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3 af eskadrillens flotteste mænd: Stefan, Vagn og Brian blev fotograferet sidst i maj til plakatbrug på 
Folkemødet på Bornholm. Fotograf: Charlotte Sprange  �
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CHEFENS KLUMME 
v/Elise Christensen—Eskadrillechef 

Kære alle i HVE 277 Karup 
 
Ja så gik endnu et ½ år af eskadrillens leveår og py ha – hvilket halvår. 
 
Vi keder os så sandelig ikke i eskadrillen, hvilket også kan ses i alle de aktiv-
teter, der har været i perioden januar til juni.  
 
Generelt går det godt i eskadrillen. Som vanlig kan jeg starte min klumme 
med, at også i det 1. halvår i år har eskadrillens medlemmer endnu engang 
vist, at eskadrillen gerne vil bruge tiden på hjemmeværnslivet. Eskadrillens 
medlemmer har allerede nu brugt rigtig mange timer til administration, planlægning, hjælp til samar-
bejdspartnere, øvelser og diverse andre aktiviteter.   Sammenligner jeg med samme periode sidste år, 
hvor der også var blevet brugt rigtig mange timer, kan jeg se, at der stadig er stor interesse i at deltage 
i de forskellige arrangementer. 
  
Vores faste samarbejdspartnere har da også været på banen, hvor vi som sædvanlig har kunnet støtte 
og de er virkelig glade for at vi træder til med hjælpende hænder, og der kommer også store roser her-
for. Der kommer stadig nye samarbejdspartnere til, og de roser også vores folk for deres store hjælp. 
 
I perioden 1. januar – 30. juni har Jonna oprettet ca. 50 aktiviteter bare med støtte til vores samar-
bejdspartnere, og da der har været så mange aktiviteter, har andre eskadriller heldigvis også stillet med 
personel til støtte.  
 
Eskadrillen har stadig meget fokus på, at alle får den uddannelse – både funktions- og enhedsmæssigt, 
der skal til for at vi kan løse ALLE de opgaver, som vores samarbejdspartnere stiller os, og de bliver fle-
re og flere, så herfra skal lyde en opfordring til at få taget jeres manglende uddannelse.  
 
Her i efteråret afvikler vi en øvelse i eskadrillen, hvor der bliver mulighed for at alle kan træne deres 
funktioner, så mød nu op og bidrag med det, du kan bidrage med. Øvelsen foregår den 2. – 4. oktober 
2015, og I vil snarest efter sommerferien modtage mere information enten via ledelsen eller via jeres 
fører. 

 
Også i år afvikler distriktet Summercamp på Slipshavn, og jeg kan se, at medlemmer fra vores eskadrille 
også har ønsket at være en del af denne og få taget noget af den uddannelse, de mangler i forhold til 
deres funktion i eskadrillen. Super godt og for jer, der ikke har været med før – glæd jer – det er en 
god oplevelse. 
 
Her i foråret er der sket følgende ændringer i eskadrillens organisation: 

Mark er blevet Uddannelsesstøtteofficer 
Klaus er stoppet som DF for BEVDEL 
Jimmy er blevet NK for BEVDEL 
Louise er fungerende DF for BEVDEL samtidig med jobbet som GF 
Stefan er ny GF i BEVDEL – er på vej over til os 
Johan er ny NK/GRP i BEVDEL 
Thomas er stoppet som NK/GRP i BEVDEL. 
Brian bliver ny KDOGF – er lige blevet overført til os 
Harald stopper som DF for SECFOR pr. 30.09.15 
 
- fortsættes på side 4 



 

CHEFENS KLUMME 
v/Elise Christensen—Eskadrillechef 

- fortsat fra side 3  
 
Eskadrillens fane, som vi er meget stolte af, er også blevet luftet i det første 
½ år – både i forbindelse med Dronningens 75 års fødselsdag i København 
og til Valdemarsdag i Viborg.  
 
Hvervemæssigt går det stille og roligt. Der er både lavet nye ansøgninger, og 
der er også sket overflytninger her i foråret, så antallet af medlemmer i 
eskadrillen stiger støt. Tak for jeres indsats til at være med til at få flere med 
i eskadrillen. 
 
I december flyttede vi ud af vores kontor i bygning 30 og fik i stedet Hjemmeværnsgården som vores 
fælles domicil. Den er vi nu i gang med at renovere, og derfor bliver der hen over sommeren og efter-
året behov for alle de hænder, det er muligt at fremskaffe, da en del af opgaverne skal løses af eska-
drillens medlemmer i fællesskab. Så bak op omkring det og lad os få gården forvandlet til vores fælles 
samlingssted. 
 
Til orientering har FHV igangsat en strategiproces, der skal løbe indtil 2016, hvor også enkelte af eska-
drillens medlemmer vil blive inddraget. 
 
FHV strategiproces blev initieret i 2014 med det mål at identificere de væsentligste udfordringer, som 
FHV står over for i dag og i den nære fremtid – og en efterfølgende afklaring af, hvad der kan og skal 
der gøres ved erkendte udfordringer. Alt med det formål, at FHV stedse fremstår som en relevant og 
kompetent organisation, udtrykt i følgende:  
 

Vi skal skabe resultater – det skal give mening for samfundet og for os  
Vi skal være troværdighed 
Vi skal være glade for at være her 
Vi skal bygge på et forpligtende samarbejde mellem FHV og vores interessenter samt  
 mellem frivillige og fastansatte.  

 
Følgende emner berøres:  
 

FHV opgavevaretagelse og opstillingsgrundlag 
Fastholdelse og hvervning 
Kommunikation internt og eksternt 
FHV omdømme 
Uddannelsesområdet og lederskab 

 
I vil blive orienteret løbende, når der er noget relevant at informere om. 
 
Der er lagt op til et rigtig travlt og spændende efterår for alle i eskadrillen. Udover at mange af jer del-
tager i uddannelser, er kalenderen med aktiviteter pænt fyldt op.  
 
Så ja  - sluttelig kan jeg kun bekræfte, at vi ikke keder os i eskadrillen. 
 
Jeg vil med denne klumme ønske jer alle en rigtig god sommer. Nyd den og få en masse energi til efter-
årets mange spændende aktiviteter – både i eskadrillen men så sandelig også i hele Flyverhjemmevær-
net. 
 
 
Elise T. Christensen, EC HVE 277 Karup 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valde og Anker var draget med eskadrillefanen til København den 16. april for at fejre  
Dronningens 75 års fødselsdag. Det blev til en dag med store minder og flotte billeder.  

Fotos: John Valdemar Nielsen   



 

 Eskadrilleudflugt til 
 FLÅDESTATION FREDERIKSHAVN 

  Af John Valdemar Nielsen, Historiker  

På besøg hos en dame med en meget flot bagdel og et godt forparti 
 
Landkrabberne fra HVE 277 var af Kontaktofficer Birthe Rugby inviteret til Frederikshavn 
den 9. maj 2015  for at se på store damer, hvorfor der naturligt var flest mænd tilmeldt 
denne tur, dog var enkelte kvinder også tilmeldt, da alle jo kunne komme med fra eska-
drillen.  

