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Som ny Chef for Flyvertaktisk Kommando har jeg meget hurtigt 
kunnet konstatere, at der i relation til det historiske arbejde i og om-
kring Flyvevåbnet hersker en meget høj grad af entusiasme, energi 
og gå på mod. Resultaterne af tusindvis af frivillige arbejdstimer 
bliver da også meget håndgribelige i denne tid. Fra mit kontor har 
jeg f.eks. pludselig udsigt til et ”nyt” hangartelt til museumsfly, og 
forleden dag stødte jeg på en pensionistgruppe, der var i færd med 
at montere en flot renoveret T-33 ved Flyveskolen.  

At sikre de historiske værdier var i mange år ikke en højt prio-
riteret opgave for Flyvevåbnet. Men Flyvevåbnet har nu nået en 
alder, hvor kun et fåtal kan sige, at de har oplevet de første vanske-
lige år i værnets historie. Desuden er der sket og sker der så store 
ændringer i vores værn, at det er på høje tid at få sikret historien for 
eftertiden. 

Det lader sig kun gøre, fordi I frivillige bakker 100% op om de 
få medarbejdere, der at sat til at koordinere og løse denne opgave. 
 
En stor tak til jer alle for en fantastisk arbejdsindsats og nogle flotte 
resultater. 
 
God jul og rigtig godt nytår. 

 
S. Østergaard Nielsen (SØL) 
GM CH/FTK 
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2005  
- et Flyvevåben i forandring 
 
Af Leder af Flyvevåbnets Historiske Samling 
Seniorsergent  L. SØE-JENSEN 
 
 
 
 
Som jeg omtalte i hæftet ”FLV Historiske Aktivi-
teter 2004” og på flere møder, ville 2005 være 
et år i forandring, og disse forandringer ville 
komme til at berøre os alle. Det kom til at holde 
stik, men man ryster jo ikke gamle smede. Jeg 
har flere gange spekuleret på, hvor I får jeres 
gå-på-mod fra, og jeg må sige, at der gik et lys op for mig efter at 
have læst bogen ”Hammerkasterne” (dette nævnes ikke for at frem-
hæve Eskadrille 727 frem for andre). Den bruger heldigvis en del 
sider på at fortælle om opstarten på det hele, om hvordan I startede 
Flyvevåbnet med en hammer, et par bøjede søm og nogle gamle 
reservedelskasser og sidst, men ikke mindst, en ånd, der sagde, at 
dette skal bare lykkes.  
 I dag, hvor omflytningerne har berørt os alle, kan jeg konstate-
re, at ånden lever videre. I har alle ved fælles indsats og ikke 
mindst ved stor velvilje fra cheferne samt de faste medarbejdere på 
flyvestationerne fået det hele til at gå op i en højere enhed. Næsten 
alle grupper er i 2005 kommet på plads, og ved chefernes mellem-
komst ser det ud til at være nogle løsninger, der skulle kunne holde 
så langt ud i fremtiden, at vi kan nå vores målsætninger om renove-
ring af fly og genstande samtidig med, at der er sikret lokaler til re-
gistreringsgrupperne, således at det arbejde, der pågår her, kan 
forsætte endnu længere ud i fremtiden - også efter at vi har stoppet 
renoveringerne.  
 Som vi alle ved, skal Flyvestation Værløse lukke, men det si-
ges, at der er god kontakt mellem kommunen og pensionistgrup-
pen, så der findes nok en løsning også her.  
 Gruppen i Skalstrup har fået nogle lokaler på Flyvestation 
Skalstrup. Håbet er, at de kan forblive der, også efter at det hele er 
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overtaget af Lægekorpset; det vil vi arbejde for.  
 I den museale verden er det stadig målet, at den 2006-10-12 
skal vi alle til fest, hvor I er æresgæsterne. På denne dag skulle vi 
gerne kunne slå portene op til Flyvevåbenmuseet i Stauning, en 
udstilling, som jeg håber på, at vi som aftalt får færdiggjort og sat 
op til gavn for de kommende generationer - et sted, hvor vi fortæller 
vores fælles historie samtidig med, at  udstillingen også skal vise 
det nye Flyvevåbnet, så vi kan hverve nye medarbejdere, så histori-
en kan forsætte. 
 
Med ønsket om, at I må få glæde  af at læse det efterfølgende, 
samt om, at vi kan holde dampen oppe i 2006, vil jeg endnu en 
gang takke for den hjælp I yder, også til Bent Aalbæk-Nielsen, der 
har gjort dette skrift muligt.  
 Og så vil jeg gerne ønske jer alle og jeres familier en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår. 
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FLYHIS 
    
