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Sidste år skrev jeg til indledning her i årsskriftet: ”Når jeg ser tilbage på 
2010, må jeg sige, at det har været et fantastisk år”. 
     Med fare for at gentage mig selv må jeg sige, at 2011 har været et 
endnu mere fantastisk år. 
     Det startede for alvor i marts, hvor politikerne besluttede, at Flyvevåb-
net skulle stille med 4 F-16 samt to reservefly i det sydlige Europa for at 
være med til at forhindre oberst Gaddafi i at begå folkemord på sin egen 
befolkning. 36 timer efter Folketingets beslutning indsatte Flyvevåbnet de 
første fly over Libyen fra Sigonella basen i Italien. Missionen må siges at 
have været en succes. Vi har i skrivende stund fløjet 595 offensive missi-
oner og kastet 923 præcisionsbomber, og målene er blevet ramt med en 
præcision i verdensklasse. Det har været en kolossal indsats for Fighter 
Wing Skrydstrup, som fortjener både eksponering og ros. Men det er og-
så værd at bemærke, at det har været en indsats fra det samlede Flyve-
våben, hvor alle wings og Expeditionary Air Staff har bidraget på den ene 
eller den anden måde med transport, læsning og losning, specialister, 
udstyr, forbindelsesofficerer og –hold, planlægning og meget mere. Uden 
denne samlede indsats var det ikke lykkedes at komme så godt af sted 
og få flyene indsat så hurtigt. Hertil skal så lægges det store arbejde, 
som er ydet af bl.a. Forsvarets Materieltjeneste for at få det logistiske og 
tekniske back-up op at stå og af Forsvarets Personeltjeneste, der har 
sørget for den personelmæssige side af sagen. Det er således et solidt 
og vel gennemført teamwork blandt de berørte enheder i Flyvevåbnet og 
myndigheder i Forsvaret, der er fædre til den succesfulde deployering og 
indsættelse af det danske F-16 bidrag. 
     Flyvevåbnet er ikke gået i stå i forbindelse med deployeringen af F-16 
bidraget. Opgaverne løses fortsat på alle områder, og fx vores normale 
deployering af et C-130 fly og tilhørende personel til Afghanistan for en 8 
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ugers tjeneste derude er kørt helt normalt på linje med alle de andre op-
gaver, som Flyvevåbnet løser fra Grønland i nord til Afghanistan i øst, 
inklusive opstilling og udsendelse af et F-16 bidrag på 4 fly til Baltic Air 
Policing i 4 måneder. At det kan lade sig gøre, er i høj grad de ”stille eksi-
stensers” fortjeneste – dem, der dagligt løser deres opgaver til UG uden 
at gøre meget væsen af sig. 

Alt dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi bygger på det fundament, 
som I skabte fra den spæde start i 1950, hvor vi oprettede Flyvevåbnet, 
til i dag. Den ånd og den professionelle indstilling, I havde gennem de 
første 60 år, har gjort, at vi dag kan bryste os af at være et flyvevåben i 
verdensklasse. 
     Jeg konstaterer også med glæde og ved selvsyn, at I ufortrødent ar-
bejder videre i denne ånd og hele tiden skaber resultater til gavn for be-
varelsen af Flyvevåbnets historie. Samtidig fremviser I det moderne Fly-
vevåben ved at opstille vores rekrutterings F-16 overalt i Danmark; det 
kan være i København til vores årlige markering for de faldne eller ved 
air show og udstillinger, således at unge mennesker får interessen for 
Flyvevåbnet, og borgene ser piloternes arbejdsplads. 
     En anden måde at måle jeres indsats på er, at jeg i år havde den glæ-
de at belønne to af jer pensionister med hver 10.000 kr. fra Flyvevåbnets 
Jubilæumsfond. 
     Det ene legat gik til tidligere redaktør Bent Aalbæk-Nielsen, som var 
den person, der var tovholder på bogen 60 år i arbejde for Flyvevåbnet. 
Det andet legat gik til major (pens.) Kaj Larsen, der har været redaktør 
på bøgerne om Luftværnsgruppen samt Nike- og Hawk-systemet.  

Vi kommer nu ind i 2012, og her har vi en opgave foran os, som også 
kommer til at trække på jer ud over de daglige opgaver. Vi skal markere 
og fejre 100-året for dansk militær flyvning, og her kommer FLYHIS til at 
spille en stor rolle. Jeg ved, at I gerne tager handsken op, og jeg ser frem 
til at se resultatet af vore fælles anstrengelser. 

Med tak for indsatsen i 2011 og med ønsket om en glædelig jul og et 
godt nytår til jer og jeres familier, 
og med de bedste hilsner 

 Henrik Røboe Dam   
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Julen 2011 

Et tilbageblik 

Af Leder af  
Flyvevåbnets Historiske Samling 
Seniorsergent L. SØE-JENSEN 

 
 

Tiden går utroligt hurtigt, og ind imellem 
skal man stoppe op og kaste et blik tilbage. 

 
Jeg har i år valgt at se tilbage på, hvad vi har opnået – og hvad vi skal  
forbedre, men også på, hvad fremtiden bringer. Det gør jeg, fordi vi næ-
ste år har arbejdet på projektet i 10 år, og - som de siger i Rigsrevisionen 
- det er tid for et kasseeftersyn.   
     I 2002, da jeg tiltrådte ved FLYHIS, indkaldte jeg til et møde med alle 
grupperne. Det var en speciel oplevelse. Jeg husker tydeligt, at det ikke 
var alle, der syntes, at vi skulle lave planer for fremtiden, og specielt slet 
ikke at FTK skulle styre projekterne. Det gik jo egentligt meget godt i 
grupperne, som det gjorde.  
     Efter nogen debat lagde vi en plan, der i korte træk gik ud på:  
-    At fordele ansvaret i forbindelse med de forskellige flytyper på de fly-
vestationer, hvor de havde været hovedtypen.  
-    At vi skulle begynde at indsamle og renovere fly, ting og genstande til 
et kommende flyvevåbenmuseum. 
-    At prøve på at få sat system i registreringen på de forskellige flyvesta-
tioner samt på museet i Gedhus. 

Hvad har vi så opnået? 

Som man siger på jysk: Det er ikke helt så ringe endda! 
-   Vi har velfungerende grupper på Aalborg, Karup, Skrydstrup og ved 
museet på Stevns. 
-   På Værløse holder de stadig sammen, selvom at de har ringe arbejds-
vilkår. 
-   Vi har fået et par grupper ude i det civile, nemlig Jagerflygruppen i 
Stauning og folkene ved Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole, der alle ar-
bejder for den fælles sag, nemlig at bevare Flyvevåbnets historie fortalt 
gennem materiel, genstande og tekster. 
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Som skrevet sidste år vil ung-
domsskolen  således deltage i re-
novering,af den MiG-15, som vi 
tidligere i år har byttet os til i Po-
len. 
     Vi skal heller ikke glemme de 
enkeltpersoner og grupper, der 
skriver bøger og indsamler doku-
mentation. 
     Som noget forholdsvis nyt og 
lidt uden for egentligt Flyvevåben-
regi skal nævnes Strut Nordjylland 
samt Aeronautisk Aktivitetscenter 
Avedøre (AAA). Begge disse grup-
per arbejder med at bevare og fly-
ve gamle militærfly, nemlig de KZ-
VII fly, som var tilknyttet de militæ-
re svæveflyveklubber.  
     Til næste år vil AAA således 
starte prøveflyvning efter restaure-
ring af en KZ-VII i camouflagebemaling, og desuden  har de samlet og 
renoveret en RR Merlin Spitfire-motor til udstilling. 
     Skulle det lykkes at få frigjort en Piper Cub fra de amerikanske myn-
digheder – hvilket  Statens Forsvarshistoriske Museum arbejder på - vil 
AAA renovere den til flyvende stand, som den så ud, da den blev an-
vendt af Hæren til artilleriobservation. 
 