Desværre var der lidt problemer med de pladsmæssige forhold i bussen, da der var be-
stilt og lovet to klejnbusser, men kun en til rådighed, hvorfor privatkørsel blev iværksat 
grundet fastspændingsreglerne i færdselsloven.                                                                   
Støt gik det nordpå til Ålborg til omkring Hjallerup, hvor 
der var en rasteplads, rundstykker med ost , pålæg, kaffe 
og the blev tryllet frem til stående tag selv bord.                                                                   
Efter dette, gik turen til Flådestation Frederikshavn, hvor 
damen viste sig at være en med et mandenavn "Esben 
Snare" der er adopteret af Århus og ligger på Flådestation 
Frederikshavn, taget i brug d. 18 april 2005, bygget på 
Odense Stålskibsværft, men også har en søster der hed-
der  "Absalon".           

                                                                                                                                                 
Forvirringen blev dog afklaret af T. Rugby, som viste os 
rundt på damen, der vejer 6,300 tons, 137,00 meter lang, 
samt en dejlig bredde på 19,50 m., og når hun plasker i 
vandet ligger i en dybde af hele 6,30 m. Men så har hun 
også 2 stk. MTU 8000 M70 dieselmotor (Ca. 11000 HK pr. stk.) til at skubbe sig frem 
med en kraft på ca. 23-25 knob, altså en rigtig skøn dame der skal styres af et rigtig 
mandfolk, der hedder Kaptajn og hans besætning.      

- fortsættes næste side                                                                                                                                                    



 

Udflugt til 
FLÅDESTATION FREDERIKSHAVN 

Af John Valdemar Nielsen, Historiker  

�� fortsat fra side 6 

 

Hvor besætningen bl.a kan blive helt op til 165 personer og yderligere øges til 300 
ved hjælp af flexdækket.  Udover alt dette, er der også en masse tekniske udstyr 
som bl.at 36 Sea Sparrow missiler, 7 stk. 12/7 maskingevær, 4 Sea Sting missiler, 
2 Helikopter og en masse andet udstyr som sensorer m.m., fortalte T. Rugby stolt, 
om hans dame.          
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter denne grundige gennemgang og beundringen af skibet/damen, var tiden igen 
kommet til at køre hjem over. Bangsbo-fortet med Lappedykkeren og Niels Juel 
kanonerne pegende ud over Frederikshavn samt tilhøjrende bunkers, var det kun 
undertegnede der så på, grundet at bundventilen var meget utætheder fra oven.                                
De andre brugte derfor tiden til at indtage soldaterhjemmets veldisponerede mid-
dagsbuffet samt tilhørende vand. Turen gik derefter hjem ad, med et ophold på et 
cafeteria til kaffe og kage, hvor alle var enige om at vi nu havde haft en skøn tur, 
trods denne utætte bundventil/regn, og som Birthe gerne må gentage med samme 
formål, at se og høre om Forsvarets materiel, selvom det er en dame med gode 
former…… og kaldes et skib. 
 
STHJ/HIST Valde, HVE 277  

Fotos: John V. Nielsen  



        
      Af Susanne Kehlet, ITBM  

Under ”for medlemmer” (bag login) er der nu oprettet et dokumentbibliotek med 
bl.a. køreseddel som kan udfyldes på din pc og sendes til godkendelse via Jonna, 
vores KDOBM (Jonna hve277-kdobm@hvj.dk). På samme sted finder man også 
opdateret ordrenummerliste. Her kan du finde ordrenumre, som ikke i forvejen fin-
des på ex. aktiviteten 
 
 
  
 
 
 

      
 
   
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

Under for medlemmer kan du også finde ”Eskadrillerådet” - og herunder seneste 
referater samt øvrig information fra eskadrillerådet.  
 
Husk at få dit Q for brugerkursus i brug af hjv.dk på FELS. Det er obligatorisk og 
skal gennemføres af alle aktive medlemmer.  
   
Hvis du har problemer med at få gennemført dette kursus samt med det nye hjv.dk 
i øvrigt, så kontakt din overordnede eller skriv mig lige en mail (hve277-it-
bm@hjv.dk), så kommer du på listen for en invitation til individuel netcafé. Jeg 
planlægger at afholde små ”åben IT-café” aftener på hjemmeværnsgården efter 
sommerferien, når hjemmeværnsgården er klar til ”indryk” efter den fine renove-
ring. Det bliver formentligt 1-2 gange pr. måned, eller efter aftale. Nærmere tids-
punkter kommer senere.  
 
Husk at eskadrillens akos/aktivitetsoversigt har en hurtig adgang via mobil =  nem-
lig via: https://mobil.hjv.dk 
Du skal blot huske dit MA nr. samt dit brugerlogin til hjv.dk  
  

 

hjv.dk 
 

                                  



 

 HeliCOPTER tur 
    - Som tak for støtte til Eskadrille 722   
    Af René Jørgensen, HVE 277  

 
Torsdag den 26. Marts mødtes vi ved cafeteriet på Flyvestation Karup kl. 6:00. 
 
Det var egentlig helt tilfældigt at jeg kunne deltage denne dag, men jeg havde heldigvis ferie fra arbejde 
denne uge. Så vidt jeg kunne se var jeg den eneste fra 277, så jeg måtte jo holde fanen højt alene. Vi 
havde i SFDEL fået buddet kun 5 dage før, som nogle af de aller sidste. Dette undrede vi os meget 
over, da vi i ESK jo har assisteret Helicopter Wing med utroligt mange ting, så som førstehjælpsmo-
menter, SERE, BM- og officers-uddannelse. 
 
Men det kunne være en artikel i sig selv, så jeg vil holde mig til at fortælle om dagens oplevelser. 
Vi mødte som sagt ind kl 6 i caf, hvorefter den stod på morgenmad. Da den var indtaget blev de ca. 50 
deltagere inddelt i 4 flyvehold. 
Hold 1 og 2 fik tildelt nogle taktiske opgave i forbindelse med deres flyvning, hvilket lød rigtig spænden-
de. Desværre var der ingen opgaver til hold 3 og 4, hvor jeg var på det sidste. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hold 4 blev bedt om at møde i hangar 22 kl 11. På det tidspunkt var klokken kun lidt over 7, så venteti-
den var lang. Jeg tænkte at jeg lige så godt kunne bruge tiden fornuftigt, så jeg bestemte mig for at løbe 
et af flyvestationens fast udlagte O-løb.Bortset fra at 4 poster var forsvundet som dug fra solen, så var 
det egentlig en fin formiddag. 
 
Her blev vi modtaget af Loadmaster Rikke, som briefede os om hvad der skulle ske, og omkring sikker-
heden på helikopteren. 
Faktisk ikke helt ulige det man får i flyveren på charterferien. 
Vi skulle ikke flyve med Rikke, men hun gjorde det godt, og vi var ikke et sekund i tvivl om at hun havde 
styr på det hele. 
Ca. kl 12 kørte vi ud på landingspladsen, hvor vi ventede på at helikoptere ville lande. Efter lidt venten 
kom de ind, og skulle lige tanke for vi kunne komme afsted. 
Vi stod nok alle og trippede, men det tog ikke særlig lang tid. Første halvdel af hold 4, blev sendt ind i 
den ene helikopter og jeg selv og resten kom i den anden. Herefter rullede maskinerne ud på 
flightlinen og pludselig lettede vi. 
 