Som det har været tilfældet på stort set alle andre områder i Flyve-
våbnet (FLV), har året 2005 også for Flyvevåbnets Historiske Sam-
ling (FLYHIS) stået i forandringens tegn. Som omtalt i bladet sidste 
år var jeg orienteret om, at Drift Divisionen ville blive nedlagt, og 
FLYHIS ville komme under LESEK. Da organisationsskemaerne 
blev tilgængelige, var FLYHIS imidlertid underlagt Niveau tre i FTK, 
nemlig det nye Stabs Støtte Element. Det var ikke helt optimalt, da 
det er på Niveau tre. Efter at der var orienteret om de problemer, 
dette indebar, blev FLYHIS igen af stabschefen placeret under LE-
SEK, hvilket indebar, at vi 2005-05-15  som nye chef fik MJ 
O.S.Nielsen, der refererer direkte til stabschefen. Denne placering 
er optimal.  
  Netop forandringerne har også lagt beslag på en meget 
stor del af de arbejdsmæssige ressourcer, som har været til rådig-
hed. Det gælder ikke mindst for selve FLYHIS, som i årets løb har 
måttet flytte ud af HG25, og som står for at skulle forlade de ellers 
efterhånden velindrettede lokaliteter på FSN Karup og rykke uden 
for hegnet til den anden side af Herning-Viborg vejen i Gedhus om-
rådet, hvor Samlingen nu får rådighed over seks gode depotbygnin-
ger med tilhørende kontorfaciliteter m.v.  Vi håber i alt væsentligt at 
kunne være på plads her primo 2006. 

 

Der er gode forhold  i de nye 
lokaliteter, og en del af 

FLYHIS’ mange effekter er 
allerede flyttet. 



7 

Men netop de meget omfattende omstruktureringer i FLV med sam-
menlægninger og nedlæggelser af enheder har samtidig gjort det 
utrolig vigtigt at kunne intensivere indsamlingen og registreringen af 
effekter og dokumentation. Målet er det helt klare, at mindst muligt 
af historien om dansk militær flyvning og om Flyvevåbnets indsats i 
mange sammenhænge går tabt. 
 Det er da også gennem 2005 - sideløbende med flytningerne - 
lykkedes at komme endnu et godt stykke på vejen mod dette mål. 
Det skyldes ikke mindst en fortsat meget positiv indstilling fra FTK 
og FMK - en indstilling, der i det daglige kommer til udtryk på man-
ge forskellige måder. Men det skyldes også i høj grad FLYHIS’s 
gode samarbejdspartnere, Thomas Pedersen (THM), medarbejdere 
og velvillige chefer i Flyvevåbnet, og sidst, men ikke mindst skyldes 
det de pensionistgrupper og andre – og blandt dem også civile som 
folkene i Stauning, Opsund Ungdomsskole og Avedøre - som bru-
ger en betydelig del af deres tid på det arbejde, som er helt afgø-
rende for, at det, der ellers kun ville være døde og uinteressante 
samlinger, bliver til levende og spændende historie for vores samtid 
og for kommende generationer. 
 For vores vedkommende i FLYHIS fik vi i begyndelsen af 2005 
stablet en udstilling på benene, der blev brugt i forbindelse med 
FTK 50 års jubilæum. Den 2005-03-15 blev den vist til Dronningen, 
Forsvarsministeren og Forsvarschefen m.fl., og alle tilkendegav, at 
det var en fin og præsentabel udstilling.  Også i den sammenhæng 
gælder det, at uden den viden, jeg får fra jer, samt uden jeres ildhu 
havde dette ikke kunnet lade sig gøre.  
 

 
 
Dronningen, For-
svarsministeren 
og Forsvarsche-

fen så med inte-
resse på FLYHIS’ 

udstilling ved 
FTK’s 50 års ju-
bilæum. 

 
Foto:  

FLV Fototjeneste 
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På ét punkt har FLYHIS måtte melde pas. Det er vores årlige tur. 
Jeg havde lavet et sats på en flyvetur med en af de nye C-130 Her-
kules som jeres belønning for det store arbejde, I lægger i FLYHIS; 
men det glippede. Der er kun tre stel, og de må siges at være taget 
i brug for alvor. Da vores tur  ikke har nogen operativ værdi, og da 
ESK 721 flyver så meget, som de gør, glippede det altså i år; men 
har jeg valgt at prøve igen i 2006, og hvis det ikke kan blive flyven-
de i luften, bliver det flyvende på landevejen.  
 
Budget og personel  
FLYHIS har i 2005 haft et budget fra: 
*    FTK på 85.000 kr. Dette har skullet dække møder, maling til re-
noveringer, kontorhold, rejser o.s.v. Foruden dette dækkes udgifter-
ne til FLYHIS bygninger, kørsel samt udgiften til de faste medarbej-
dere, som for nuværende er én SSG, én civil og én FSPC 
*   FMK har i 2004 og 2005 givet 100.000 kr. til hovedværkstedsar-
bejder. Leder FLYHIS har ansøgt om det samme budget i 2006, 
2007 og 2008, da det snart kommer til at hedde Forsvarets Materi-
eltjeneste. Dette gør, at det bliver fællesværns, hvilket indebærer, 
at vi må gøre opmærksom på vores projekter allerede nu. 
 
Beløbene skal bruges til: 
1. 2006 til opmaling af Sikorsky S-61A  U-279 redningshelikop-

ter i orange 70'er-look til museet i Stauning. 
2. 2007 til opmaling af F-86 D Sabre på HVK/ÅLB, der renove-

res af Ålborg pensionisterne, og som skal til Aalborg For-
svars- og Garnisonsmuseum. 