Hvad har disse grupper og enkeltpersoner så opnået gennem de sidste 
10 år? 
-   Kort fortalt er vi på flydelen færdige med 70 % af de typer, vi ønsker i 
absolut perfekt stand. 

-   Vi har fået klargjort 50 % af de 
køretøjer og det ground-support 
udstyr, vi ønsker. 
-   Sidst, men ikke mindst, har vi 
fået vores egen præsentable flyve-
våbenudstilling i Stauning. 

MiG-15 projektet er i øjeblikket under 

ombygning fra to– til ensædet fly hos 

pensionisterne i Aalborg. Derefter vil 

den egentlige restaurering blive ud-

ført af gruppen på Ringkøbing-Skjern 

Ungdomsskole.  

 
 

Flyvevåbenmuseet er andet og 

mere end fly. 
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   Her har det fra starten været hensigten, at alle, der har gjort tjeneste i 
Flyvevåbnet - fra værnepligtig til general - gerne skulle kunne genkende 
sig selv et eller andet sted i udstillingen. Fra mange sider hører vi gang 
på gang, at vi er kommet godt i mål. 
 
I har i arbejdsgrupperne vist, at I 
stadig kan bidrage med jeres viden 
og kreativitet; her tænker jeg på 
vores rekrutterings F-16, som I 
først modificerede, så den kunne 
opstilles på 1½ time; senere lavede 
I transportvogne til vinger og ror. 
     Gennem 5 år har den nu funge-
ret ved PR- og rekrutteringsarran-
gementer rundt om i landet og 
præsenteret Flyvevåbnet på bed-
ste vis. 

 
Ved FLYHIS har vi efterhånden fået 
oversigt over, hvad der er i de 300-
400 palle-kasser, der er indsamlet 
gennem de sidste 40 år. Indtil nu 
har kasserne  bare været opbeva-
ret, uden at vi kendte til indholdet. 
Nu bliver indholdet finsorteret og 
registreret. 

Hvad skal vi så opnå i de næste 10 
år, og hvor halter projektet, set på 
baggrund af, hvad vi aftalte på mø-
det i 2002? 

Først den kedelige del: Vores registrering går alt for langsomt!  
    Jeg har sagt mange gange, at hvis vi ikke ved, hvad de forskellige ting 
er, og hvorledes de er anvendt, så har de ingen værdi. 
     På nogle punkter er I undskyldt: Vores EDB fungerer stadig ikke opti-
malt; men det skulle der gerne blive rådet bod på i nærmeste fremtid, og 
så er der ingen undskyldning længere; registrering er, hvad der skal prio-
riteres højest. 
     Et nyt projekt gælder alle vores negativer og billeder. Her handler det  

      Opstilling af F-16 i Bella Centret. 

Der er ved at komme styr på ind-

holdet af de mange pallekasser. 
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igen om, at ved vi ikke, hvad det enkel-
te billede forestiller, eller hvem der er 
på det, så har det ingen værdi! 

Så den dag, hvor I ikke er her mere, og disse billeder ikke er registreret, 
kan vi lige så godt smide dem ud, og så går historien tabt for alvor. Så på 
med handsken; I får værktøjerne til fotoregistreringen primo 2012. 
 
I 2012 har vi en begivenhed, der vil berøre alle grupper. 
      Forsvaret afholder 100 års jubilæum for dansk militær flyvning. 
     GM Henrik Dam har i samråd 
med forsvarschefen besluttet, at 
dette skal markeres. 
     Det vil ske ved Åbent Hus på 
Wing Aalborg søndag den 10/06-
2012 samt ved et arrangement 
på Kløvermarken søndag den 
26/08-2012, hvor vi vil lave en 
historisk udstilling samtidig med, 
at vi opretter Kløvermarken som 
flyveplads for en dag. 
     I den anledning er Bent Aal-
bæk–Nielsen igen  i gang, og der 
vil udkomme en bog, der gen-
nemgår dansk militær flyvning gennem 100 år – fantastisk, at han kan!. 

 
Det sidste håb for fremtiden er, at vi får 
2000 m2 mere på museet i Stauning. 
Det vil gøre, at vi også kan fortælle om 
Søværnets og Hærens flyhistorie, sam-
tidig med at vi skal bruge plads til at for-
tælle om Flyvevåbnet i internationale 
missioner. Jeg ved, at der fra museets 
side bliver arbejdet på projektet. 

Registreringen er det, der skal priorite-

res højest. Her er det Tonny Lillie fra 

Skrydstrup, der er i gang med det vigti-

ge arbejde. 

I 2012 vil Kløvermarken genopstå som 

flyveplads for en dag. 
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Så status er: 
Vi skal gennemføre de resterende istandsættelser, og det skal ske paral-
lelt med, at vi får registreret materiel og billeder. Og vi skal HOLDE GEJ-
STEN OPPE og forsætte som nu. Så er jeg sikker på, at vi ved næste 
statusgennemgang om 10 år kan sige, at vi er nået næsten helt i mål. 

Med ønsket om en god jul og et godt nytår til jer alle og endnu en gang 
tak til Bent Aalbæk-Nielsen for at have redigeret dette skrift. 

SØE 

                    

                                   Besøg hos FLYHIS 

Forsvarets Museumskommission afholdt sit ordinære halvårlige møde 
den 16. november i FTK. 
 Efter selve mødet blev der aflagt besøg hos FLYHIS, hvor kommis-
sionen fik en rundvisning i arkiver og magasiner samt en briefing om ar-
bejdet på landsplan. Det udløste adskillige positive bemærkninger, og 
generelt blevet der givet udtryk for en positiv overraskelse over, hvor 
langt man er nået på det historiske område inden for Flyvevåbnet .         
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Danmarks Flymuseum 
2011 

 

Af Bent Laursen 
Næstformand  
for Danmarks Flymuseum 

 
 

