
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 
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 Efter befrielsen i 1945 og frem til 1949 husede flyve-
pladsen 3 flygtningelejre med i alt 20.000 tyske flygtnin-
ge. Se museets samling af billeder og husflidseffekter 
lavet af flygtningene og hør historien om denne triste 
perilde. 

Museet har til formål at fortælle historien om flyvestation 

Karup fra oprettelsen i 1940 og frem til i dag. Den tyske 

besættelsesmagt som oprettede og udbyggede flyveplad-

sen i perioden 1940-45 kaldte den Fliegerhorst Grove. 

Kom med ned i en underjordisk bunker og se hvorledes 

de tyske soldater boede i en af de ca 120 bunkere der 

blev  bygget på pladsen,  se deres uniformer og materiel.  

Det er også muligt at få et kik ind i en model af den Store 

Bunker og se indretningen, hvilket indtil den kolde krigs 

afslutning var forebeholdt de få. Ved krigens afslutning 

var der stationeret 165 fly på pladsen. På museet findes 

en samling modeller af mange af de typer der var på 

pladsen, samt  en original brandbil fra 1943. 

Siden 1946  har det danske forsvar anvendt pladsen. I 

perioden frem til Flyvevåbnets oprettelse i 1950 hed 

pladsen Karup Flyveplads og der var det især typerne 

Harvard, Spitfire og Meteor jagere der opererede herfra. 

Museet har en fin billedsamling fra denne periode, samt 

en motor fra en Spitfire.. 

Med oprettelsen af Flyvevåbnet som selvstændig t værn 

i 1950 ændredes navnet til Flyvestation  Karup.. I 1952 

og 1953 blev der oprettet 6 nye jagereskadriller på flyve-

stationen, ligesom antallet af tjenstgørende og værne-

pligtige blev væsentligt forøget. Adskillige flytuper har 

opereret fra flyvestationen og mange mennesker har haft 

tilknytning til den fra den gang og frem til i dag. 

På museet kan man se billeder fra hele perioden 

af både mennesker og fly. Kom og se om du kan 

finde dig selv eller en du kender på de mange 

holdbilleder af værnepligtige gennem tiden. 

Herudover råder museet over en felthangar og 

en hal hvor man kan se og røre ved fly, våbensy-

stemer, raketter, brandbiler og meget andet ud-

styr. Hvordan virker en jetmotor? Hvordan er det 

at sidde i et cockpit på en Draken eller en F-100? 

Kom og prøv det og hør den spændende historie 

om Flyvestation Karup! 