3. 2008 til opmaling af F-100 D Super Sabre, der renoveres af 
Team Tordenjet, og som skal til udstillingen i Stauning 

 
Efter færdiggørelsen af disse projekter er vores målsætning om to 
perfekte fly af hver type nået. Til dette skal føjes, at flyene ved mu-
seet i Gedhus vil blive overhalet sideløbende. 
 
Registreringsarbejdet 
På et møde for de folk, der arbejder med registreringen af de man-
ge effekter rundt på flyvestationerne, var der enighed om, at det 
edb-program, der er til rådighed for arbejdet, har sine mangler og 
begrænsninger. 
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 SSG P.B.G. Nielsen fra KLCE Øst har set på programmet og 
mener, at han vil kunne forbedre det, så der bl.a. kan opnås forbed-
ringer vedr. søgning, print og vedhæftning af fotos. Det vil i øvrigt 
blive undersøgt, om en sådan forbedring kan koordineres med det 
arbejde, der skal i gang for Tøjhusmuseet med udvikling af et helt 
nyt registreringsprogram. 
 Det er besluttet, at der i FLYHIS’s nye lokaliteter i Gedhus vil 
blive installeret  en trådløs router, som bl.a. vil gøre det muligt at 
registrere effekter direkte på hylderne via en bærbar PC. 
 Der vil blive arbejdet for, at alle pensionistgrupperne kan få 
adgang til Internettet, og at kommunikationen til dem og indbyrdes 
mellem dem kan effektiviseres ved hjælp af “ensartede” internetad-
resser. 
 
Tiltag i den museale verden 
I den museale verden er det ikke gået stille af. Som alle har kunnet 
følge det i dagspressen, er der en gruppe, der på Flyvestation Vær-
løse ønsker at overtage de store hangarer, når basen er lukket, og 
omdanne disse til flyvemuseum.  
 Der er imidlertid et problem: Selv om gruppen på Værløse skri-
ver i dagspressen, at Flyvevåbnet har masser af genstande og fly til 
rådighed, holder det ikke helt. Alle de fly, som vi karakteriserer som  
Kategori 1 - d.v.s. dem, der altid skal opbevares inde - er alle udlånt 
til museer rundt om i landet, det være sig Teknisk Museum, Ålborg 
Forsvars- og Garnisonsmuseum, Stauning osv. Så for første gang i 
Flyvevåbnets historie kan vi sige, at alle Kat. 1-fly nu er garageret 
inde. De bliver vartet og vedligeholdt, og selvfølgelig agter Flyve-
våbnet ikke at komme og fjerne noget fra museer, der har modtaget 
og fremvist det gennem adskillige år, set i lyset af, at der dukker et 
nyt tiltag op. Hvis der skal ske nogen omfordeling, hvis museet i 
Værløse  bliver en realitet (får bygningsmasse, driftskapital, samt 
millioner til opbygning af udstilling), må disse omfordelinger ske ef-
ter konstruktive aftaler mellem den nye part og dem, der i dag frem-
viser de omtalte genstande  i et samarbejde med Flyvevåbnet, der 
jo i sidste ende ejer flyene og genstandene. Samtidig må de på 
Værløse også være villige til at istandsætte og renovere nogle af de 
fly, som endnu mangler en kærlig hånd.  På denne måde må det 
tilstræbes, at flest muligt bliver tilgodeset. 
 I  skrivende stund er der aftalt møde den 2005-11-30 i 
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Jonstrup, hvor formanden for Flyvevåbnets Museumskommission 
og Leder FLYHIS vil få en orientering af den nye gruppe, og i den 
forbindelse vil mulighederne fremadrettet blive drøftet.. 
 
Præsentation og udstillinger 
Igen i 2005 er et større antal effekter blevet spredt ud til forskellige 
institutioner rundt i landet. Det er med til at skabe et positivt image 
for Flyvevåbnet hos befolkningen. 
 Det kan således nævnes, at Randers Flyveplads har fået imø-
dekommet en anmodning om et Draken fly til låns som Gate Guard. 
 Forsvars- og Garnisonsmuseet i Aalborg er tildelt en HAWK 
launcher med tre dummymissiler. 
 Zeppelin Museet i Tønder har fået en landrover samt en Bofors 
L.60 og en L.70 til rådighed. 
 Garnisonsmuseet på Bornholm har forespurgt om et Draken 
RF-35 fly til Gate Guard. Dette er imødekommet fra FLYHIS’ side, 
men en ansøgning om tilladelse til opstilling blev afslået af Born-
holms kommune. En fornyet ansøgning til FLYHIS - denne gang  
fra Bornholms Tekniske Samling - er nu til behandling. 
 Den Sikorsky S-61A helikopter, som til sin tid skal tilgå FLY-
HIS, er efter ansøgning tildelt museet i Stauning. Der er her tale om 
en langtidsdisponering i lighed med, hvad der gælder for de andre 
tildelte fly og genstande. 
 Via Tøjhusmuseet er en Draken F-35 indgået i en byttehandel 
med Det Tyske Flyvemuseum. 
 Det private svenske flyvemuseum Svedino Air Museum har 
ansøgt om lån af en F-104 Starfighter til udstilling i deres nye hal. 
Efter samråd med Det Svenske Flyvemuseums direktør er denne 
ansøgning efterkommet. 
 