Endnu et år er gået med forskelligartede museumsaktiviteter hos Dan-
marks Flymuseum. Udstillingen i de tre haller har dog ikke gennemgået 
de samme store forandringer som i 2010, hvor mange projekter blev af-
sluttet med nye fly, effekter og formidling, som der skulle gøres plads til i 
bygningerne. 
     Der har dog stadig været opgaver nok at tage fat på. F.eks. har pensi-
onistgruppen fra Værløse brugt mange timer på at gøre S-61 næsten 
komplet med instrumenter i cockpittet. Ved pensionisterne i Karup og 
Skrydstrup er der arbejdet på F-84, Firefly og F-100. Som sædvanligt har 
pensionisterne fra Karup og Værløse bistået den lokale ”Jagergruppen 
Stauning” med at holde de militære fly rene og præsentable. 
     De civile fly bliver også pudset og plejet. Den flyvende del bliver ved-
ligeholdt efter alle kunstens regler, så de opfylder de krav, der stilles for 
at flyve med dem. 
     Løbende vedligeholdelse af bygninger og udstilling er en stor og vigtig 
opgave. Det daglige personale er sammen med de frivillige rigtig gode til 
at sørge for orden og et præsentabelt museum; gæsterne er tydeligt im-
ponerede over denne indsats. Under sommerferielejren i uge 29 gav de 
frivillige en hånd med ved mange gode projekter; f.eks. blev Hal 1 frisket 
op med en nymalet gavl. 
     På Danmarks Flymuseums vegne vil jeg gerne takke Flyvevåbnets 
Historiske Samling med tilhørende pensionistgrupper på flyvestationerne 
og ”Jagergruppen Stauning” for arbejdet med at gøre Danmarks Flymu-
seum og Flyvevåbenmuseet endnu bedre og endnu mere interessant.  
Det er rart at se, at grupperne kan hjælpe hinanden på kryds og tværs. 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde til gavn for en god sag. 



11 

Igen i år var der deltagelse fra FTK's ledelse i det årlige møde for lederne 
af arbejdsgrupperne m.fl. . Men som det fremgår af billedet, var der den-
ne gang endnu større deltagelse end tidligere. Til stede var nemlig for-
uden chefen GM Henrik Røboe Dam også stabschefen BG Steen Hartov 
og CH/LESEK OL Leif Giebel.  

Fra arbejdsgrupper m.fl. 
 
Værkstedsgruppen Karup 

Vi har haft et travlt år her i Karup, fortæller Kjeld Hansen. Vi er blevet 
færdig med Fairey Firefly T.T. Mk. 1 - eller ”den gule flyver”, som vi har 

kaldt den. Den er 
nu på vej til at 
blive malet. 
     Vi er også i 
gang med F-
84G, som blev 
hentet på Ege-
skov. Det vil    
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stadig tage noget tid, før 
den er færdig, da der er 
mange reparationer og op-
pudsning af vinger og for- 
og bagkrop, så den kan 
komme til at stå blank igen 
som i sin tid, da Flyvevåb-
net modtog den. 
     V i har også renset og 
malet en motor fra F -104, 
som skal bruges til udstil-
ling, og en anden, som skal 
bruges på Mekanikersko-
len. Dem er vi så småt ved 
at være færdige med.  

   Når vi har fået motorerne ud, 
er vi klar til at få en Gloster Me-

teor fra Gedhus Museet ind for 
rensning og reparation. Når den 
er færdig, skal den tilbage til mu-
seet. 
     Vi er også stadig i gang  med 
reparation og maling af Ginge 
brandbilen.  
     Vores F-16 gruppe har også 
været af sted flere gange i år. 
Den største opgave var at få 

F-84 vingen og resten af flyet skal nok blive 

blank igen. Men det kræver bl.a. masser af 

knofedt. 
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flyet samlet og opstillet på 
Egeskov, hvor den skulle 
udstilles i efterårsferien i 
en af de stor haller, men 
med meget lille plads til at 
komme ind, så der skulle 
bruges stor snilde, for at 
det kunne lade sig gøre. 
Det gjaldt også, da den 
skulle ud igen for derefter 
at blive transporteret til Ål-
borg. 

 Museet i  

 Gedhusvagten 

Det forløbne år har været et 
godt museumsår, fortæller 
man fra bestyrelsen. 
     Året, som er gået siden 
sidste indlæg, har været til-
fredsstillende. 
     Museet i Gedhusvagten 
har haft ca. 1250 besøgende samt mange telefoniske henvendelser med 
spørgsmål om mange forskellige emner. 
     Mange henvendelser kræver mange timers granskning i arkiverne. De 
fleste gange kan vi heldigvis hjælpe. 
     Gruppebesøg af skoler og foreninger fortsætter. Soldaterforeningens 
årlige jubilæumsarrangement giver mange gode kontakter mange gode 
kontakter til ”gamle” flyversoldater. 
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Museets hjemmeside ”flyvestationkarupshistoriskeforening.dk” har man-
ge gæster. De lægger pæne ord på ”Gæstebogen” og får svar på forskel-
lige spørgsmål inden for vores interesseområde. Vi har netop passeret 
160.000 ”hits” siden november 2009. 
     Vi har haft forskellige uheld med teltet ved museet. Vestgavlen er gå-
et i stykker, ligesom forsiden og hele taget er ved at være slidt. Vi har 
forespurgt om at måtte lægge fast tag på teltstativet, men har desværre 
fået nej. Derfor vil der ikke gå mange, år før vi må opgive at have udstil-
ling her. 
     Vi har fået ”Queen Mary” anbragt i brandstationens shelter og Rosen-
bauer crashtenderen i garage ved FLYHIS. Meteoren er kørt over i Do-
mehallen, og her vil værkstedsgruppen gå i gang med den helt store re-
novering. 
     Museet har ændret åbningstider, således at vi nu har lukket i decem-
ber, januar og februar. Den første torsdag i måneden er åbningstiden 
ændret til 1500-1700. 
     Bestyrelsen er: formand E.V.H. Jensen, næstformand Poul Hjorth, 
kasserer Palle J. Christensen, bestyrelsesmedlemmer Verner Thorhauge 
og Jørgen Prip. 

 

Draken Team Karup 
 
 
2011 har været et godt og aktivt år for Draken 
Team Karup (DTK). Selvom der ikke har været 
Åben Hus arrangementer i perioden, har der væ-
ret nok andet at se til, fortæller John Andersen fra 
bestyrelsen.  

