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Kære alle. 
 

Tak for et helt fantastisk 2012. 
     Fejringen af 100 året for dansk militærflyvnings begyndelse har 
været en kæmpe stor succes, som alene er muliggjort af det kæm-
pe arbejde, som I har leveret. Jeg har fra alle sider modtaget stor 
anerkendelse for omfang og format for fejringen, en anerkendelse 
der retteligen bør rettes til jer, hvilket hermed er gjort. 
     Ved siden af at have etableret udstillinger og meget andet har I 
flyttet rundt med det F-16 fly, der er et af vores bedste kort til at vi-
se Flyvevåbnet frem, på udstillinger og ved messer, samtidigt med, 
at I alle har arbejdet videre på igangsatte projekter. Det er intet 
mindre end imponerende, hvad I har nået i år. 
På det årlige møde i august, hvor jeg havde muligheden for at mø-
de repræsentanter fra alle grupper og hilse på gamle kollegaer, fik 
jeg en kort orientering om grupperne, og igen i år fik jeg mulighe-
den for at orientere om Flyvevåbnets daglige virke. Det er for mig 
altid en stor glæde at deltage i denne årlige begivenhed og at give 
denne orientering,  da jeg i den grad mærker, hvor meget det ligger 
jer på sinde, hvordan Flyvevåbnet udvikler sig og trives. 



 

      2012 har understreget, at FLV kapaciteter  er meget efterspurg-
te. Bl.a. har vores C-130J i Afghanistan i skrivende stund transpor-
teret næsten 15.000 passagerer, 1.500 tons gods og gennemført 
12 taktiske air drops lige til tiden og på pletten, og vores mobile 
CRC  i det nordlige  Afghanistan har logget næste 40.000 kontrolti-
mer med en bemanding på kun 43 mand. Challenger flyet har to 
gange i 2012 bidraget til at reducere pirateriet i Det Indiske Ocean, 
og vores EH-101 viser nu for alvor de potentialer, som den er i be-
siddelse af. Vores F-16 er nu igen helt på plads efter Libyen-
operationen og skal i 2013 igen til Baltikum for at deltage i Baltic 
Air Policing. Men også de nationale opgaver er blevet løst, og alle 
de små og store enheder i FLV har trukket på den samme hammel, 
så vi kan gå ud af 2012 med rank ryg og stolthed i blikket. 
     Når jeg tænker på, hvordan I startede FLV op i 1950 med for-
holdsvis få midler, nogle gamle kasser og nogle bukkede søm, kan 
jeg konstatere, at I fortsætter i samme ånd. Man får meget ud af 
næsten intet, og alle kneb bruges for at få et så godt resultat som 
muligt. Både i Aalborg ved et rigtig godt åbent hus og på Kløver-
marken kunne FLV på grund af jeres indsats præsentere nogle 
fantastiske udstillinger, som er blevet meget rost.  Kløvermarken 
var en virkelig udfordring, men takket være jer og den støtte, man 
ydede fra både høj og lav i Flyvevåbnet, blev det en mindeværdig 
dag. 
     Jeg ser frem til at se jer igen i 2013 og ikke mindst resultaterne 
af jeres store arbejde. 
 
Med en stor tak for indsatsen i 2012 ønsker jeg jer alle og jeres 
kære en glædelig jul og et godt nytår. 
 
                                                                    Henrik Røboe Dam 
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 Årets status 

Af Leder af Flyvevåbnets Historiske Samling 
Seniorsergent L. Søe-Jensen 

På denne tid af året, hvor bladene falder af træerne, 
er det værd at tænke på året, der er gået. I år vil jeg 
starte med at konstatere, at vi har været med til at 
sætte Flyvevåbnet og Forsvaret på Danmarkskortet. 
Som jeg skrev sidste år i forordet til 2011-skriftet, ”at i 2012 ville der være 
en stor ekstra opgave, som vi skal løse, nemlig at fremstille og udvikle en 
udstilling, der kort og koncist viser, hvad der er opnået i de sidste 100 år 
inden for dansk militærflyvning”. 