Indsamling og registrering af effekter 
Som nævnt indledningsvis er der fra FTK og det nedlagte KLG vist 
stor imødekommenhed over for FLYHIS’s virksomhed. Dette er 
bl.a. kommet til udtryk ved, at FTK og KLG som nævnt godkendte 
afgivelse af tre personer. Disse tre kunne derefter på fuld tid kon-
centrere sig om arbejdet med at registrere og indsamle effekter, 
dokumentation og enhedshistorie fra deres hidtidige tjenestesteder. 
Noget tilsvarende er der sket på Flyvestation Aalborg med en per-
son  i forbindelse med lukning og afvikling af ESK 726. Ved FMK 



11 

har der været afholdt møde, hvor medarbejderne blev opfordret til 
at indsamle og registrere genstande, effekter og skrivelser. I FMK 
er materielmester E. Sisbo udpeget til koordinator på vegne af FLY-
HIS. 
 
Skrydstrup 
Her måtte pensionisterne, der mødes i organisationen “Team Tor-
denjet”, i løbet af 2004 rykke ud af de lokaliteter, som man hidtil 
havde haft til rådighed. I stedet har man fået tildelt en  standplads i 
Hangar 1 samt en belægningsbygning, der tidligere havde været 
anvendt af ESK 662 som mandskabsbygning for de værnepligtige, 
og som stadig for en dels vedkommende anvendes af Hjemmevær-
net til våbenkammer og omklædning. 
 Også her har flytningen lagt beslag på en meget stor del af 
teamets arbejdsmæssige ressourcer, og den blev yderligere be-
sværliggjort i ret betydelig grad, ved at den kom til at foregå i regn-
vejr.  
 “Team Tordenjet” er delt op i to grupper: Historisk Samling 
(HISA) og Flygruppen. I den ny bygning blev der skabt mulighed for 
at indrette en kantine, hvor begge grupper kan mødes hver onsdag 
morgen til briefing/kaffe og gensidige informationer m.m., hvorefter 
Flygruppen kører til Hangar 1. Denne kantine med tilhørende køk-
ken kunne første gang tages i brug den 6. oktober 2004. 
 HISA-gruppen har desuden rådighed over et lokale på ca. 36 
m2, der anvendes til kontor/administration med 2 computere til brug 
for registrering af modtagne museale genstande, en kopi- og en 
makuleringsmaskine samt diverse kontorartikler, tavler m.v. 
 Dertil kommer 10 lokaler på hver ca. 12 m2, der er indrettet 
med reoler og skabe til opbevaring af diverse museale genstande. 
Og endelig skal det nævnes, at HISA-gruppen har adgang til meget 
fine vaske-, bade- og toiletforhold. 
 I Hangar 1 har Flygruppen rådighed over ca. en fjerdedel af 
gulvarealet, hvilket vil sige ca. 285 m2, til brug for renovering af ud-
fasede fly og flydele med henblik på udstilling. I tilknytning hertil har 
gruppen rådighed over et antal siderum og kontor, ligesom der er 
cafeteria samt vaske-, bade- og toiletforhold.  
 I forbindelse med hangarhallen er der nu etableret en åbning 
med rulleport, som giver adgang til det tidligere instrumentværk-
sted, hvor gruppen har etableret et maskinværksted på ca. 96  
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m2 til brug ved reparation af diverse flydele m.v. 
 Trods det store arbejde med flytningen har der dog også været 
tid til at færdiggøre arbejdet med restaureringen af en T-33, som 
kunne køres til maler den 22. august 2005. Når den er færdig dér, 
vil den blive overført til Dansk Veteranflysamling i Stauning med 
henblik på at indgå i det kommende Flyvevåbenmuseum. 
 
Værløse 
Pensionisterne er flyttet fra Byg.67 i Nordlejren til Byg.152 i det syd-
lige område. Deres situation er imidlertid endnu ret uafklaret, idet 
de kun kan forblive i Byg.152 i de næste ca. 3 år, indtil det sidste af 
Flyvestation Værløse ventes afhændet. Der arbejdes på, at de der-
efter skal kunne få en mindre facilitet i Jonstrup-lejren til rådighed - 
et klasseværelse på Flyvevåbnets Officersskole er således på tale. 

”Team Tordenjet” er nu 
færdig med restaurerin-

gen af en T-33.  
   Det er et godt eksem-
pel på den meget høje 

kvalitet i de restaure-
ringsarbejder, der fore-

går  rundt i pensionist-
grupperne. 

Billedet herunder fra Værløse giver egentlig et godt indtryk af situationen 
det sidste års tid hos pensionistgrupperne: Et næsten uoverskueligt flytte-

rod. 