     Bestyrelsen startede ud allerede i uge 12 med at gøre de første forbe-
redelser til det længe annoncerede starterskift på årets 40 års jubilar AR-
113. Selve starteren blev hurtigt fundet frem, medens det kneb mere 
med at finde de pakninger, der også skulle anvendes. Men nogle timers 
intensiv eftersøgning bragte reservedelene frem i dagslyset. Tre uger 
senere mødtes vi så for at foretage selve starterskiftet. Vi havde på for-
hånd aftalt at arbejde fra normal fyraften og frem til klokken 20, og efter 3 
afteners arbejde var selve skiftet gennemført, og nu manglede vi kun at 
afprøve resultatet. Denne afprøvning udsatte vi til lørdag den 7. maj, hvor 
vi afholdt den årlige forårsklargøring. Vi havde regnet med, at der ville 
være god tid til at starte op, fordi mange af de årlige klargøringsopgaver 
allerede var gennemført i forbindelse med selve starterskiftet. En opstart 
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kunne så passende 
være et lille ekstra 
krydderi på en ihærdig 
arbejdsdag sammen 
med en del af vore 
medlemmer. Vi skulle 
imidlertid blive en hel 
del klogere. Der var 
mødt næsten 25 ar-
bejdsivrige medlem-
mer op, og vi havde 
kørt AR-113 udenfor 
og gjort klar til opstart. 
Bent hoppede i cockpittet og trykkede på startknappen, intet skete - bort-
set fra, at starterbrændstoffet fossede ud af systemet flere steder. Det 
var unægteligt en lang næse, men Bent var af den overbevisning, at de 
mange og store lækager var en følge af den lange periode, hvor flyet 
havde stået inaktivt. Tiden skulle vise, at han havde fuldstændigt ret. I 
løbet af nogle dage ophørte lækagerne, og flyet var atter tæt. Bortset fra 
det blev det en god forårsklargøring med de mange gæster.  
     Lørdag den 28. maj afholdt Eskadrille 725 reunion. Det var i år 60 år 
siden, at eskadrillen blev oprettet, så alle sejl var sat til for at give de 
mange fremmødte gæster en god dag. DTK var i lighed med tidligere år 
inviteret til et lave et static display med AT-158 i Hangar 26, en invitation 
som vi er meget glade for og hellere end gerne imødekommer. Det blev 
en meget god dag med godt humør og mange gæster. Efter en vel over-
stået reunion gik vi så over i ferieperioden, hvor alt går lidt i stå. Vi mød-
tes et par gange hen over sommeren for at forsøge at få liv i både AT-
158 og AR-113, men lige meget, hvor meget vi lokkede og truede, lige 
lidt hjalp det. Endelig fandt Michael på at kontrollere det starterbrænd-
stof, der var blevet hældt på, og det viste sig at være stærkt forurenet. Vi 
skiftede brændstoffet ud med noget nyt, og så lykkedes det at få gang i 
først AT-158 og nogle dage senere i AR-113. Jeg tror næsten, at alle in-
volverede dansede krigsdans, da også AR-113 startede. 
     I august måned blev der afholdt veterantræf i Grønhøj. DTK blev for 
første gang inviteret til at deltage. Vi stillede med cockpittet, som vi lånte 
på museet. Det blev læsset i en kassevogn, og ved hjælp af diverse pal-
ler og lignende blev der fabrikeret en trappe med gelænder, så interesse-
rede kunne få mulighed for at se, hvorledes et ”pilotkontor” også kan væ-
re indrettet. Det blev en god dag med mange ældre biler, ældre motor-
cykler og ældre fly. Det skulle undre mig meget, om vi ikke også bliver 
inviteret en anden gang.  
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     Den 10. september oprandt dagen for det årlige Draken Meeting. 
Denne begivenhed plejer at være pænt besøgt af vore medlemmer, nor-
malt en 25 – 30 stykker. I år slog vi alle rekorder. Vi var ikke mindre end 
57 personer samlet denne lørdag. Det betød, at vi måtte rykke fra den 
gamle motor-prøvestand til lånte lokaler ved Air Force Training Centre 
(AFTC). Samme dag blev der afholdt soldaterjubilæum på flyvestationen. 
Vi havde fået et samarbejde i gang, således at hvis vi ville lade jubilarer-
ne overvære vores opstart og motorafprøvning, så ville vi i stedet få før-
ste parket til den arrangerede præsentation af EH101 helikopteren. Det 
lykkedes over alt forventning at få alle tidspunkter til at passe sammen, 
således at alle fik maksimalt udbytte af hinandens arrangement. Midda-
gen blev også indtaget ved AFTC. Dagen sluttede med et besøg ved 
ESK 722, hvor Kim Zimmermann fortalte om eskadrillens arbejde samt 
viste rundt i de nye helikoptere. Vi fik også den voldsomme Volvo med 
jetmotoren at se.  
     Det seneste arrangement, vi har deltaget, i var familiedagen ved Heli-
copter Wing Karup. Her blev AT-158 præsenteret på fornemste vis. RØT 
kørte flyet over flyvefeltet, og det ankom til Hangar 22-området på sam-
me måde, som det ville være ankommet efter en regulær flyvning. Micha-
el fik sin bagsæde-tur, og jeg har hørt, at der ikke var et øje tørt, da ekvi-
pagen rullede ind i området. Der er jo stadig mange ældre medarbejdere 
på flyvestationen, for hvem Draken-perioden repræsenterer den absolut-
te storhedstid for Flyvestation Karup. 

 
 Skrydstrup 
 Team Tordenjet :  
  FSN Skrydstrup Historiske Samling (HISA) -   
  Hangargruppen 
 
 
  

Flyvestationen havde 
sammen med samar-
bejdsorganisationen be-
sluttet, at julefrokosten 
skulle afholdes samlet 
for alt personel. Uheldig-
vis skulle den afholdes i 
Hangar 1, hvor vores 
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flygruppe holder til. Det medførte, at vi skulle flytte den F-100, som vi er i 
gang med at renovere, samt en masse andre ting. Det lykkedes imidler-
tid, og Team Tordenjet fik afholdt en fin julefrokost sammen med de vel 
omkring 700 andre.  
     En af Team Tordenjets aktiviteter er et Sanitetsfagligt Mini-Museum. 
Hele samlingen, der tidligere havde til huse i Infirmeriets kælder, er ble-
vet flyttet til Bygning 349, hvor den nu indgår som en del af flyvestatio-
nens lokalhistoriske samling  (HISA). 
     I marts fik vi arrange-
ret et genopfrisknings-
kursus i førstehjælp. Vi 
fik lejlighed til at puste 
liv i en "halvdød" dukke 
og samtidig øvet efter 
de nye regler for genop-
livning. Desuden fik vi 
demonstreret en hjerte-
starter. 
     I april havde flyve-
stationen inviteret den 
kendte motivator, inspi-
rator og foredragsholder 
Chris MacDonald til at holde et foredrag for alt personel på flyvestatio-
nen. Det afstedkom, at Team Tordenjets flygruppe endnu en gang skulle 
rydde Hangar 1, for at der kunne blive plads til 500 siddepladser. Fore-
draget var udmærket, og flygruppen kom i gang med restaureringsarbej-
det igen. 
     I april var vi som vanligt repræsenteret i det årlige møde med de an-
dre 9 lokalhistoriske foreninger og museer i Vojens-området. De årlige 
møder går på skift mellem de deltagende foreninger og bruges til erfa-
ringsudveksling m.m. 

 
Med kost & spand i Stauning 
Traditionen tro drog et hold fra Team Tordenjet den 25. maj 2011 af sted 
til Flyvevåbenmuseet i Stauning for at foretage den årlige rengøring / af-
støvning af de fire udstillede fly, som vi har ansvaret for: F-16, F-86, T-33 
og Hunter. Efter veludført arbejde og fortæring af de medbragte madpak-
ker gik turen tilbage til Skrydstrup. Vi var sikre på, at flyene aldrig havde 
skinnet mere end netop på denne solrige majdag. 
 