Jeg havde egentlig forventet at mærke lidt flere G-kræfter, men det føltes egentlig stille og roligt. Men 
jeg kunne nu ikke lade være med at smile, for nu kunne jeg endelig sige at jeg havde prøvet at flyve i 
helikopter. 
  
 
- fortsættes næste side  
 



 

 HeliCOPTER tur 
    - Som tak for støtte til Eskadrille 722   
   Af René Jørgensen, HVE 277  

 
- fortsat fra forrige side  
 
Vi fløj mod Skive øvelsesterræn og der blev naturligvis taget nogle billeder og film undervejs. 
På et tidspunkt begynder helikopteren at gå ret lavt ned. Loadmasteren holder 2 fingre op for at signa-
lere at vi lander om 2 minutter. Vi går lige så stille ned til landingspladsen men pludselig rykker piloten 
maskinen brat opad. 
 
Vi er blevet "beskudt" og kan ikke lande. Den bratte opstigning kildrer godt i maven, præcis som rutsje-
banen i tivoli. Vi kommer op i højde og cirkler rundt. Efter et godt stykke tid prøvede piloten at lande 
igen. 
Denne gang lykkedes det. Vi når nærmest kun lige at få tilladelse til at forlade maskinen før det vælter 
ind med kampklædte soldater fra JDR, som skal have et lift efter os. 
Vi kommer ud og søger et godt stykke væk. Hvorefter helikopteren letter og forsvinder i retning mod 
Holstebro. Kort efter lander vores anden maskine, og de resterende Dragoner hopper i den. 
Her står vi så tilbage og skal vente et par timer før vi bliver hentet igen. Vi befinder os ved en lejr, der 
nok er bygget for at simulere et Afghansk compound. Vi går derind for at finde læ for blæsten og vi spi-
ser den frokost vi har fået udleveret, smørrebrød. 
Vi fordriver de 2 timer, hvorefter helikopteren kommer tilbage. Vi skal selv hjælpe den ned med radio-
kontakt og ved at kaste røg, så de kan se hvordan vinden blæser. 
Det lykkedes og vi kommer ombord, denne gang alle mand i én helikopter. Vi flyver tilbage mod Karup 
og piloten giver os lige lidt rutsjetur med flere bratte op- og nedstigninger lige efter   
hinanden. Sjovt, men meget intenst når man sidder og bliver trykket ned i sædet! 
Kort tid efter lander vi tilbage ved Hangar 22, og efter nogle få ord fra distriktet og en af piloterne bliver 
vi trådt af ca. kl. 16. 
 
Jeg kunne godt have ønsket at kunne dele oplevelsen med mine kammerater fra eskadrillen, men pga 
det meget korte varsel var det desværre ikke muligt. Men uanset hvad var det en rigtig spændende og 
oplevelsesrig dag. 
 
René Jørgensen 



 

 VALDEMARSDAG 2015 
    -  med eskadrillefanen på fanemarch gennem Viborg  
   Af Elise Christensen, Eskadrillechef  HVE 277  
 
 

Traditioner skal bestå 

Siden eskadrillen i 2009 fik overrakt en fane fra Danmarkssamfundet, har der været 
tradition for at mindst 3 personer fra eskadrillen deltager i Valdemarsdag den 15. juni, 
som hvert år afholdes i Viborg, hvor først tidligere uddelte faner bæres gennem byen 
til Domkirken. Her afvikles en fast seance med salmer, gudstjeneste og uddeling af 
nye flag og faner. Efter seancen i Domkirken, bæres også de nyuddelte retur til ud-
gangspunket. 
 
Vores eskadrille var den 15. juni 2015 repræsenteret af John V. Nielsen, Cleo (foto)  
og jeg selv.  
Glæder mig allerede til næste års seance, hvor vi selvfølgelig også er repræsenteret. 



 

 SOMMERHYGGE  
    -  opgavesjov, grill og sommerhygge juni 2015 
   Af Elise Christensen, eskadrillechef HVE 277  

 
Sommerhygge i eskadrillen�

 �
Fredag den 12. juni havde eskadrillen inviteret hele eskadril-
len til at komme ud og hygge sig lidt i eskadrilleregi.�
 �
Vejret var med os, idet vi åbenbart havde valgt en af årets 
få lune aftener.�
 �
Folkene mødte ind på Hjemmegården, hvor der blev budt 
velkommen og så blev vi ellers delt op i forskellige hold – 
nogle skulle blive tilbage på gården og hjælpe med at gøre 
klar til spisningen, andre ville med ud på gåturen, hvor vi 
som det første skulle træne det med at finde vej ud til nogle 
poster.�
 �
På den ene post stod Rene klar med opgaver, som gik på at 
finde nogle koordinater og finde TS til et punkt på kortet. Da 
alle havde været igennem opgaverne, kunne vi så gå videre 
til den anden opgave, hvor Steen stod klar med nye udfor-
dringer.�
 �

Denne gang skulle vi lave panserkending ud 
fra små militære køretøjer – meget sjov op-
gave og de fleste af køretøjerne blev da også 
gættet.�
 �
Så skulle vi så prøve at give en melding ud 
fra nogle køretøjer og personer, der stod læn-
gere nede af vejen. Også her fandt vi ud af, 
at det det reelle billede, vi skal huske at mel-
de og ikke gisninger. En god læring.�
 �
Så var opgaverne da også løst og vi kunne 
alle begive os tilbage til Hjemmeværnsgår-
den, hvor vi så kunne gå i gang med at grille 
lidt mad og så ellers bare hygge os resten af 
aftenen.�
 �
Tak til vores KOF for tilrettelæggelse af arran-
gementet og tak til Steen og Rene, som stod 
for opgaverne på handlebanen/gåturen ��
  
                                                                                                                                          



 

TransGranCanaria  

 Af Steen L. Hansen,  HVE 277  
 
Så skete det endelig!. Jeg fik min længe ventede løbetur, næsten tværs over Gran Canaria.  
Det var tilbage i 90'erne, hvor jeg på en ferie med mine forældre, blev lidt optaget af at bevæge mig til fods, tværs 
over øen. Dengang var jeg lige begyndt at løbe, men slet ikke i den grad hvor en løbetur fra nord til syd kom frem i 
mine tanker. Det var en vandretur med rygsæk og telt, der lød indbydende. Jeg har sidenhen været på ferie dernede, 
hvor løb var blevet min passion. Og jeg blev mere og mere forelsket i de rå og golde bjergsider som sydsiden byder 
på, og de frodige og grønne bjerge på nordsiden.  
 
Efter en del Extrem Maraton her i Danmark, OMM i Wales og R'adys i Schweiz var tiden kommet, til at jeg ville prøve 
kræfter med et ultraløb. Modsat de andre løb jeg har deltaget i, hvor man løber to og to i et orienteringsløb (50 km) 
løber man her alene på en markeret rute.  