Dansk forsvars flystel nr. 1000 må ven-
te et stykke tid endnu på at blive gjort 

udstillingsværdigt. 
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Stemningen blandt Pensionistforeningens 174 medlemmer, hvoraf 
ca. 50 normalt mødes hver tirsdag, er naturligt nok præget af 
spørgsmålet: “Hvad nu?” 
 Arbejdet med istandsættelse af Lynx helikopteren S-134, som 
er stel nr. 1.000 i det danske forsvar, har måttet stilles i bero; men 
man ser frem til forhåbentlig at kunne komme i gang med arbejdet 
på en Firefly, som man regner med at modtage fra Sverige.  
Dette er et fly,  der er lånt af Dansk Veteranfly Samling i Stauning 
på langtid efter aftale direkte med Det Svenske Flyvevåbenmuse-
um. Efter istandsættelsen, der betales af museet i Stauning, tilgår 
det Flyvevåbenudstillingen. 
 
Aalborg 
Aalborg pensionisterne måtte sidste år indskrænke deres pladsfor-
brug ganske væsentligt; men de vil derefter kunne forblive i Hangar 
61 i det næste års tid. Derefter ventes det, at de vil blive tildelt, 
hvad der svarer til en standplads i en anden facilitet på flyvestatio-
nen. 
 Der er dog også - ved siden af flyttearbejdet - blevet tid og 
kræfter til at løse forskellige arbejdsopgaver. Således er den store 
opgave med at nedslibe og male den T-33 Silverstar, DT-497, som 
man fik til Aalborg i oktober 2004, nu afsluttet. Flyet er afleveret og 
blev den 4. oktober opsat ved Flyveskolen på FSN Karup på en søj-
le, der gratis er fremstillet til formålet af et hold smedelærlinge fra 
EUC Viborg som svendeprøve. 
 

 
 

 
 
Takket være pensio-

nistgruppen på FSN 
Aalborg, som ses på 

billedet, og et hold 
smedelærlinge fra 
Viborg har Flyve-

skolen nu fået den 
helt rigtige Gate 

Guard. 



14 

Gruppen er derefter godt i gang med at lave pladearbejde på F-86 
A-LE. 
 Sidste år klargjorde folk fra gruppen en minitraktor, “Bette 
Mads”, til Forsvars- og Garnisonsmuseet, hvor den siden er brugt til 
at trække rundt med de to mini-Starfightere R-723 og R-726. På et 
tidspunkt blev den ene vinge ved et uheld kørt af RT-726. Denne 
skade har gruppen repareret med aluminiumsplader leveret fra FSN 
Karup, hvorefter “flyet” nu atter er i tjeneste. 
  
Karup 
Efter små fem års arbejde var RF-84F Thunderflash projektet så 
langt, at flyet kunne præsenteres i forbindelse med en reunion den 
28. maj i år - dog uden maling. Det ganske betydelige arbejde på 
malerværkstedet var man ved efterårets begyndelse klar til at tage 
fat på hos Danish Aerotech, som har stillet 175 arbejdstimer til rå-
dighed til denne opgave. En stor hjælp i den forbindelse har man 
fået fra Ole Rossel, som har brugt ca. 800 arbejdstimer på fremstil-
ling af detailtegninger. 
 Efter færdiggørelsen af RF-84F Thunderflash flytter pensioni-
sterne til FLYHIS’s nye område i Gedhus. Det betyder, at al muse-
umsaktivitet vedr. Flyvestation Karup derefter vil være samlet i 
Gedhus-området. 
 Et nyt projekt, som man er gået i gang med, er klargøring af en 
DAF Fotobus, som skal udstilles sammen med Thunderflash’en i 
det kommende Flyvevåbenmuseum i Stauning. 
  

Efter små fem års arbejde  
kunne RF-84F flyet omsider 

rulles ud og præsenteres i 
forbindelse med  en reunion 
i maj. Endnu manglede dog 

den maling, der senere 
fuldendte projektet. 
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Gedhus-museet 
Museet havde i 2004 2.500 besøgende, hvilket må betragtes som 
meget fint. En hel del besøg af foreninger, skoler m.v. foregår uden 
for den normale åbningstid. 
 Den gamle lade, der anvendes til udstilling, er blevet renoveret 
og lukket, og i forbindelse med det fik en del af området ved museet 
en ny asfaltbelægning, så det dermed  blev forberedt til opsætning 
af to  telthangarer - den ene er den, som man har fået overdraget 
fra materielmester E. Sisbo. 
Det har imidlertid vist sig at væ-
re meget arbejdskrævende, da 
mange dele er rustet sammen. 
 

Pensionisterne på Karup er gået i gang med at klargøre cockpit-
sektionen fra en TF-100F Super Sabre. Det er meningen, at den 
skal males i ESK 727-farver, og når den til sin tid er færdig, vil den 
blive opstillet i telthangaren. 
 To af de fly, der hidtil har haft plads ved museet - en Gloster 
Meteor MK 8, B-491, og en T-33 Silverstar, DT-905 - er i meget 
dårlig stand, og de er derfor midlertidig fjernet. Det er planen, at de 
efter en grundig restaurering vil blive genopstillet. Det samme gæl-
der den RF-84F Thunderflash, C-581, der tidligere har stået som 
Gate Guard ved Flyveskolen. 

Det betyder en enorm gevinst for museet i Ged-
hus og ikke mindst for museets fly, at de nu kan 

komme i læ for vind og vejr i telthangaren. 