 Den 22.06.11 var der skiftedag. Formand for Team Tordenjet i mange år 
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Niels Christian Jepsen 
(Jeppe) overgav posten til 
yngre kræfter. Hans Kristof-
fer Christensen (Stoffer) 
overtog roret. Samtidig blev 
leder af flygruppen Bent 
Ørnstedt afløst af Kaj Jen-
sen. Medlemstallet i Team 
Tordenjet har gennem årene 
holdt sig pænt omkring 30 
personer. Gennemsnitsalde-
ren har ligget omkring 73-74 
år.  
     Et af Team Tordenjets gamle medlemmer, Eilif Hansen - i folkemunde 
kaldet Pluto, afleverede en dag et billede til (HISA). På billedet står han 
lænet op ad et vejskilt, hvorpå der står Plutovej. Billedet er fra 1988 og 
kort tid før Pluto blev pensioneret. Historien bagved er følgende. Skiltet 
er ”organiseret” og opsat af medarbejderne ved flytank (CFT), hvor Pluto 
arbejdede. For år tilbage, da ESK 728 havde til huse i området, var der 
på toppen af en lille bakke et træskur kaldet Bakkely. Eskadrillen brugte 
skuret som linebygning. Senere overgik skuret til CFT som lager og 
værksted. For at gå til og fra skuret skulle man officielt gå en lille omvej. 
Pluto var mere praktisk og fik anlagt en beskeden grussti, der var mere 
direkte. Derfor fik stien navnet Plutovej. I dag er stien asfalteret og rettet 
ud og bruges til andet formål. Bakkely – det lille skur – endte sine dag 
som øvelsesobjekt for Brand og Redning (BOR). Som afslutning på histo-
rien kørte vi med Pluto ud til CFT for at se, om skiltet stadig var der. Det 
blev et glad gensyn med nogle af Plutos gamle medarbejdere, samt selv-
følgelig skiltet. Endnu et billede blev taget med Pluto og skiltet. 

     I HISA har vi sam-
let en del militære 
badges og decals. En 
del af samlingen hav-
de vi udstillet ved 
"Åbent Hus" på Skryd-
strup i 2010. Det er 
hensigten at viderefø-
re samlingen, bl.a. 
med dokumentation 
vedr. de enkelte mær-
ker. I den forbindelse 
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prøver vi – i den udstræk-
ning det er muligt – at er-
hverve nye militære mærker 
fra flyvestationen. 
     Ca. 10 km vest for Vi-
borg ved Finderup ligger 
"Bunker 7". Det er en NATO 
installation, Combined Air 
Operations Centre (CAOC), 
hvor man overvåger og 
planlægger luftoperationer 
indenfor ansvarsområdet, som er Nordeuropa. Da det blev kendt, at NA-
TO planlægger at lukke Bunker 7 i Finderup indenfor få år, mente vi, at 
bunkeren var et besøg værd. Vi fik arrangeret et besøg til den 21. sep-
tember, og vi var 20 medlemmer af Team Tordenjet, der i tre kleinbusser 
fandt vej til den diskret liggende bunker i det flotte bakkede landskab. Det 
var en yderst interessant oplevelse. Gennemgangen af bunkeren og til-
hørende briefinger var vel tilrettelagte og gav en god forståelse for pro-
jektets betydning, særligt under den kolde krig. Det er hensigten, at 
CAOC bliver slået sammen med en lignende NATO-installation i Tysk-
land. Hvad der derefter skal ske med bunkeren er uvist. Turen hjemover 
gik forbi Gedhus, hvor vi dels fik et kig indenfor i museet i Gedhusvagten, 
og dels hilste på ved FLYHIS. 
     Radarstationen i Bækskov har altid haft en særlig tilknytning til Flyve-
station Skrydstrup. Da stationen for få år siden overgik fra operationel 
eskadrille (ESK 602) til radarhoved, tilgik der en del publikationer herfra 
til vores historiske samling. Alt det modtagne materiale er nu registreret 
og sorteret - bl.a. en del C-kataloger (tekniske undervisningsbøger), som 
er udarbejdet på radarstationen.  

     Den årlige FLYHIS-tur 
gik i år til Oslo-området i 
Norge den 3.-7. oktober. 
Den fælles flyvevåben-
bus, som vi alle skulle 
være i på hele turen, 
startede mandag fra 
FSNSKP, hvilket var dej-
lig heldigt for de 9 med-
lemmer fra Team Tor-
denjet, der skulle med i 
år. Det er ikke mindst på 
disse FLYHIS-ture, at 
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man har mulighed for at skabe kontakt til andre i organisationen. 
     Arbejdssikkerhed har, og skal altid være, et vigtigt emne også for se-
niorarbejde med samling og adskillelse af F-16 Saml-let E-176. Flygrup-
pen har i samarbejde med en ekstern arbejdssikkerheds-konsulent over-
vejet, hvilke muligheder der er for at få et mere sikkert fodfæste, når der 
arbejdes på flyets krop. Det er specielt påkrævet, når der arbejdes i fug-
tigt vejr. Der er nu blevet pålimet Walk Way-baner i 25 cm bredde på 
oversiden af kroppen. Til mere sikker transport af flyet på langvogn er der 
fremstillet forankringsstraps, og FLYHIS i Aalborg har fremstillet et hjul-
stop, der forhindrer flyet i at skride sidelæns. E-176 har overvintret ved 
flygruppen i Hangar 1.   
     Renoveringsarbejdet med F-100D Super Sabre fortsætter. Der blev 
fundet store korrosionsskader på hele bunden af bagkroppen. Alle plader 
under stabiliser actuator og stabiliser montering er blevet reproduceret 
og udskiftet. Hængsler og struktur ved drag shute doors er skiftet. Wing 
drop-tanke er renoveret og monteret. Kanonløb er installeret. Der mang-
ler montering af stabiliser og tilpasning af kanonlemme. Det når vi fint 
inden årets slutning. Det er aftalt med FW SKP, at flyet er klar til maling i 
januar 2012.  

 

Aalborg 

Arbejdet i Hangar 52 på Flyvestation Aalborg foregår kontinuerligt året 
rundt, fortæller Harald Hald. Der er altid folk i hangaren hver tirsdag for-
middag. Og arbejdsopgaverne veksler året igennem. Der er ingen udsigt 
til, at man nogen sinde bliver arbejdsløse. Der vil altid være brug for frivil-
ligt arbejde. 
     I maj måned lød en opgave på klargøring af F-104 Starfighter R-704 
og R-846 med henblik på transport til Canada. Denne transport skulle 
foregå i 40 fods containere, så flyene skulle skilles ad. Det viste sig at 
være et meget omfattende arbejde, fordi skruerne enten skulle bores el-
ler fræses ud. Desuden skulle der smedes transportbeslag. Men opga-
ven blev løst. 
     Miniflyet F-104 Starfighter RT-726 er renoveret for Garnisonsmuseet i 
Aalborg. Opgaven lød på at fremstille to nye planer i dural aluminium 
samt at give hele flyet en gang maling. 
     F-104 Starfighter RT-664, som har været øvelsesfly for ABDR, blev 
hentet i Shelter 80 på FSNAAL med henblik på ophugning i H.52. Samti-
dig blev det en øvelse for Brand og Redning, som havde fået en ny skæ-
remaskine. 
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     For Flyvevåbenmuseet i 
Stauning er der fremstillet støt-
teben til Catalina’en, så den 
ikke skal stå på hjulene. 
     Der er stadigvæk en Meteor 
Mk.VII og en Mk. IV i ventepo-
sition i Shelter 80, som der skal 
tages fat på, når den øjeblikke-
lige opgave med at ændre en 
MiG-15 fra to– til énsædet er 
klaret. 