 
Først skulle jeg lige se, om jeg kunne løbe langt. Jeg skulle til et show med 
Chris McDonalds i Karup, så jeg kunne da ligeså godt løbe derud! Jeg tog 
mine løbesko på, og begav mig ud på små landeveje og skovstier, mellem 
Silkeborg og Karup. Der er lige præcis en maraton derud, så det kunne jeg 
åbenbart godt løbe.  

Jeg kiggede på nettet og fandt mange spændende udfordringer, men især ét 
løb fangede min interesse: TransGranCanaria. Det var jo lige der, jeg gerne 
ville løbe. Fantastisk! Og der var muligheder for distancer fra 17 km og op til 
123 km. Men hvad skulle jeg vælge? Tja, jeg kunne jo sagtens løbe en mara-
ton, så det skulle være mere end det. Jeg gad ikke rejse 5 timer i fly, betale 
store summer i hotel og mad for at deltage i noget jeg sagtens kunne gen-
nemføre. Jeg ville udfordres. Jeg ville prøve noget, jeg aldrig havde prøvet 
før. Jeg ville ud på ukendt grund i forhold til mine egen evner. Jeg skulle have 
lov til at arbejde for sagen. Jeg valgte "Advanced" klassen, som er på 83 km 
og 4000+ højdemeter. Den lange på 123 på tværs af øen, var en alt for stor 
opgave for en novice som jeg. Jeg kiggede forskellige race-reports igennem 
fra løbet på Youtube. Jeg fulgte en bestemt løber, ved navn Sé-
bastien Chaigneau og kiggede mange af hans træningspas og træningsfif 
igennem.  

Jeg løb nogle lange træningspas rundt om Silkeborg søerne, hvilket byder på 
super naturoplevelser. Jeg brugte også turen fra arbejde i Århus N til bopæ-
len i Silkeborg, som træningspas. Fyrre km ad hovedvejen midt om natten er 
så lige det stik modsatte af en super naturoplevelse. Længe leve lydbøger. 
Jeg deltog i et par officielle løb: Dirty Thirty i Vesterskoven, som er 30 km trail 
med søer og mudder i lange baner, Dark Trail, 15 km i mørke, ved Rebild 
Bakker og så ellers utallige runder på MTB-ruten i Nordskoven, 1 km fra min 

bopæl. Jeg trænede efter et bestemt system, når jeg løb de 
lange pas. Jeg løb den første time, gik så fem minutter hvor 
jeg spiste f.eks. en energibar eller gel, og derefter var det fem 
minutters gang for hver 25 minutters løb. Jeg brugte det sy-
stem med henblik på at give kroppen mulighed for at restituere 
lidt undervejs. Jeg skulle jo nok ikke regne med at løbe hele 
vejen; 83 km er dog en sjat. Derudover løb jeg forskellige for-
mer for intervalløb. Bl.a. 10-20-30 som mange kender og bak-
keinterval (15 gange 20 sekunder spurt op ad bakke, med 200 
sekunders pause mellem hver). Jeg løb fortrinsvis 7 og 14 km 
når jeg løb mine normale træningspas. 

- fortsættes næste side 



 

TransGranCanaria  

 - fortsat fra forrige side   
 
Jeg fik mig tilmeldt til løbet i sensommeren 2014. Det kostede lige knap 1300,- ”Shit! Nu hænger du på den makker 
hehe!!” Jeg havde selvfølgelig nogle spørgsmål til sådan et løb her. Jeg søgte på nettet efter nogle danske løbere, og 
fandt en blog lavet af Trailløberen. Han svarede på mit spørgsmål, men i samme stund oprettede han en facebook 
gruppe for dem han viste skulle til Gran Canaria. Og vupti!, så havde jeg både fået booket flyver og betalt for hotel 
sammen med 6 andre. Og det var også i det forum, jeg fik rådet om at købe vandrestænger. Jeg havde set dem i 
aktion i Schweiz, hvor jeg blev sat gevaldigt på plads at en løber med disse stænger. Ikke på et nedløb eller ad lige 
vej, men op ad bakke. 
Med hensyn til udstyr, ja så måtte jeg desværre til lommerne. Jeg havde selvfølgelig udstyr til at klare turen i forvejen, 
men det var gammelt og slidt, og ikke helt optimalt til dette løb. Så her er hvad jeg har brugt af grej: En Ultimate Di-
rection løbevest (ikke One Direction hehe). Der er plads til min vandblære på 2 liter, min telefon, en vand- og vindtæt 
jakke fra Salomon, folietæppe, ekstra batterier, en Go-Pro og min Petzl Nao pandelampe i lommen på ryggen. Foran 
på vesten er der lommer til energibarer, gel, kager, kamera, salt tabletter, I-pod og en strop til mine solbriller. I hånden 
havde jeg mine vandrestænger fra Black Diamond (sponsoreret af Flyvehjemmeværnet sammen med en jakke, en 
stor tak for det). De kan knækkes to steder, så de ikke fylder så meget, når de ikke skal bruges. Jeg løber altid med 
handsker fra Mechanix, for at beskytte mine hænder. Til mine fødder havde jeg indkøbt Inov-8 Rock-lite 295, en sko 
specielt til stenet underlag. Jeg elsker at løbe i Inov-8. De har meget lidt hældrop (forskellen mellem hæl og forfod), 
en super sål med godt greb og en 
bred forfod.  
Endelig oprente dagen, hvor jeg skul-
le afsted. Jeg hoppede i bussen her i 
Silkeborg og tøffede til Køben-
havnstrup. Jeg kom til Kastrup i god 
tid, og havde derfor rig mulighed for 
at drikke mig fattig i kaffe.....65,- for 
en kop! Jeg mødte de andre danske 
deltagere, ansigt til ansigt for første 
gang, ude ved Gaten. Vi var tre der 
skulle løbe Advanced 83 km, og de 
fire andre skulle løbe 123 km. Den 
rigtige "TransGranCanaria".  
I flyveren kom jeg til at sidde ved si-
den af Henrik, en garvet løber med 
Atacama Ørkenløbet og Marathon 
des Sables bag sig. Det var ham, der 
fortalte mig vigtigheden af at spise en 
salt tablet én gang i timen. Det havde 
jeg slet ikke tænkt på.  
 
Vi landede sent torsdag aften, og tog 
2 taxaer til Hotellet i Playa Del Inglés.  
Dagen efter gjorde vi nogle hurtige indkøb, inden vi tog en taxa ud til løbscenteret i Meloneras. Her blev vi registreret 
som løbere, fik en lille godtepose med en ny Buff og en ny løbetrøje. Vi fik også fyldt udstyr i vores "Drop-bag". En 
pose som ville blive kørt til et depot kaldet Garañón, 39 km ude på ruten. Jeg havde et par løbeshorts, en termotrøje, 
en løbetrøje, energibarer, strømper og et par løbesko, som jeg puttede i min. Jeg lavede også en pose til målet, med 
en trøje og et par løbebukser. Det var mest af hensyn til taxa chaufføren, som skulle køre mig hjem efter endt løb. 
Vi kørte tilbage til hotellet igen for at klargøre udstyret. Så tog vi en tur til stranden og nød en god middag. Tilbage på 
hotellet fik gutterne på den lange distance, arrangeret en sejltur til os langs sydkysten søndag eftermiddag, hvor mad 
og drikkevarer var inkluderet. En god præmie til os selv som restitution på en lang arbejdslørdag. 
 