Næste projekt fra pensionister-
ne i Karup er denne TF-100F 

Super Sabre cockpitsektion. 
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 Desuden vil en fly-bugseringstrailer, som har været brugt i Fly-
vevåbnet i perioden 1948-1990, blive klargjort med den F-84G 
Thunderjet, der er blevet overdraget af Tøjhusmuseet. Det tableau, 
der dermed bliver skabt, og som vil vise, hvordan man transportere-
de fly i 1950'erne, vil også blive udstillet i Gedhus. 
 Et ganske betydeligt arbejde med registrering af fotos og gen-
stande foregår planmæssigt. Dertil kommer, at en del tid er brugt til 
deltagelse med udstillinger ved forskellige lejligheder som indvielse 
af Messe Nord efter renoveringen, på 50 års-dagen for kirkesalen 
og 50 års-dagen for FTK samt ved åbent hus på flyvestationen. 
 
Draken Team Karup 
Der er arbejdet på, at AT-158 samt A-113 kunne overdrages til Dra-
ken Team Karup med henblik på, at flyene atter kunne komme ud 
at flyve. Dette er imidlertid blevet afslået af FMK. 
 Teamet har ca. 90 medlemmer, og der blev holdt Draken Mee-
ting Day den 3. september. 
 
Luftforsvarets Veteraner 
En ny organisation er i år kommet med i arbejdet på at bevare Fly-
vevåbnets historie. Det er foreningen Luftforsvarets Veteraner 
(LUFTVET), hvis medlemmer har gjort tjeneste ved eller på anden 
måde haft tilknytning til den nu nedlagte Luftværnsgruppe på Flyve-
station Skalstrup. Særdeles væsentligt for den ny forening er, at 
den har fået lokaler til rådighed på flyvestationen, hvor man kan 
mødes, og hvor der kan arbejdes med de mange opgaver, der kom-
mer til udtryk gennem nedsættelsen af seks arbejdsudvalg: 
-   Udvalg for registrering og beskrivelse af billeder, video m.v. 
-   Udvalg for registrering og beskrivelse af materiel og effekter. 
-   Udvalg for HAWK systemets vedligeholdelse på Stevnsfortet. 
-   Udvalg for beskrivelse af Luftforsvarets historie. 

I september deltog LUFTVET i et åbent 
hus-arrangement på Stevnsfortet. 
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-   Udvalg for arrangementer/aktiviteter. 
-   Museumsudvalg. 
 LUFTVET er stærkt engageret i arbejdet med et Koldkrigsmu-
seum på det tidligere Stevnsfort, og det er planen, at en HAWK 
eskadrille senest i juni måned 2006 skal være klar til at indgå i mu-
seet - helst på de arealer, hvor ESK 541 i sin tid var opstillet. Disse 
arealer ejes nu af Stevns kommune, hvor der endnu ikke er taget 
endelig stilling til, om de skal anvendes til Koldkrigsmuseets projekt. 
 Foreningen har allerede budt både medlemmer og andre på en 
række arrangementer. Således aflagde man i dagene 26.-27. april 
besøg hos pensionistforeningerne på FSN Aalborg og Karup. I Aal-
borg besøgte man desuden Forsvars- og Garnisonsmuseet, og i 
Karup var der rundvisning på flyvestationen og i FLYHIS. 12. au-
gust holdt man høstfest, og den 4.  september gennemførtes et 
åben hus-arrangement på Stevnsfortet i samarbejde med Østsjæl-
lands Museum og Koldkrigsmuseet. 
 
 Gruppen i Stauning 
Efter at C-47  K-687 blev kørt ind i vores nye hangar i oktober 2004, 
er det gået stille og roligt, men godt fremad med at restaurere det 
gamle fly. Vi - en gruppe på ca. 10 mand - har fået alle løsdele, dvs. 
sideror, - højderor og motorskærme renset af for gammel maling 
m.m., store dele af kroppen er ligeledes blevet slebet af for løstsid-
dende maling, og alle day-glow felter er blevet slebet helt ned til 
den grønne maling. Det var et kæmpe arbejde at få det af; det var 
en form for coating, der var limet på, og først skulle coatingen var-
mes, så det kunne rykkes af, derefter skulle det udtørrede lim slibes 
af. 
 Nu mangler vi så at få slebet kroppen af oppe omkring cock-
pittet og lidt bagud, men er løbet ind i et problem: vi mangler et stil-
lads, så vi kan nå helt op på toppen af flyet - det er jo ret højt i den 
ende. 
 Vi forventer at kunne male flyet lige før sommerferien. Det 
skal males i grønt med day-glow felter, altså ligesom da den blev 
udfaset fra Flyvevåbnet. Al maling er fremskaffet; den grønne ma- 
ling bliver autentisk med den originale grønne, da farveprøver har 
været i Holland til analyse. 
 Hovedvingerne ligger stadigvæk på FSN Karup. De vil ikke 
blive lavet, før vi er færdige med det, vi er i gang med nu. 
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Flyet skulle gerne være færdigt i september måned 2006, og tids-
planen holder indtil videre fint. 
 En god ting ved det gamle fly er, at vi stort set ikke har fun-
det nogen form for korrosion  - godt klaret af sådan et klenodie, 
som vi håber vil holde i mange år frem. 
 
