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Kom helt tæt på jagerfly og he-
likoptere, der har gjort tjeneste 
i Flyvevåbnet, når du besøger 
Hangar 2 i Værløse. 

 
 
 
 
 
Af Gitte Schwartz, 
Furesø Avis

Har du nogensinde prøvet at sidde i cock-
pittet på et F-16 jagerfly? Det kan du få lov 
til, hvis du besøger Værløse Flyhistoriske 
Hangar på Helikoptervej 2 i Værløse. Der 
er også Flyhistoriske samlinger i Karup, 
Skrydstrup og Aalborg. Men alle er militære 
områder og er derfor lukket for offentlighe-
den. Derfor er Værløse Flyhistoriske Hangar 
det eneste sted i landet, hvor man kan 
komme helt tæt på. Du får lov til at røre ved 
flyene, og du får sågar også få lov til at sidde 
i cockpittet i et af dem, hvis du skulle have 
lyst til det.

Det har jeg nu – og det burde alle unde sig 
selv at prøve.

Jeg fik chancen, da jeg besøgte Hangar 
2 en tirsdag, hvor foreningen Værløse 

Flyhistoriske Hangar har mødedag. Her er 
nemlig åbent for offentligheden og alle 
forbipasserende er velkommen til at kigge 
indenfor og følge arbejdet, se udstillinger-
ne og snakke med de frivillige, der er fulde 
af fortællelyst, anekdoter og godt humør.

Og det var en helt fantastisk oplevelse at 
sidde der i cockpittet på den grå F-16 jager. 
Ja, ja. Flyet stod bomstille, men jeg fik en 
udefinerbar følelse af at tage flyet på mig. 
Sædet var utrolig behageligt at sidde i - og 
udsigten fra flyet i hangaren til det gamle 
flyvefelt med landingsbane og blå himmel - 
storslået. Top Gun go home!

Områdets sjæl
Frem til 2004 summede Hangar 2 på Heli-
koptervej 2 i Værløse af aktivitet og Flyvevå-
benets folk.

Nu summer hangaren af engagerede fri-
villige, der brænder for at fortælle om deres 
store passion for dansk flyhistorie set i lyset 
af stedets historiske baggrund. Militæret 
oprettede ’Lejren ved Værløse’ i 1910, og fra 
1934 og indtil Flyvevåbenet flyttede fra om-
rådet i 2004, har tilstedeværelsen af fly på 
flyvestationen udgjort områdets sjæl.

En sjæl, der er forsøgt bevaret for efterti-
den med Hangar 2, der samtidig er blevet 
udgangspunkt for formidling af områdets 

historie. I et samarbejde mellem Flyvevåb-
nets Historiske Samling og Værløse Flyhisto-
riske Hangar udgør hangaren et hjemsted 
for fly, helikoptere og udstyr fra tiden som 
aktiv flyvestation, samt formidling af områ-
dets historie. 

I Hangaren kan man blandt andet se 
Westland Lynx, Saab F-35 Draken, Lock-
heed T-33A, F-84G Thunderjet og SF-104 
Startfighter. Fra marts vil man også kunne 
se en ’rigtig jagerbomber’, nemlig F-100. I 
perioder vil der også være et F-16 jagerfly 
til stede.

Skiller og samler
Da Oplev besøgte hangaren, var også 
F-16’eren, der er stedets stolthed og kæled-
ægge, hjemme. Men den er også temmelig 
efterspurgt og skal afsted til Herning 30. 
januar,  og så skal den hen over sommeren 
ellers rundt til forskellige arrangementer og 
events i Danmark.

Og det er ikke helt så ligetil som det lyder, 
fortæller Hasse Grandal fra bestyrelsen af 
foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar, 
der er fra ”den gamle” Pensionistforeningen 
for Flyvestation Værløse.

- For vi er nødt til at skille flyet ad, trans-
portere det på to blokvogne og samle det 
igen, når det når frem, så vi er et lille hold fra 

foreningen, der tager med, når F-16 jageren 
er til udlån. Hvis man er meget interesseret i 
F-16, bør man lige tjekke vores hjemmeside 
for at være sikker på, at F-16 er til stede.

Og sådan er det med udstillingen. Der er 

Drømmene får luft 
under vingerne  
i Hangar 2
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Torben Brødholt, Hasse Grandal og  
Leif Richardsen fra bestyrelsen.  
Foto: Kim Rasmussen

I Hangar 2 står blandt andet F-16 jagerflyet, 
der er samlingens stolthed.  
Foto: Kim Rasmussen

Der bliver skruet, renset og pillet ved motorer og andet materiel. Her Torben Brødholt fra for-
eningen Værløse Flyhistoriske Hangar.  Foto: Kim Rasmussen

Man kan komme 
helt tæt på de store 

maskiner og blandt 
andet se, hvor ra-

ketterne har siddet. 
Foto:  

Kim Rasmussen

hele tiden et flow af materiale for at sikre, at 
man kan opleve noget nyt hver gang, man 
kommer på besøg.