Vi tog hjem til hotellet, for at sove en god nats søvn indtil kl. 03:00. Vi skulle nemlig med bus fra Meloneras kl. 04:15 
op til Fontanales på nordvestsiden af øen, hvorfra starten ville gå kl. 07:00. 
Vi var på destinationen kl. 06:00, og fik en lille spadseretur rundt i byen, inden start. Vi skulle på toilettet ligesom 200 
andre, men der stod kun to toiletvogne i byen. Så det blev til…….. 
Der var en fantastisk stemning i byen, mens Advanced løberne gjorde sig klar. En speaker sørgede for at holde hu-
møret højt ved hjælp af tale og popmusik. En drone fløj konstant over startområdet, og filmede. Mens vi stod og var-
mede op, kom løbere fra 123'eren, løbene forbi vores område, som også var et depot for dem.  
 
- fortsættes næste side  



 

TransGranCanaria  

 - fortsat fra forrige side   
 
Så skete det. Der blev talt ned fra ti på spansk. Da starten gik, ud-
brød alle løbere et kæmpe brøl. Glimmerkanoner skød glitterpapir op 
i luften, og hårene rejste sig på mine arme. FU.. det var en fed for-
nemmelse!!!! Afsted det gik. Alle bekymringer om aflyste flyvninger, 
træning og udstyr, forsvandt. Nu gjaldt kun én ting, at komme fremad 
og gennemføre denne udfordring. 
Stængerne var af sikkerhedsmæssige hensyn slået sammen de 
første to kilometer. Turen op af det første lille bjerg gik meget lang-
somt - 400 løbere på en 1 m bred sti kan danne lidt trafikprop.   
Allerede efter knap 5 km mødte jeg en anden dansker. Han havde 
gennemført maratondistancen før, og havde trænet denne distance i 
efteråret. Han gjorde mig opmærksom på ikke at lægge for hårdt ud. 
Der var langt til målet endnu.....rigtig langt. 
 
Vi sagde farvel allerede ved første depot, hvor jeg ville tanke op med 
frisk vand. Som novice på denne tur, havde jeg sat mig i hovedet at 
tanke op med vand så snart jeg kom til et depot. Jeg havde ingen 
idé om hvor meget væske jeg ville komme til at bruge, men jeg ville 
ikke løbe tør. 
Efter første depot Vallenseco kom der et nedløb på 6 km og knap 
500 højdemeter til andet depot Teror. 
Teror er en ganske stor by, og der var masser af god stemning i 
byen. Folk jublede når løbere kom ned i depotet. Fra Teror gik det 
opad 1000 højdemeter, de næste 10 km. Der var godt nok et lille 
depot undervejs, men puha det var hårdt. Her kom mine stænger 
(altså de tynde, sammenklappelige) til sin ret. I 1600 meters højde, 
gik det nedad igen. Jeg kom igennem en lille by lige i hælene på en 
englænder. Jeg havde så travlt med at overhale ham, at jeg løb for-
kert. Dog ikke mere end 2 meter for englænderen og et par spanske tilskuer fik mig stoppet i tide. 
Englænderen vendte sig mod mig og sagde "Ok, let's run", "Allright" sagde jeg, og så gik det i rask tempo ned ad 
bjerget. Vi fulgtes ad ca. 3 km, så måtte han lade mig løbe alene. Jeg ventede ellers på ham, men han viftede mig 
bare videre, som om han var blevet træt. Jeg fortsatte for mig selv i ganske højt tempo, men glemte i farten at løfte 
benet højt nok. Så min sko greb fat i en sten, og jeg røg fremad mod en stor klippe. Heldigvis fik jeg taget fra med en 
flad hånd, og undgik derved en brækket knogle eller hovedbrud. På en tur i Schweiz for mange år siden, fik min mak-

ker revet sin finger ad led i en lignende situation. 
Jeg fik mig samlet sammen og fortsatte nedløbet. Så kom jeg til at se, at jeg havde 
tabt mine solbriller ARRRGHHH!!!!. Ikke nok med at de er møg-dyre og er en gave 
fra min kone, men jeg ville få brug for dem senere på ruten. Jeg gik ca. 500 meter 
tilbage på ruten, opad selvfølgelig.  Jeg spurgte alle de løbere jeg mødte under-
vejs, om de havde set dem, men desværre. 
Videre fremad på ruten.  
 
Efter næste depot fik jeg gang i nedløbet igen. Men så lavede jeg en kæmpe brø-
ler. Jeg kunne lige pludselig ikke suge væske fra min vandblære? Den var total 
stoppet. Jeg gjorde et holdt, og tog min vest af. Der måtte være et knæk et eller 
andet sted. Ud med blæren, og alt det andet. kontrollere.......nej ingen knæk, men 
hvorfor???? Og så fandt jeg fejlen. Jeg var kommet til at dreje mundstykket på 
slangen, som så lukker af for væsken. Nøj jeg blev gal på mig selv. Total amatør 
fejl. På med vesten igen, fat i stængerne. Nå der kom alle dem jeg lige havde over-
halet....grrrrr!!! Fremad igen, og nu gik det igen opad.  
Næste depot lå 10 km længere fremme og 1000 højdemeter længere oppe.  
Det var en lang og hård stigning op til Garañón. Jeg passerede en gut, der stod og 
knækkede sig op ad et træ. En anden sad ved siden af stien og så virkelig smadret 
ud. Jeg så sgu' nok heller ikke for skarp ud, det erkender jeg gerne. Jeg var virke-
lig træt. Her hjalp det med lidt hårdt techno i ørerne. 
 
 
- fortsættes næste side  
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Ved Garanón, som er et hytteområde i 1700 meters højde, dybt inde i en 
stor Fyrskov, blev jeg modtaget af en rar officials som gerne ville kontrol-
lere min vandbeholder. jeg hev den op af vesten, og så at den var helt 
tom. Jeg havde simpelthen lige drukket 2 liter energidrik over de sidste 10 
km. Hun bad mig sætte mig ind i en stor træhytte, og få noget at spise. 
Det var også her jeg fik min dropbag. Jeg fik skiftet alt tøjet, til noget tørt. 
Jeg nød den hyggelige stemning, der var i hallen, samt en god portion 
pasta. Der var store fade med ostestykker, pølsestykker, rosiner, chips, 
matadormix, energibarer og dunke med cola, vand, kaffe og energidrik. 
Jeg fik fyldt mine depoter og min vest igen, blæren blev leveret med frisk 
vand, og musikken røg tilbage i ørerne. Den første km efter depotet gik 
det en smule nedad, så jeg løb selvfølgelig. Men så kom turens vildeste 
stigning. Der var buskads på begge sider af stien, så jeg kunne ikke zig-
zagge op. Jeg kæmpede 10 meter ad gangen, og måtte lige få vejret, og 
så videre.  
 