 

 

 

 

 

Pensionistforeningen for Flyvestation Værløse 

Pensionistforeningen for FSN Værløse har for tiden 120 medlemmer, for-
tæller formanden Leif Richardsen. 
     Foreningen er stærkt præget af, at vi ikke har egne lokaler til rådig-
hed, men må låne et opholdslokale, som vi deler med hjemmeværnet i 
Jonstruplejren. Det er ikke en optimal løsning, idet foreningen kun må 
bruge lokalerne til social mødevirksomhed. 
     Dette medfører, at de fleste af foreningens værkstedsaktiviteter ligger 
stille, hvilket bevirker stor frustration hos vore dygtige medlemmer, der 
gerne vil have noget at rive i.  
    Der har dog været visse aktiviteter, blandt dem vedligeholdelse af heli-
koptere og fly i Stauning.  

Fra den 15. til 18. novb. 2010 tog fire 
mand således til Stauning - E.N. Lar-
sen, Erik Rose, Torben Jensen og 
Erik Thingbo - for at montere div. 
dele på S-61, og for at hjælpe Per 
Ørum med at rette S-55’erens ho-
vedunderstel op, så den kom til at 
stå vandret.     

Arbejdet med ombygning af en MiG-15 

er i fuld gang. 

S-55’erens understel blev rettet op. 
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     Endvidere blev der lavet 
nogle justeringer på Catali-
naens trimror.  
     Under opholdet på Stau-
ning fik vi besøg af ESK 722 
med en af de sidste S-61, der 
skulle holdes flyvende for se-
nere at blive solgt. Det var U- 
481. Alle var heldige at få en 
sidste tur i en S-61 - tak for 
det!  
     Fra den 22. til 24. novb. 

2010 tog Erik Rose og E.N. Lar-
sen igen til Karup og Stauning 
for at indsamle reservedele til S-

61’eren, inden delene helt forsvandt i det store system. 
     Og igen i april 2011 fra d. 5. til 7. tog de atter til Karup og Stauning for 
at redde de sidste dele til S-61’eren, som var lagt til side i Karup. 
     Fra den 6. – 9. sep. 2011 gik turen igen til Stauning, hvor vi som sæd-
vanligt blev godt modtaget af Christian fra FLYHIS. Om onsdagen kørte 
vi alle til Karup, Rose og Erling til ESK 722 for at samle og afhente de 
sidste dele til S-61 U240 i Stauning, inden kassen blev lukket, da alle de 
resterende S-61 var blevet solgt til fabrikken Sikorsky i USA. (SØE tilfø-
jer, at der desværre endnu mangler enkelte dele til S-61 U240). Torben 
Jensen og Thingbo samlede de resterende reservedele til Catalinaen 
sammen for at tage dem med til Stauning, hvor de blev lagt i flyet til se-
nere generationers brug. Endvidere fandt vi en original kaffekande og en 
trykkoger fra US Navy, som nu er installeret på kogepladerne i Catali-
naen. 
   Resten af turen blev brugt 
til at montere div. pumper 
m.v. på S-61 U- 240.  

 

 

 

Erik Rose og Erik Thingbo i S-61 VIP 

sæder 

 

En original kaffemaskine 

og en trykkoger er nu 

installeret i Catalinaen 
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Draken-flyet i Jonstruplejren 

Foreningen har påtaget sig at re-
novere og pudse det Draken-fly, 
der er opstillet i Jonstruplejren. 
     Flyet bliver med mellemrum vasket og pudset, så man kan være be-
kendt at vise det frem.  

Registrering af flyhistoriske effekter 
Da foreningen ikke har egne lokaler, har Flyvevåbnets Officersskole vel-
villigt stillet et lokale med computere og arkivskabe til rådighed, hvor regi-
strering finder sted.  Desværre har vi fået pladsproblemer i lokalet, idet 
der ud over vore to arbejdspladser også er kontor for en af FLOS’ ansat-
te, hvilket giver meget lidt plads til vort arbejde samtidig med, at det kan 
være forstyrrende både for vore registratorer og for FLOS. 
     Et par arkivskabe indeholdende materiale om Luftgruppe Vest-
aktiviteter i Grønland måtte desværre efterlades i uopvarmede containere 
ved FLYHIS i Karup, da vi flyttede fra flyvestationen. Disse arkivskabe er 
nu blevet hjemtaget, og indholdet vil blive registreret. 

Furesø museer  
Furesø museer har indtil videre en udstilling om flyvestationen.  
I den anledning har flere af foreningens medlemmer bidraget med per-
sonlige beretninger og interviews samt effekter til udstillingen. 

Øvrige aktiviteter 
Da vi ikke har muligheder for at udføre værkstedsarbejder har foreningen 
været nødt til at se på andre aktiviteter for at fastholde medlemmernes 
interesse for foreningen. 

Vincent Seremet 
Foreningen havde i foråret inviteret Vincent til at fortælle om sine 23 unik-
ke ”flyveapparater” fra ryghelikoptere, enmandshelikoptere og autogyroer 

Erling Larsen monterer dele på S-61 

under opholdet i Stauning i septem-

ber. 
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til flyvende vinger. Vincent leverede et interessant og 
levende foredrag om sit spændende liv og arbejde.  
 

Det kan anbefales at læse mere om Vincent på: 
http://www.tekniskmuseum.dk/mod_inc/?
p=itemmodule&kind=9&id=333  

Udflugt til Langelandsfortet. 

Pensionistforeningen for Flyvestation Værløse arrangerede sammen 
med Luftforsvarets Veteraner et besøg ved koldkrigsmuseet Langelands-
fortet. 
     Takket være stor velvilje fra FLY-
HIS, der leverede en bus til turen, 
drog en flok glade pensionister en 
onsdag i oktober til Langeland. Vej-
ret var fint og humøret højt.  
     På fortet ventede en guide, der 
levende fortalte om fortet og dets 
betydning under Cuba-krisen. Det 
var her, man opdagede, at russiske 
missiler var på vej til Cuba, og kun-
ne rapportere dette videre i syste-
met. Som bekendt endte krisen lyk-
keligt, og russerne trak raketterne 
tilbage. 
     Efter en god rundvisning spiste 
deltagerne deres medbragte klemmer, hvorefter turen gik tilbage til Sjæl-
land. 

Hvad kan vi tænke os at lave i fremtiden? 
Vi håber, at der snart kommer en afgørelse om Flyvestation Værløses 
fremtid, så vi kan komme i gang med vore tidligere aktiviteter. 
     Alternativt håber foreningen, at Forsvaret eller Furesø kommune kan 
skaffe egnede værkstedslokaler i Værløse-området. 
     Indtil der findes en løsning, fortsætter vi med renoveringen af Draken- 
flyet i Jonstruplejren, så det kan stå flot på plænen. 
     Bestyrelsen synes, at vi trods alt skal have noget at tilbyde medlem-
merne, så derfor arbejder vi med forslag om besøg ved ESK 722 SAR 
beredskab i Tune samt ved militære museer. 