Mange opgaver
Foreningen Værløse Flyhistorisk Hangar 
er en sammensat gruppe af – primært – 
mænd, der har det tilfælles, at de alle inte-
resserer sig for fly. Nogle af foreningens 160 
medlemmer kommer for det sociale sam-
vær, andre for at hjælpe med istandsættelse 
af fly, flydele, motorer m.v. med henblik på 
udstilling samt at drive udstillingen, og en-
delig er der også nogle, der kommer for at 
hjælpe med katalogisering og arkivering af 
fotos og dokumenter.

Hensigten med foreningen Værløse 
Flyhistoriske Hangar er at skabe et sam-
lingspunkt for medlemmer med interesse 
for det danske flyvevåben – RDAF - og dets 
historiske fly.

Foruden den permanente udstilling i 
hangaren om Flyvestationens historie, som 
Furesø Museer i samarbejde med Flyvevåb-
nets Historiske Samling lavede i sin tid, har 
man også et samarbejde med Furesø Kom-
munes skoleforvaltning herunder Fremtids-
værkstedet. Derudover er foreningen også 
aktiv i skoletjenesten.dk, som er tilgængelig 
for alle skoler i Danmark.

- Interessen for at komme og besøge han-
garen er forbavsende stor. I 2022 havde vi 
cirka 13.000 besøgende, fortæller Torben 

Brødholt, der også er bestyrelsesmedlem i 
foreningen. Men det er ikke de besøgende, 
foreningen bliver rig af, for der er gratis 
adgang.

- Vi nyder godt af, at de besøgende ønsker 
at donere nogle penge, når de har været 
her, men ellers får vi indtægter fra forskelli-
ge events, hvor virksomheder bruger han-
garen som lokation til firma-events eller den 
bliver brugt til optagelser af film, reklamer 
og promotions, hvor omgivelserne danner 
en flot kulisse. Vi er desværre afskåret fra 
at søge fondsmidler, da vores udgifter, der 
årligt ligger omkring 300.000 kroner, ho-
vedsageligt er til drift.

Hangaren er foruden de to ugentlige 
åbningsdage tirsdag og lørdag, også åben 

hver dag i hele vin-
terferien kl. 13-16.

VÆRLØSE

HANGAR 2
Helikoptervej 2, 3500 Værløse 

Åbningstider, gratis adgang:
• Tirsdag kl. 9-14.30 og kl. 19-21
• Lørdag kl. 13-16 (lukket til 4. februar)
•  Vinterferie uge 7 åbent alle dage kl. 

13-16

Hjemmeside:   
www.historiskhangar.dk

FaceBook:  
Værløse Flyhistoriske Hangar

Fly: 
F-16, to F-35 Draken 1-sædet A-002 og 
2-sædet AT-160, CF-104D Starfighter 
RT-654, T-33A DT-884, F-84G SE-G og 
Lynx helikopter S-134.

Det er muligt at komme op og sidde i 
F-16 og i den 1-sædet Draken A-002.
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Der er meget musik fra Backstreet Boys med 
i showet, som veksler mellem tempofyldte 
numre og nogle af de mange ballader, som 
boybandsene var leveringsdygtige i.  
Foto: Faceoff Mediahouse

Der er masser af 90’er stemning, 
når The Boyband Tour genopliver 
årtiet og de første år af 00’erne 
med masser af boyband-musik og 
stort sceneshow. 

 
 

Af Britt Nielsen,  
DAGBLADET

Musikmæssigt figurerede boybands i høj 
grad på hitlisterne, da 1990’erne og de før-
ste år af 00’erne bragede afsted. I showet 
The Boyband Tour er der mulighed for at 
tage minderne i hånden og genopleve 
mange af de kendte sange fra perioden, 
hvor teenageværelserne blev klistret til 
med plakater af store boyband-idoler som 
eksempelvis Justin Timberlake og Robbie 
Williams.

På scenen står de dygtige dansere og 
sangere Silas Holst, Kim Ace, Teit Samsø, Jeff 
Schjerlund og Joakim Lind Graae Tranberg, 
som selv var børn eller unge teenagere i 
perioden.

- Vi tager musikken seriøst, siger Silas 
Holst og fortæller, der er tale om en hyldest 
til musikken.

- Men det er også mere end det. Hvis man 

havde billet til en Backstreet Boys koncert 
dengang, så ville man også forvente noget 
mere show, siger Silas Holst.

Spektakulær scenografi, koreografi og 
med et glimt i øjet bliver publikum taget 
med gennem de største 90'er-hits, samt 
numre der er fra begyndelsen af 00’erne.

The Boyband Tour havde premiere i 
Aarhus i begyndelsen af december og har 
allerede været rundt en del steder i Jylland. 

Snart kommer turen til flere byer på Sjæl-
land.