Endelig på toppen, og gevindsten for arbejdet var 5 km løbeterræn nedad 
bakke. Ahhh hvilken befrielse!! Og hvilken naturoplevelse det var. Jeg løb 
fra frodige fyrskove til absolut gold klippelandsskab. 
Jeg fik et fantastisk nedløb henover en lille bjergryg, med en rosende 
kommentar fra en anden løber som lå lige bag mig hele vejen ned. Men 
jeg kunne mærke at erfaringerne med nedløb manglede. Mine lårmuskler 
blev virkelig presset. Det betød desværre også, at min hastighed gik lidt ned, de efterfølgene km. Men det var fedt 
bare at give den gas på en lille gedesti, hvor koncentrationen skal være høj hele vejen pga. løse sten, klipper og an-
dre løbere.  
Fem-seks km syd for depotet i Tunte, begyndte det at blive mørkt, og jeg måtte gøre et kort holdt for at finde pande-
lampen frem. Jeg overhalede et japansk par, hvor kvinden kæmpede med et dårligt ben. De havde fundet en tør kæp, 
som hun brugte som stok. Hun var ved godt mod og kæmpede videre. 
Jeg gik i mørke så langt det nu var ansvarligt, for at sparre på strømmen. Der var kommet en god spredning på feltet, 
så jeg gik mutters alene på denne bjergvej. Jeg kunne ane en lygte 200 meter længere fremme, og en tilsvarende 
bag mig. 
Så kom vi til nedløbet fra helvedet. En lille snoet sti med masser af løse sten ovenpå, som rullede, hvis man trådte på 
dem. Vi gik 10-12 løbere sammen, pandelampen fast fokuseret på stien foran os. Flere gange var folk ved at falde, og 
enkelte gange faldt der en med store smerter efterfølgende. Pandelampens lys fjernede dimensionerne, så afstanden 
var svær at bedømme. Det tog meget lang tid for os at komme ned derfra. Her var ingen overmodige løbere, som 
kom susende forbi. 
I næste depot fik jeg lidt cola, grillede grøntsager og noget frugt. Jeg brugte ikke synderligt meget tid i depotet. Klok-
ken var ved at blive mange, og jeg ville gerne hjem. 
De næste 2 km var dårligt markeret, hvilket var lidt irriterende. Jeg var hele tiden i tvivl, om jeg var på rette spor. Efter 
50+ km, var der ikke det store behov for at bokse med orienteringen. 
Jeg indhentede snart en tysker, som jeg var stødt på mange gange undervejs. Ham og jeg faldt i snak, og fulgtes ad 
resten af vejen. 
Stigningerne var forbi, og vi gik nu ad en flad grusvej, som snoede sig igennem en lille dal. Den blev bare ved og ved 
og ved. Vi kunne hele tiden se udgangen af dalen, i horisonten, men den flyttede sig hele tiden. 
Endelig kom det. Et enkelt stykke frugt, vand i tanken og så videre, 8 km til mål.  
Fra udkanten af Maspalomas ramte vi en afvandingskanal, 100 meter bred og 2-3 km lang. Helt lige, så  langt man 
kunne se. Nede i bunden af kanalen, gik vi op på vejen og ned til stranden. På stranden blev mine sko fyldt op med 
sand. Mums for mine vabler. Vi gik hen forbi fyrtårnet, og videre hen langs stranden. Endelig gik ruten fra stranden og 
op til mål, nu under 1000 meter væk. Tyskeren spurgte om jeg ville løbe resten af vejen, for han gad ikke. Nej sagde 
jeg. Men da der kun var 50 meter tilbage, og tilskuerne på lægterne (kl. var over 02 om natten, men der var da nogle) 
begyndte at klappe og heppe på os, så hev jeg de sidste kramper ud af kroppen, og løb eller nærmere vraltede over 
stregen:  
19 timer 24 min. og 56 sek. havde det taget mig at tilbagelægge 84,7 km og 4803 højdemeter. 
Straks efter målstregen fik jeg en klump metal hængt om halsen, en pose med en løbevest stukket i hånden og en 
lykønskning fra en official. Jeg fik sagt farvel til tyskeren, og gik op efter min ”målpose”. Njaaarrr jeg skulle lige på 
tønden først J. Det var en bøvlet affære. Vabler under fødderne, skoene fyldt op med sand, ømme muskler, sår i 
skridtet og et værre grejhelvede gjorde det til en betydelig udfordring. Men det var det hele værd. 
��
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Mens jeg ventede på min pose, stod en amerikaner ved siden af mig. ”I kept seeing things”, var hans kommentar til 
løbet. En af mine kammerater fra den lange rute, havde ligeledes set syner på ruten. Ja ok, så træt var jeg da heldig-
vis ikke. 
Jeg fik min pose, skiftede til en ren trøje og fandt en taxa som kørte mig hjem. Stakkels chauffør…..puha!! 
Hjemme ved hotellet stod jeg og frøs fordi det tog så lang tid for min makker at låse op. Men da jeg så hvordan han 
kom vraltende, kunne jeg se, at han også havde haft et ”godt” løb. 
Næste morgen var jeg ramt af feber (også sygdom i familien inden jeg tog fra DK) og meget trætte muskler. Men ikke 
mere end jeg godt kunne vise mig overfor de andre, at jeg sagtens kunne løbe op og ned af trapperne hehehe! De 
andre pev og klynkede, som om de fik tre-fire lammere. Desværre for mig, aftog feberen ikke. Al mad jeg indtog, 
smagte af ingenting. Min sejltur tilbragte jeg i kahytten, og aftenen hvor de andre spiste stor rød bøf og drak cognac, 
blev sovet væk. 
Jeg er godt nok glad for, at jeg nåede i mål, før jeg blev syg. Det ville ikke have været nær så sjovt at gennemføre 
med feber. 
 
Det lykkedes mig at gennemføre dette løb. Også i en stand, så jeg kunne gå ubesværet dagene efter. 
Jeg ved godt at tiden ikke er nogen fantomtid, men hva’ det var jo mit første Ultraløb, og jeg havde ingen idé om hvad 
jeg gik ind til. Og så brugte jeg også masser af tid i depoterne.  
Kunne jeg have trænet mere? Ja bestemt, men det er også mange timer man skal tage ud af kalenderen, når man 
skal løbe rundt om Silkeborgsøerne. Jeg nåede at løbe 40+km 12 gange under forberedelserne.  
Jeg vil gerne over de 100 km engang, i bjergene vel og mærke, og der er masser af muligheder for højdemeter i Al-
perne. Det kommer så til at kræve endnu mere træning. Så hvornår det kommer til at ske, det ved jeg ikke. Lige nu 
kigger jeg selvfølgelig efter nye udfordringer i Italien og Tyskland, men det er 40-60 km distancer.  
Jeg kan kun opfordre folk til at prøve kræfter med trailløb. Der er masser af gode løb herhjemme i Danmark, hvor 
man kommer rundt i vores smukke natur. Men ellers er det jo gratis at gribe sine sko, og smutte en tur i skoven.  
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Hjemmeværnseskadrille 277 Karups medlemmer  

fejret til 4. maj arrangement 2015 i Fredericia 

   Af Elise Christensen, eskadrillechef HVE 277  

 
Samtidigt med at man alle steder rundt omkring i det danske land fejrede 70 året for befrielsen, afholdt 
Flyverhjemmeværnsdistriktet traditionen tro 4. maj arrangement, hvor der blev uddelt anciennitetstegn 
samt Hjemmeværnets Fortjensttegn. 
 