En af Langelandsfortets 150 mm 

kanoner. 
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Generelt: 
LUFTVET tæller i dag 193 medlemmer og har en god og sund økonomi. 
Foreningen var hjemløs i en kortere periode, men med hjælp fra tidligere 
Flyvevåben-ansatte på FSNSKL lykkedes det at få et kontor i Bygn. 21 
Syd på FSNSKL – hvor vi bl.a. afholder bestyrelsesmøder. Medlemmer i 
bestyrelsen/suppleanter har afvasket og malet kontoret efter seks år 
uden vedligeholdelse, så det var en større opgave. 
     Oprydning og rengøring af kontoret i Svend-Åges hus på Koldkrigs-
museet (KKM) på Stevns er afsluttet, og der er installeret PC, således at 
vi kan fortsætte med registrering og er klar til billedredigering, så snart 
udstyret kommer fra FLYHIS. 
     De sidste tre år er der blevet lagt mange kræfter i at få Luftværnsgrup-
pens Historie DEL 2, HAWK-delen, udarbejdet, og dette er nu lykkedes 
med succes – den er trykt og klar til salg. 
     Der oprettet informatikudvalg, som udgiver LUFTVETNYT fire gange 
om året. Bladet indeholder såvel kommende arrangementer som afholdte 
arrangementer med billeder, arbejdsdage på KKM, billeder fra arkivet 
med tekst med bl.a. tidligere chefer for LVG. 
     Vores hjemmeside www.luftvet.dk er blevet forbedret med flere tiltag; 
bl.a. er LUFTVETNYT kommet på hjemmesiden. 
 Der er afholdt bestyrelsesmøde den første onsdag i hver måned 
med efterfølgende happy hour i den gamle officersmesse i Centerbygnin-
gen på Flyvestation Skalstrup. 

Arbejdsmæssige forhold: 
     I efteråret 2010 har vi fået HAWK et værksted med på udstilling, som 
består af MTS (elektronisk), Shop 5 (hydraulisk), Shop 8 (mekanisk) og 
Shop 9 (tilbehør). I vognene er etableret lys, affugtning og SolarVenti 
(solceller). Alle værkstedsvogne er blevet malet. 
     Vi havde et MSL shelter uheld, hvor hovedspanten blev vredet skævt. 
Gniben havde heldigvis en sådan i reserve, som vi fik, og shelteren er 
repareret og er igen operativ. Et stempel på MSL shelteren knækkede, 
men er nu udskiftet med egen reservedel og atter operativ. 
     De to containere fra FSNSKL er flyttet til KKM, hvor den blå container 
virker som opbevaringsrum med varme. Køkkencontaineren står i vores 
arbejdsområde og er indrettet med lys, varme og mikroovn. 

  LUFTFORSVARETS VETERANER 
(LUFTVET) 
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     IFF/SIF antennen på taget af PCP kan nu kører rundt. Den er senere 
modificeret med censor, således at den starter, når publikum nærmer sig 
kontrolvognen, og et engagement bliver afspillet med tale mellem HAWK 
operatører og Marktime. Turguiden kan starte sirenen med tryk på en 
knap udenfor vognen for at starte et simuleret engagement. 
     I efterårsferien blev der gennemført et specielt arrangement på KKM, 
hvor LUFTVET deltog hele ugen, specielt med briefing om Luftforsvaret, 
eksercits med børnene, afskydning af colaflasker med vandtryk, øvet fly-
verskjul og flykendingsprøve. 
     Så har der naturligvis været almindelig vedligeholdelse. 
     Ved lukningen af KKM i november mdr. blev HAWK materiellet kørt 
under tag, undtagen karosser og køretøjer. Dette blev gennemført med 
vores egen traktor. 
     Så var vi udsat for tyveri, idet nogle tyve havde skåret power- og data-
kabler over ved kabelhovedet for at se, hvor der var mest kobber, og to 
store kabeltromler med 114 meter på hver blev fjernet. 
     Ved start på sæsonen 2011 blev materiellet opstillet igen og nu på de 
positioner, hvor materiellet stod, da ESK 541 var operativ. Der blev ud-
stedt kørselsforbud på de militære køretøjer på KKM, hvorfor vi ikke kun-
ne anvende vores egen traktor for at få radarer på plads på højene; så vi 
måtte i byen for at låne en traktor. Dette er naturligvis en uholdbar situati-
on, hvorfor KKM har købt traktoren af FLYHIS for 10,00 kr. Det er jo et 
forsikringsproblem, som nu er løst angående traktor, men så sandelig 
ikke de øvrige køretøjer (Unimog-LDR-kranlastvogn).  
     LUFTVET har fået MSL komponenter fra FLYHIS for at kunne samle 
et MSL, men der mangler stadig dele, for at denne operation kan løses. 
Vi har ingen i ”fadder” kredsen, som er specialist på dette område, så vi 
er i gang med at kontakte de specialister, som i sin tid arbejdede i 
CRAFT i Tune. HAWK stumperne er nu identificeret, og det viser sig, at 
det er både items fra HAWK Basis og HAWK Improved, og disse passer 
ikke sammen, hvorfor der ikke kan samles ét HAWK MSL. 
     LCHR shelter havde mange huller – disse er imidlertidig blevet repa-
reret af sadelmagere fra Næstved, samt reparation af det store telt i ar-
bejdsområdet. 
          BCC og værkstedsvognene har fået tjæret tagene, og der er lagt 
tjæretagpap på BCC tag, da dette er meget medtaget. 
     NIKE Hercules MSL skal males, og der skal påføres de originale tek-
ster. 
     300 og 600 mm kamera og FLIR til HPI er kommet frem i lyset og blev 
monteret i efteråret, og der søges nu i registreringsdatabase for at finde opta-
gelser, som kan afspilles på monitoren ved FCA konsoller i BCC, som om de 
kom fra EOTS (kamera og FLIR). Monitorerne er stadig operative. 
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Social virksomhed: 
Årets julebingo blev afholdt i november 2010, og der deltog 64 medlem-
mer/pårørende på Flyvestation Skalstrup (FSNSKL). Arrangementer star-
tede ved baren med indkøb af drikkevarer til nydelse under seancen. Der 
blev spillet 11 spil med flotte præmier og sidegevinster; efter 5. spil blev 
der holdt en pause, således at deltagerne havde mulighed for at købe 
nye forsyninger af såvel de våde varer som ekstra plader.  
     Efter spillet blev der serveret natmad i cafeteriet i form af pølse- og 
ostebord. 
     Et andet af de faste arrangementer er julefrokost, som blev afholdt 9. 
december 2010 med deltagelse af 58 medlemmer i Cafeteriet på 
FSNSKL. Efter julefrokosten var baren åben - til sidste medlem havde 
fået tilstrækkeligt med væske. Der var mulighed for at overnatte på 
FSNSKL. Det benyttede mange sig af. 
     Enkelte LUFTVET medlemmer har deltaget i FLYHIS’ årlige udflugt til 
Norge, og en del deltog i besøget ved Koldkrigsmuseum Langelandsfort, 
som var arrangeret af Værløse Pensionistforening. 
    Generalforsamlingen blev afholdt på FSNSKL den 3. marts 2011 med 
62 deltagende medlemmer. 
     Efter afslutning af generalforsamlingerne kastede man sig traditionen 
tro over gule ærter, flæsk og pølse, samt øl og snaps. 
Efter spisning var baren åben til de sene nattetimer. 