Skabsfans kan teksterne
Man skulle ikke være fan af boybands, når 
man var dreng i 1990’erne. Silas Holst var 
skabsfan, men sneg sig da med til en Back- 
street Boys-koncert i KB Hallen.

- Jeg var sportsdreng, og det var ikke cool 
at høre boybands, siger Joakim Lind Graae

Nyt show er en  
hyldest til boybands

Publikum lever sig fuldstændig ind i stemning, når The Boyband Tour går på scenen.  
Foto: Faceoff Mediahouse
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Humlebæk: Den indiske fotograf Gauri 
Gill har gennem de seneste par årtier vakt 
stor opmærksomhed på den internationale 
kunstscene med sine skildringer af livet i 
marginaliserede samfund uden for Indiens 
storbyer. 

Adskillige temaer, der både er specifikke 
og almene, væver sig sammen i de fotogra-
fiske serier om identitet, køn, klassehierarki-
er, migration og kulturelle tilhørsforhold.

I denne uge åbnede Louisiana en omfat-
tende udstilling med værker af Gauri Gill. 
Her kan man blandt andet se et bredt udsnit 
af hendes mange portrætter, der henven-
der sig til beskueren med både skønhed, 
empati, humor og politisk engagement.

lj

26. januar - 10. april 2023
Gauri Gill - Acts of Resistance and Repair
Louisiana, Gl Strandvej 13, 3050 Humlebæk

Indisk fotograf sætter 
hierarkierne i spil

Gauri Gill - Untitled (74), fra serien ’Acts of Appearance’.

Silas Holst vil høre musik fra boybands  
og 90’er musik resten af sit liv.  
Foto: Faceoff Mediahouse

Joakim Lind Graae Tranberg hørte boybands-
musik derhjemme i sin barndom, for det var 

ikke cool at høre. I dag nyder han at se, at det 
ikke kun er kvinderne men også mændene 

blandt publikum, som giver den gas.  
Foto: Faceoff Mediahouse

 Tranberg, som 
hørte boybands-mu-

sik derhjemme og så 
Backstreet Boys give kon-

cert i Forum mange år senere.
- Der gik jeg på skuespiller-

skole i København og var blevet 
ligeglad med, hvad andre tænkte. 

Det er noget af det, der er vidunderligt 
at opleve nu. De drenge, som står foran 

scenen til vores shows, giver den gas. De 
synes, det er fedt, siger Joakim Lind Graae 
Tranberg med et smil.

- Og de kan godt teksterne, kommenterer 
Silas Holst.

De to mænd er enige om, at 90’er mu-
sikken er det sidste musik, der har holdt i 
mange år. 

- Det gør mig glad, når jeg står på scenen. 
Det rum der bliver skabt, siger Joakim Lind 
Graae Tranberg om de minder, der helt sik-
kert dukker op hos publikum.

- Vi er beæret over, at de køber præmis-
sen, siger Joakim Lind Graae Tranberg og 
fortæller, at publikum skråler og skriger helt 
i stil med de koncerter, de forskellige boy-
bands kunne levere oprindeligt.

- I Viborg var der et par granvoksne kvin-
der, som tog deres bh’er af og smed dem 
op til os, fortæller Silas Holst med et smil og 
nævner, at publikum får en pause fra deres 
hverdag.

- Og så kan man se otte 42-årige veninder, 
som høvler shots ned, som de gjorde den-
gang, siger Silas Holst.

Lyden af ungdom
De mange boybands skabte i 90’erne et 

kæmpe katalog af sange. Silas Holst har 
udvalgt en del af dem, mens Jeff Schjerlund 
har delt sangene ud, så alle synger nogle af 
de rigtig gode.

- Ingen har brokket sig. Der er meget Back-
street Boys, fortæller Silas Holst, som selv 
har “As long as you love me” og “I want it 
that way” blandt sine favoritter.

- Jeg er også til Backstreet Boys. Jeg er me-
get en flødedreng, siger Joakim Lind Graae 
Tranberg.

De er enige om, at boybandene er lyden af 
deres generations tidligere ungdom.

- Når jeg bliver 70, vil jeg stadig lytte til 
musikken, lige som min mor lytter til Abba, 
siger Silas Holst og fortæller, at eksempelvis 
East 17 ikke er et af de bands, folk nævner 
først, når snakken går om boybands.

- Men når vi så spiller deres numre, så kan 
folk teksterne. Så de sidder et eller andet 
sted, siger Silas Holst.

The Boyband Tour  
spiller ølgende datoer  
på Sjælland:
NÆSTVED 
fredag den 27. januar klokken 20

ROSKILDE
fredag den 3. februar klokken 20, samt 
lørdag den 4. februar klokken 16 og 
klokken 20.

HILLERØD
torsdag den 9. februar klokken 20

KB HALLEN I KØBENHAVN 
fredag den 17. februar klokken 20 og 
lørdag den 18. februar klokken 20.