Efter velkomst, lidt godt til ganen, sange samt distrikschefens tale, gik man over det selve overrækkel-
serne. 
 
Også i år havde Hjemmeværnseskadrille 277 Karup medlemmer med, som skulle fejres. 
 
Vibeke Petersen (i midten) var en 
af de 3, og Vibeke var med, fordi 
hun i år har været med Hjemme-
værnet i 50 år. Vibeke står i dag i 
vores reserve, men deltager ind 
imellem i eskadrillens aktiviteter, 
hvis tiden er til det. Vi er i eska-
drillen glade for, at selvom man 
står i reserven, kan man også 
afse tid til deltagelse i forskellige 
aktiviteter. 
 
Hans Georg Pørksen (til højre) 
var også en af de 3, og Hans var 
med, fordi han i år har været med 
i Hjemmeværnet i 50 år. Hans er 
stadig et aktivt medlem, som del-
tager aktivt i rigtig mange af eska-
drillens aktiviteter samt er en god 
støtte for vores kommandobeta-
lingsmand, når der skal laves 
nogle ad hoc opgaver. Vi er glade 
for i eskadrillen, at selvom man er 
ved at være en ældre herre, kan 
man sagtens være fit for fight. 
 

Claus Alstrup Nielsen (til venstre på billedet ovenfor) var en af eskadrillens indstillede til Hjemmevær-
nets Fortjensttegn og med disse ord:  
 
Claus Alstrup Nielsen blev optaget i hjemmeværnet i 1995, mens han var i lære som automekanikker 
på det daværende Flyvestation Karup. 
Claus blev medlem af Eskadrille 56 i Flyvestationskorpset, og han var altid at finde når der blev afholdt 
aktiviteter i hans gruppe og deling, samt når eskadrillen afholdt aktiviteter af enhver slags. 
Claus var også altid at finde når Flyvestationskorpset afviklede Gruppekonkurrence og Skyttetræf. 
 
- fortsættes næste side  
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Claus har altid været på forkant af IT-udviklingen i samfundet, og han var garanteret den første i Hjem-
meværnet der præsterede at ”livetransmittere” en underafdelingsøvelse på nettet. Året var 2002, da 
øvelse DELTA 02 blev udsat for denne præstation. Efterfølgende blev øvelsen udgivet på DVD. 
 
På et tidspunkt blev han medredaktør på eskadrillebladet ”56´ eren!”, og da Flyvestationskorpset blev 
til Tjenestestedskorpset og senere til det nuværende Flyverhjemmeværn blev han forfremmet til redak-
tør på bladet i Flyverhjemmeværnseskadrille 270, som var det Eskadrille 56 blev omdøbt til. Bladet 
udkom på dette tidspunkt også i en elektronisk udgave. 
 
Da hjv.dk opstod, havde Claus i flere år, udgivet og videreudviklet eskadrillens egen hjemmeside. Det 
var derfor soleklart, at netop Claus stod i spidsen for Hjemmeværnets første fuldt udbyggede underaf-
delingsside. 
Da HVE 270 og 271 blev sammenlagt til HVE 277, trådte Claus væk fra det IT-mæssige men alligevel 
hjalp han med såvel udgivelse af eskadrillebladet som med hjælp til forskellige omkring hjemmesiden. 
 
Sidenhen blev Claus indplaceret i Forsyningen, hvor han lynhurtigt gled ind i arbejdet med Forsynin-
gens del af hjemmesiden. 
 
Claus har ud over sin normale 
placering i Hjemmeværnet 
altid udført de nævnte opga-
ver med stor ildhu og været 
innovativ – alt sammen ”ved 
siden af havende tjeneste” – 
hvorfor han indstilles til at 
modtage Hjemmeværnets 
Fortjensttegn. 
 
Med disse ord fik Claus velfor-
tjent overrakt Hjemmeværnets 
Fortjensttegn af distriktsche-
fen Jan G. Andersen. 
 
 
 
 
 
 

                                    

                                                                            



 

"Mit liv med HJV” 
Folk på min vej  

 - Af Oluf Eriksen, HVE 277   
 
Straks da jeg var fyldt 18 i okt. 1947 blev jeg medlem af den tidligere modstands-
gruppe ved Nr. Nissum Seminarium, hvor jeg gik på forberedelseskursus. De øvrige i 
gruppen var hæderkronede folk, der i vinteren 1945 var trængt ind i det tyske divisi-
onshovedkvarters garageanlæg i Østerbjerg, Lemvig, hvor de efter nøje instruks fra 
gruppens læge havde klorformeret vagterne før de satte spræng-legemer på lastbiler-
nes motorblok med stor ravage til følge. Deltagelsen i 1947-48 blev kun i én øvelse, 
da aktiviteterne blev stillet i bero i afventning af det nye hjemmeværns oprettelse. 
Efter uddannelse som lærer, søgte jeg ind i Flyvevåbnet, hvor jeg var tjenestegørende 
fra 1. oktober 1951 til pensioneringen 31. oktober 1989, hvilket blev til mangeartede 
kontakter og aktiviteter med hjemmeværnets forskellige grene gennem årene. 
Den første kontakt, jeg havde, var undervisning i tjenesteforhold på Kvindeligt Flyve-
korps(KFK) grundskole for nye KFK medlemmer i Aalborg i Flyvevåbnets(FLV) 
organisation og opbygning. Denne aktivitet fortsatte fra 1956 i begrænset omfang 
gennem årene senest ved KFK i Vandel i 1980. På Flyvestation(FSN) Aalborg havde 
jeg den glæde at arbejde sammen med Inger Christiansen, som var sekretær ved ope-
rationsafdelingen og leder af KFK(senere chef for KFK). Jeg delte her kontor med 
KFK. Jeg anvendte det på hverdagene i dagtimer og KFK i den øvrige tid. En del 
frivilligt KFK personel indgik under øvelser i operationsafdelingen som assistenter for bl.a. E-officeren og i signal-
tjenesten. Omstillings-bordet i bunkeren var placeret, så man herfra gennem et skydeskår samtidig kunne udøve ad-
gangskontrol. 
 
Fra 1954 og fremover har jeg deltaget mange gange med forskellige luftfartøjstyper fra Harvard, Meteor-flyene, 
Hunter, F-86D og F-104 samt senest T-17 som målfly for Luftmeldekorpset(LMK) under øvelser og også som jager-
indsats. Her deltog jeg med med min navigatør i det første forsøg med ”broadcast control”. KN H. Høy-Hansen 
(serere oberst og chef LMK) ringede fra Sektoroperations-centralen(ADOC/SOC), og spurgt om vi kunne forsøge at 
anvende sporinformationerne fra luftmeldekorpsets landsdækkende øvelse. Da det var en lørdag havde vi jo god tid. 
I en Meteor Mk. 11 deltog min navigatør og jeg i tre flyvninger, heraf én med mellemlanding på FSN Karup, hvor vi 
blev debriefet hos Høy-Hansen. Vi havde succes på alle flyvningerne og gennemførte i alt 5 interceptioner, heraf to 
med mindre end 45 minutters interval med samme fly på to hinanden følgende flyvninger. Det var den første kontakt 
med Luftmeldekorpset og blev fremover til mange gode stunder.   
   
