmeværnsgården var smuldret væk, så de måtte til at være gra-

ver, murerarbejdsmænd og murer - simpelt at gå i gang med, blev det sagt.   Vi sender bare en rekvisition til Re-

gionsdepotet på ( 800 skarpe 7,62 patroner, 2 kampuniformer , 1 bajonet, 3 poser cement og lidt sand. 

Nu står begge kanoner på Hjemmeværnsgården, gå hen og se og rør ved dem.  De har kostet lid sved og tårer, 

skriver Erling Lindgren i Vindposen i 1996. 

Men sidst jeg var på Hjemmeværnsgården var der ingen kanoner, men iflg. pålidelige kilder er de blevet  flyttet 

til Gedhus Museet, på trods af kanonerne blev renoveret af frivillige                                                                                                         

fra Flyvestationskorpset, med det ene formål at blive genopstillet på Hjemmeværnsgården, og blive der til minde 

om en svunden tid. 
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De gamle Hispano kanoner på Hjemmeværnsgården,  

hvor er de nu. ! 





Cleo en af vores standhaftige faneføre med vores smukke fane. 

EC fortæller lidt om årets gang 

Uhm nu er jeg mæt !! 

Klappe klappe kage 

Så blev der uddelt  forskellige pokaler , 

førstehjælpsmedaljer, udnævnelser som 

årets skytte  og meget meget mere. 

Følgende fik årstegn 
  
Birthe Ruby – 25 års tegn 
Ulla Andersen – 25 års tegn 
Marianne Hansen – 25 års tegn 

 
Klaus Hansen – 10 års tegn 
Henrik Borre – 10 års tegn 

Ud over eskadrillens medlemmer havde vi også besøg af distrikschefen samt eskadrillens ressour-
ceperson Ole Sprange. 

Aftenen forløb stille og roligt med god mad og drikke, taler samt overrækkelser af tegn, mærker 
og pokaler.  

En rigtig dejlig og hyggelig måde at afslutte året i eskadrillen på. 