Nu, hvor 2012 går på hæld, kan jeg sige, at vi lavede en succes på Klø-
vermarken i København og i Aalborg - ikke mindst takket være jer og je-
res indsats, men også med støtte fra Flyvevåbnets egne enheder, samti-
dig med at Hæren, Søværnet samt Flyverhjemmeværnet også lagde 
kræfter i på logistiksiden; alt dette gjorde en forskel. 

Men ud over 100-året for dansk militær flyvning har der også været andre 
spændende jubilæer her i 2012. 

 Året startede med, at jeg var til det første jubilæum, nemlig den. 24. ja-
nuar, hvor pensioneret major Hilmar K Jørgensen fra pensionistgruppen 
på Værløse fejrede sin 100 års fødselsdag. Han er et stadig aktivt med-
lem af gruppen på Værløse, og det er fantastisk at tænke på, at han er 

født det år, den militære flyv-
ning startede i Danmark, at 
han var på Kløvermarken i 
1932, året for 25 års jubilæ-
et, og forsatte i Flyvevåbnet 
efter krigen til sin pensione-
ring. Han holder stadig ved 
og kommer hver uge i Vær-
løse for at deltage i aktivite-
terne. 
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 Foråret gik med at prøve at få struktur på de udstillinger, vi havde lovet 
klar til Åbent Hus Aalborg den 10/06. Opgaverne spændte fra, at en 
gruppe i FLYHIS fremstillede en tidslinje, til vi var rundt om i landet og 
samle ting og genstande sammen, hente montrer, lave temaudstillinger 
og skilte og tekster til genstande. Samtidig hermed gjorde folkene fra 
Aalborg en kæmpe indsats for at lave de gavle, der prydede teltene på 
forsiden - dette således, at vi fik skabt illusionen af to gamle hangarer fra 
1915. Samtidig blev der fremstillet stativer til montrer. 

Gruppen på FSN Karup 
fik - trods store 
tidsproblemer - klargjort 
en udstillingsværdig F-
84G Tunderjet.  Flyet 
skulle vises frem, så det 
fortalte om istandsættelser, samtidig med at det fortalte om det arbejde, 
der udføres ved FLYHIS og tilknyttede grupper for at bevare historien.   

Det hele kulminerede i maj og juni, hvor alle grupper hjalp til med at få 
adskilt, transporteret og flyttet fly og genstande til Aalborg, lige fra Berg 
og Storm-flyet fra 1912 fra Danmarks Flymuseum i Stauning til rekrutte-
rings F-16, der blev stillet op på Teknisk Museum af Skrydstrups pensio-
nister og brugt ved fars dag den 05/06 som gengæld for lån af Mågen 
vandflyveren og Nielsen og Winter-jageren. 

Alle disse opgaver blev løst i et glimrende samarbejde mellem FLYHIS , 
Søværnets Transportsektion, Forsynings-hoveddepotet fra Skrydstrup, 
DANILOG i Vordingborg samt ikke mindst Flyvevåbnets pensionister. Det 

hele gentog sig i 
august, hvor vi 
flyttede det hele til 
Kløvermarken fra 
Aalborg og efter 
arrangementet 
den 26/08 retur 
igen til de steder,  
hvorfra det var 
lånt.  
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Jeg plejer ikke at nævne navne, men nævnes skal Knud Søndergaard og 
Sigurd Nielsen fra HW Karup, som stod for al koordinering af fly flytnin-
ger, samt Kim Engen Hansen fra FW Skrydstrup spedition, der sammen 
med folk fra CSW fik teltene op at stå i et godt samarbejde med pensioni-
sterne fra Aalborg, der fik monteret facaderne. Også Michael Carlson
( COM) fra flyveskolen skal nævnes; uden ham havde vi nok ikke fået lov 
til at flyve ind til Kløvermarken. 

En kæmpe tak skal lyde til alle pensionister, civile og militært perso-
nel på såvel Sjælland som i Jylland for den store indsats.   

Både dagen på Aalborg og på Kløvermarken blev et par gode dage, der 
fik sat dansk militærflyvning på kortet. Hvis vi havde været lidt mere frem-
me med reklamen, kan jeg se fra tilbagemeldingerne, at vi var blevet lø-
bet over ende på Kløvermarken. Jeg tror, vi fandt en god balance. 