Bestyrelsen består af: 
Formand Holger Thuesen 
Næstformand Kaj Larsen 
Sekretær Peter Lungholt 
Kasserer Villy Petersen 
Bestyrelsesmedlem Aase Schioldan 
Bestyrelsesmedlem Finn Robert Carlsen 
Bestyrelsesmedlem Kaj Povlsen 

Den 14. maj 2011 blev der igen gennemført besøg/rundvisninger på 
KKM for medlemmer og deres familie. Efter rundvisning var der sandwich 
og øl/vand, som måtte indtages i vores store arbejdstelt, idet det blev 
meget kraftigt regnvejr. 

Der måtte krybes 

indendørs p.gr.a. 

kraftig regn. 
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Ifølge planen skal der hvert år, mens det stadig er lunt i vejret, afholdes 
høstfest, hvor der skal grilles. Høstfesten blev gennemført den 18. au-
gust 2011 i cafeteriet på FSNSKL med 75 personer. Dette arrangement 
er også for hustru/kærester/ledsager. Menuen stod i år på oksebøffer, 
pølser, kartoffelsalat, mixed salat, 3-korns flutes og til dessert valnødde-
tærte, herefter kaffe og småkager, samt diverse drikkevarer. Efter spis-
ning var baren naturligvis åben til efter midnat, og snakken gik lystigt 
med bl.a. de gode gamle historier. 
   Historierne bliver jo ikke kedeligere med tiden.   

     I år var det en stor glæde og for-
nøjelse at kunne byde CH/FTK GM 
Henrik Dam med hustru velkommen 
til vores høstfest. GM startede høst-
festen i auditoriet med en 45 minut-
ter lang briefing om Flyvevåbnet i 
dag, som var meget lærerig og inte-
ressant. 

 

Den fremadrettede virksomhed: 

-     Bibeholde det gode og frugtbare samarbejde med personalet på 
KKM bl.a. ved vedligeholdelse af HAWK materiellet og gennemførelse af 
guidede ure. 

 -    Holde hjemmesiden up-to-date. 

-     Rekruttering af nye medlemmer. 

-     Fortsætte med de sociale arrangementer. 
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”Jagergruppen Stauning” 

I 2011 blev gruppen færdig med projektet ”Shell-tankvognen”. Det har 
måske ikke så meget med fly at gøre, men uden brændstof - ingen flyv-
ning, så derfor hører den med i udstillingen. 
     Vi fik den malet gul 2 gange og lakeret med klar lak, så overfladen 
holder bedre, og der blev sat forskellige logo på den.  
     Samtidig arbejdede vi på det lille passagerfly De Havilland Dove - et 
spændende og sjovt projekt - og arbejdet med det fortsætter, idet har få-
et fremskaffet sæder fra Teknisk Museum i Helsingør. Dem er vi for tiden 
i gang med at sætte i stand. Interiøret i kabinen er blevet lavet med nyt 
gulvtæppe. 
     Næste projekt bliver Firefly’en, som er kommet til museet fra pensioni-
sterne i Karup her i 2011. Den går vi i gang med i foråret 2012. Det er 
igen et projekt, hvor det er rart, at vi i grupperne kan hjælpe hinanden på 
kryds og tværs.  
     Endelig er vi igen så småt gået i gang med (R)F-84G Thunderjet, ef-
tersom vi kan se enden på arbejdet med Doven. Det er et projekt, der har 
ligget stille i nogle år pga. C-47 og andre gøremål på museet. 

På ”Jagergruppen Stauning” vegne 
Bent Laursen 

Både tankvogn og Dove tager sig nu 

virkeligt pæne ud. 
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Opsund Aircraft Display Team 
Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole 

 
Den historisk spæn-
dende opgave og tek-
nisk-/praktiske udfor-
dring med at klargøre 
et MiG-15 fly til sær-
udstillingen i marts 
2013 for at markere 
60 året for flyets lan-
ding på Rønne Luft-
havn i forbindelse 
med en polsk pilots 
afhopning, er godt på 
vej. 
     Flyet ankom i maj måned fra Polen, blev udstillet ”naturel” på blokvog-
nen i forbindelse med Ringkøbing-Skjern Ungdomsskoles åbent-hus ar-
rangement den 5. juni i Opsund og er nu under omfattende ombygning 
hos pensionistgruppen på Flyvestation Aalborg.  
     Flyet skal have udskiftet cockpittet, så det kommer til at ligne de MiG-
15 fly, der landede på Bornholm i 1953. Flyet er således nu 2-sædet og 
skal ombygges til 1-sædet. 
     På Ringkøbing-Skjern Ungdomsskoles afdeling i Opsund venter et 
sammensat flyhold, det navnkundige Opsund Aircraft Display Team, på 
at komme i gang med opgaven. 

     Vi skal stå for den 
kosmetiske side af reno-
veringsopgaven – dvs. al 
afrensning, slibning og 
overfladebehandling. 
Herefter følger arbejdet 
med at genskabe trans-
fers og lignende, så flyet 
vil være identisk med det 
licensbyggede SB-Lim-2 
(=MiG-15), der landede 
på Bornholm den 5. 
marts 1953. 
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   Flyholdet består af to grupper med lærere/instruktører under ledelse af 
en styregruppe bestående af Per Ørum (ungd.skolelærer), John Jensen 
(usk.leder) og Allan Østegaard (afd.leder). 
     Gruppe 1: 8-10 unge fra 14-18 år fra den almene ungdomsskole 
(fritidsundervisningen). De møder op til aften- og weekendundervisning 
og arbejde på flyet. 
     Gruppe 2: 4-5 elever fra ungdomsskolens heltidsundervisning, Dag-
skolen Opsund, som er en specialskole for unge med indlæringsvanske-
ligheder. Disse elever bruger deres værkstedstimer i faget Metal til at ar-
bejde på MiG-15 projektet. 
     Gruppe 1 og 2 arbejder i princippet hver for sig på hver deres del-
projekter, men holdene vil også arbejde sammen i weekender efter afta-
le. 
     For at holde gang i motivationen og styrke det sociale aspekt vil ung-
domsskolen i samarbejde med Flyvevåbnets Historiske Samling arrange-
re diverse aktiviteter, besøg og ud-af-huset-ture, der alle har et snert af 
fly og flyvning over sig! I forbindelse med projektet kan der evt. også bli-
ve mulighed for særlig aftalt erhvervspraktik i Flyvevåbnet. 
     Vi forventer opstart i foråret 2012. Evt. iværksættes et sommerferie-
hold, hvis vi kan se, at projektet vil være mere omfattende, end vi kan nå 
indenfor skoleåret. 

Per Ørum 
Allan Østergaard 
John Jensen 

Det polske fly 

indgik i en 

byttehandel 

mellem FLY-

HIS og det 

polske flyve-

våbens muse-

um i Krakov. 

   Det danske 

bidrag til han-

delen var en  

F-104 Star-

fighter. 
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FLYVEVÅBNETS HISTORISKE  

SAMLING 

 

SENDER DE BEDSTE ØNSKER OM 

 

EN GLÆDELIG JUL 

OG 

ET GODT NYTÅR 

 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

MED VENLIG HILSEN 

 

LARS SØE-JENSEN 

LEDER FLYHIS 