Efterlysning:  
Skulle der være nogen, som kan undvære et stillads i ca. et ½ 
år, så må vedkommende gerne tænke på os. 
  
På "Jagergruppen Stauning"s vegne 
Bent Laursen, Aalborg 
 
 
 
 
Gruppen i Avedøre 
 
Det er gået støt og roligt frem med 
at overhale og samle de to Merlin 
motorer, hvoraf den ene efter fær-
diggørelse tilgår Teknisk Museum, 
og den anden forbliver i Avedøre 
udlånt af Flyvevåbnets Historiske 
Samling. Som det fremgår af foto-
grafiet, bliver det som altid et flot 
stykke arbejde 
 
 

Det koster ikke mindst masser af knofedt 
at få renset den gamle maling og day- 

glow af. 
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Opsund Ungdomsskole 
 
Projekt Sikorsky S-55C  
Istandsættelsen af Sikorsky S-55 helikopter, halenummer S-884, er 
genstartet efter en pause i 2004.  
 Status på flyet pr. november 2005: 
*   reparationer foretaget (pladearbejde, opretning af buler og 
 ”tidens tand”) 
* reservedele fremskaffet via Flyvevåbnets Historiske Samling, 
 dog mangler stadig visse dele af instrumentering samt halerotor 
*   motor adskilt, dele udskiftet, afrenset  
*  flere afrensninger og affedtninger foretaget såvel ud- som ind
 vendigt  
* bemaling af visse dele af cockpit og kabine indvendigt  
* 1. grundmaling af fuselagen foretaget  
* haleparti og rotorblade ikke istandsat eller bemalet endnu. 
 
Der har været et generationsskifte på dette ungdomsskolehold, 
som nu tæller 7 unge og 4 voksne. Holdet arbejder fast hver tirsdag 
aften i værkstedet på Opsund skole, hvor Videbæk kommunale 
Ungdomsskole har til huse. 
 Arbejdet fortsætter ind over vinteren og det tidlige forår, pri-
mært tirsdag aftener, men sidenhen inddrages også weekender i 
forbindelse med malearbejde. 
 Dette projekt har en anden karakter end istandsættelsen af 
Meteor Mk. 8, B-499, som pågik i perioden 1997-2000. S-884 er 
grundlæggende i bedre stand, og der er langt flere detaljer i restau-
reringsarbejdet, især hvad angår instrumentering og interiør. 
 
John Jensen 
”Opsund Aircraft Display Team” 
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Tøjhusmuseets  
FLV-historiske aktiviteter 
 
Ved et møde i Flyvevåbnets Museumskommission gav museumsin-
spektør Thomas Petersen fra Tøjhusmuseet en orientering om det 
indsamlings- og dokumentationsarbejde, som man dér har gennem-
ført eller er i gang med i relation til Flyvevåbnet. 
 Med udgangspunkt i det aktuelle forsvarsforlig er der udarbej-
det en plan for museets indsamling og dokumentation vedrørende 
Flyvevåbnet for perioden 2005-2009. 
 Der er gennemført en omfattende dokumentation og indsam-
ling vedr. HAWK, og i den forbindelse har museet modtaget ganske 
meget materiel og et stort dokumentationsmateriale. Der er endvi-
dere indledt en dokumentation og indsamling vedr. DEHAWK, og i 
den forbindelse har museet fået øremærket en del materiel med 
henblik på senere overdragelse, ligesom museet har gennemført en 
dokumentation af de sidste øvelsesaktiviteter med systemet. 
 I forbindelse med lukningen af Kontrol- og Luftværnsgruppen 
har museet gennemført en begrænset indsamling primært af doku-
mentation til belysning af gruppens historie. 
 I forbindelse med strukturtilpasningerne i luftrumskontrollen 
og herunder lukningen af KLC-Ø har museet indledt en indsamling 
og dokumentation af anlægget i Vedbæk. 
 Museet har indledt et foreløbig begrænset indsamlings- og 
dokumentationsarbejde i forbindelse med strukturtilpasningerne i F-
16 styrken, idet museets to øremærkede fly (E-024 og E-180) fort-
sat vil være i tjeneste. Disse to fly følges nu gennem bl.a. M-3 op-
graderingen. 
 Som led i museets arbejde omkring Flyvevåbnets løbende 
operationer er der gennemført en begrænset indsamling på stedet i 
forbindelse med Flyvevåbnets deltagelse i det baltiske afvisnings-
beredskab gennem detachementerne i Lithauen. 
 Endelig skal det nævnes, at indsamling og dokumentation 
vedrørende S-61 helikopterne fortsætter som følge af forlængelsen 
af deres operationsperiode. 
 Der er indledt en indsamling og dokumentation vedrørende 
Flyvematerielkommandoen, herunder også af hovedværksteds- og 
depotstrukturen med henblik på at sikre effekter og dokumentati-
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onsmaterialer for eftertiden. Arbejdet omfatter endvidere en koordi-
nering med Statens Arkiver vedrørende bevaringen af bl.a. teg-
ningsmaterialer. Thomas Pedersen slog fast, at alt tegningsmateria-
le skal bevares, og han opfordrede til, at det i hvert fald foreløbig 
sker ved FLYHIS’s foranstaltning. 
 Når det drejer sig om ældre bygningstegninger, så opbevares 
de af Rigsarkivet, og tegninger fra perioden efter 1945 opbevares i 
digital form af Kulturarvstyrelsen. Men specielt for de ældre bygnin-
gers vedkommende mangler man oplysninger om, hvem der har 
brugt de forskellige bygninger og rum, samt om, hvad der er foreta-
get af ændringer. 
 I øvrigt kunne Thomas Pedersen oplyse, at man fra Tøj-
husmuseet forhandler med Kulturministeriet om at få den meget 
omfattende samling af dokumenter og billeder m.v. registreret sam-
let ved Det Kongelige Bibliotek. Det blev endvidere nævnt, at Rigs-
arkivet ikke vil opbevare havarirapporter, men at man kunne fore-
stille sig, at disse scannes ind og gemmes elektronisk og i et vist 
omfang gøres tilgængelige på Internettet. 
 