Under tjenesten i Aalborg havde jeg bl.a. den glæde og ære at forevise F-86D flyene ved ESK 723 i forbindelse med 
et KFK kursus, hvor HKH kronprinsesse Margrethe deltog. 
 

 
Foto: KFK assistenter ved SOC-Øst plottebordet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - fortsættes 

Vagt kl. 04.30 foran skolens sovesal ved 
et sportsstævne for børn i Silkeborg. 
Oluf & Maria AUG 2006. 
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Efter en periode ved Flyvertaktisk Kommando(FTK) blev jeg i 1965, igen blev leder af operationssektionen på Fly-

vestation og havde glæden af samarbejde med KFK, idet se-
nere KFK- sektionschef Vest, Ruth Sand var min sekretær.  
Efterfølgende var jeg i en godt 4. årig periode sektoroperati-
ons-officer ved ADOC/SOC Karup, hvor ca. en tredjedel var 
personel fra Kvindeligt Flyvekorps. Det blev en meget inte-
ressant periode bl.a. med uddannelse af assistenter som brie-
fer og senere indledende uddannelse af bl.a. løjtnant Eva 
Poulsen og KF Sussi Ann Rasmussen til de første kvindelige 
jager-kontrolofficerer. Det var en glæde at arbejde sammen 
med KFK-pigerne, der med orden, en god omgangstone og 
høflighed prægede virket i døgntjenesten. Under øvelser og 
”Taktisk Evaluering” var vagtholdet samlet også i kantonne-
ment. Vi havde bl.a. en gård nær Sunds som kvarter, så høla-
den blev delt mellem mænd og kvinder og alle vagtposter 
blev bemandet med én af hvert køn. 
(Kronprinsessen (højest) midt i billedet) 

 
 
 

 
Som officer ved FTKs Luftforsvarssektion i 1970’erne var 
samarbejdet med luftmelde-centralerne en del af opgaven, 
hvor bl.a omlægning af meldeprocedure og uddannelse af 
”broadcast controllere” indgik. Resultatet var forbløffende og 
Lavvarslingscentralerne blev et endnu vigtigere og effektivt 
led i luftforsvaret. Her kom også opgaven med at sælge tan-
ken om udførelse af taktisk evaluering af Luftmeldekorpset. 
Med nogen reservation accepterede de respektive distrikts-
chefer at udføre inspektion under øvelser, hvilket igen resul-
terede i forbedring af mangler og et meget effektivt og hur-
tigt regerende luftmeldesystem. 
 
 
Efter en lang periode i NATO stabe sluttede virket i Flyve-
våbnet med tre år på FSN Vandel. Det var en særlig glæde at 
deltage som ansøger til Flyverhjemmeværnet 1. november 
1989 og herunder i oprettelsen af den nye Halveskadrille 
FSHE 63(nu FHE 280) under KN Erik Petersens ledelse. I et 
10-år var jeg menig her og prøvede mangt og meget. Under 
en TAC EVAL af Royal Air Foce No. 1 Squadron oplevede 
jeg bl.a. at være standvagt i over 18 timer inden for et døgn. 
Det var ikke så ligetil i 3 gr. C med 25 knob vind. Vi overvå-
gede flyvefeltet og vi fangede de indtrængende soldater.  
 
 
 
 
 

 
 
- fortsættes næste side 

Her ses to af deltagerne næsten 40 år senere ved 
modtagelse af 40-års medaljen i FHE 277. 
KF Hanne Svejgaard og KF Aase Fynbo. 
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Da vejen til Vandel blev lidt lang, 
søgte jeg forflyttelse til HVE 271 
på FSN Karup. Her har jeg så i 
forskellige gøremål truffet mange 
dejlige mennesker. Indlednings-
vis var opgaven alm. bevogtning, 
men opgaverne skiftede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABC-centralen (AAC DEN), her bemandet med bl.a. to 

officerer fra KFK Øst som assisterende. 
 
Eskadrillen ydede støtte med personel til Forsvarets ABC-
central. En lille CBRN gruppe indgik her, på fortrinlig vis 
styret af Jytte Steenberg med bl.a. støtte af både mand og 
søn. Det blev til mange timer med uddannelse og bemanding af den nationale CBRN-central (AAC DEN) under 
øvelser. I 2008 havde vi eksempelvis uddannelse otte dage samt to øvelser heraf een på fem dage, så det blev til 
mange timer. Da centralens funktion blev overtaget af beredskabs-tjenesten, faldt opgaven bort. Jeg må takke hjem-
meværnsskolen for mange udsættelser og endelig fravalg 
af fortsat uddannelsesbrev i CBRN, som stoppede her. 
 
 
 
 
Herefter kommer så bevogtningstjeneste samt de færdighe-
der, der løbende skal holdes ajour. Det giver mange hygge-
lige stunder på skydebanen, hvor vi har kunnet nyde det 
gode våben, M-95-karabinen. Det var med nogen sorg at 
aflevere våbnet, da vi nu alligevel ikke kunne have bund-
stykket hjemme. Med et pennestrøg blev vi for en tid af-
væbnet. 
 
- fortsættes næste side  

En herlig eskadrilledag i FHE 271, 3 OKT 2005. 

Sæsonafslutning i CBRN gruppen i 2008  

Kaffepause på skydebanen. 
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Det kræver hele tiden en indsats for den aktive hjemmeværnsmand at klare og bibeholde soldatens grundlæggende 
færdig-heder, men med den gode omgangstone bliver dagen aldrig lang. Det er dejligt at opleve den nye generation, 
der gør sig klar til opgaven, som vokser i lige omfang dag for dag. Det er med stolthed, at Hjemmeværnet ved at 
kunne løse regulære opgaver i fredstid også i visse situationer kan stille fuldt kvalificeret personel til opgaver for 
vort politi og grene af vort øvrige forsvar i både ind- og udland. Opgaverne som figurant på Karup har altid været en 
positiv oplevelse med den klare fornemmelse at hjælpen var værdsat. 

  
 
-- og så er der strække-ben-pause ved undervisningen i 
”force protection”. 
 
 
Da jeg efterhånden er kommet til et punkt i tilværelsen, 
hvor jeg - som rigtigt sagt af vor gode, gamle skydelærer 
Preben Laustsen på skydebanen – at man også skal sige 
fra, hvis det kniber med at følge trop(sikkerheden). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Møde i eskadrillerådet. Et godt led for fællesska-
bet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg er nu kommet til det punkt, hvor jeg fremover nok hovedsagelig kun deltager med at støtte som figurant og an-
den forefaldende og overkommelig opgave. Det har altid været en glæde at kunne hjælpe, tak til jer alle på den lange 
vej gennem årene.  
 
Oluf  
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