 

Flyvevåbenmuseet i Stauning 
 
Ikke alt gik som planlagt, og dog - - - 
Efter 2½ års forarbejde syntes alt at være klar til et startskud på det 
ny museum med et første spadestik den 4. oktober i år.  
 Ganske vist havde Tøjhusmuseet - p.gr.a. ændrede udmel-
dinger fra Kulturministeriet - måttet trække sig som egentlig part i 
projektet med såvel økonomiske som personelmæssige bidrag; 
man er dog fortsat fuldt og helt med i planlægningsarbejdet og kom-
mer med senere, når hallen er bygget, med både driftsmidler og 
ekspertise samt penge til formidling.  
 Men i Dansk Veteranfly Samling var man i oktober i år nået 
så vidt, at der med støtte fra amt og kommune, tilskud fra diverse 
puljer og med eget indskud var skabt et økonomisk grundlag på 
mere end 8 mio. kr., hvortil kom et  tilsagn om midler fra Elleham-
mers fond. Desuden kunne man konstatere, at det materiel og de 
effekter, som er planlagt at skulle indgå i udstillingen, i alt væsent-
ligt var klar eller godt på vej til at blive det.  Dansk Veteranflysam-
ling har i følge kontrakten med Flyvevåbnet forpligtiget sig til at hu-
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se og udstille flyene i en periode på 25 år. Herved har FLYHIS sik-
ret, at flyene vartes på bedste måde mange år frem i tiden, og at 
der vil ske en formidling af Flyvevåbnets historie.   
 Alt i alt betød det, at man nu kunne gå i gang med minimum 
1. etape, der omfatter udstillingshallen. Indvielsesdatoen var fastsat 
til den 12. september 2006 på 100 års-dagen for Ellehammers før-
ste flyvning. Indbydelserne til det første spadestik var sendt ud. 
 Men i ellevte time blev der givet midlertidigt startforbud. 
 
En hård fødsel  
Det, der skete i dagene omkring den 1. oktober var, at der var ind-
hentet tilbud fra fem firmaer. Tidligere indhentede overslag havde 
indikeret, at udstillingshallens pris ville være ca. 8,0 mio. kr.,  for-
bygning 4 mio. og udsigtstårn ca. 1,5 mio. samt eksterne arbejder 
ca. 1 mio. Da tilbudene blev åbnet, var hallens andel ca. 11,5 mio. 
incl. pilotering, forbygning 1,7 mio. og tårn 1 mio. samt eksterne 
arbejder ca. 1 mio. Da man altså havde 8 mio. i hånden plus et fast 
tilsagn på 2 mio. fra Ellerhammers fond, mente man nok, at det var 
forsvarligt at sætte halbyggeriet i gang. Men næsten samme dag 
meddelte advokaten for Ellehammers Fond, at man trak tilbudet 
tilbage, da der intet var på skrift fra Hans Ellehammer, og hvad han 
havde lovet mundtligt, kunne nu ikke bruges til noget.  
 Da det er Vestjylland, gældsætter man sig ikke bare og lukker 
to år efter. Der har derfor været sonderet forskellige andre mulighe-
der for finansiering, og ved et stort arbejde fra Samlingens formand 
og Skjerns borgmester er der fundet en model, der gør, at man 
starter med kun at bygge hallen til planlagt indvielse 2006-09-12; 
men der arbejdes på højtryk for at finde de sidste millioner (er der 
nogen, der kender en med en papkasse).  
 
 Generelt 
 
 Forsikringsdækning 
 Det er nu endelig afgjort, at personer, der arbejder i FLYHIS regi,  
 er dækket af Forsvarets forsikring. Formændene for de enkelte 
 grupper skal hvert år udarbejde lister over disse personer. 
 
 Ret til at føre MIL auto 
 De personer, der er opført på “forsikringslisterne”, har denne ret. 
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Illustrationerne her 
giver en forestilling 

om, hvad der venter de 
besøgende, når museet 
i Stauning står fuldt 

udbygget 

Bestående 
haller med 
nuværende 
udstilling af 
fly. 

Den ny hal 
med de fly, 
der enten er 
klar til udstil-
ling eller godt 
på vej til at 
blive det. 
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