Jeg vil gerne videregive en virkelig positiv oplevelse: Jeg stod ved vores 
opsatte hegn ved den cykelsti, der var på tværs af Kløvermarken. Plud-
selig blev jeg tiltalt af en kvinde i lilla gevandter. Jeg forventede en af de 
sædvanlige sange om militæret, men det var lige omvendt. Hun roste 
søndagen, flyvningen og udstillingen og sagde, at det var en stor positiv 
oplevelse for hende. Kan man forlange mere!  

Torsdag den 30/08 - efter Kløver-
marken - kørte vi til Oslo og op-
stillede vores F-16 på Stortorget 
midt i byen. Her blev påsat norske 
kokarder, så nordmændene kun-
ne bruge den til at fejre deres 100 
år for norsk militærflyvning om 



 

 lørdagen og søndagen. Her var den en 
del af et stort flyveshow udført i og over 
Oslo - en stor oplevelse!  
 
Fra Oslo blev den kørt direkte til Frede-
riksberg og opstillet ved Forsvarets Flag-
dag den 05/09. 

Den 25/11-1938 transporterede man 
nærmest ved en fejltagelse et udrangeret 
fly af typen OII, Nr. O-58 (et tosædet 
dansk fremstillet biplan) til Melby skyde-
terræn. Her skød man den i stykker i f.m 
afprøvningen af et nyudviklet maskinge-
vær, som skulle bruges på det nyindkøb-
te jagerfly af typen Fokker D-21.  

     Denne historie læste jeg om i Dansk Flyhistorisk Tidsskrift for mange 
år siden, og det har siden naget mig, at der stod, at flyet, efter at være 
blevet skudt i stykker, blev begravet i terrænet. 
     Jeg blev af flyhistoriker og forfatter Orla Kragh gjort opmærksom på, 
at Melby var overgivet til civile formål, og samtidig hørte jeg fra pålidelig 
kilde, at der skulle søges efter ammunitionsrester i forbindelse hermed. 
     Ved gode kontakter i Forsvarets Bygningstjeneste (FBE) fik jeg en 
aftale i stand om, at såfremt måleudstyret gav udslag i det område, hvor 
flyet muligvis var nedgravet, så ville de kontakte mig. I uge 30 fik vi med 
hjælp fra FBE bjærget, hvad der var tilbage. Desværre havde de i 1938 
kun begravet de dele, der ingen værdi havde for skrotmanden, det vil si-
ge afbrændt træ fra vinger og ror, en akkumulator samt ikke mindst en 
cowling, som viser, at historien er korrekt, da der er malet O-58 på den, 
og der sidder endda et 
projektil fast i den. Det-
te vil vi lave en udstil-
ling om engang i frem-
tiden, da det er de 
eneste stumper fra O-
maskinen, vi har i dag, 
og historien er jo god! 
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 Lørdag den 06/10 var jeg sammen med oberstløjtnant Leif Giebel, der er 
formand for Flyvevåbnets Museums Kommission, til 50 års jubilæum i 
Dansk Flyvehistorisk Forening, hvor vi fik lejlighed til at takke for sam-
menarbejdet gennem tiderne. 

Den 19/10 kunne vi 
fejre endnu et jubilæ-
um, nemlig Team 
Tordenjet i Skryd-
strup, som fyldte 20 
år. Det var en god 
dag med fine taler, 
og jeg fik mulighed 
for at bese værkste-
der og kontorer. Her 
fik jeg virkelig syn 
for, hvor meget der 
er sket i det seneste 
år, hvad angår registrering og sortering.  
     For tre år siden var jeg virkelig bange for, at vi inden for en kortere 
periode måtte til at lukke Skrydstrup-gruppen. Dette er blevet gjort til 
skamme, for ligesom i Aalborg og Karup har der været en tilgang af yng-
re pensionister - en meget positiv udvikling. Jeg har været sammen med 
mine nordiske kollegaer, og de har alle store problemer med at få tilgang 
af frivillige, så visse steder hos dem tyder det på, at de må lukke eller 
sammenlægge. 

Der skal altid være lidt malurt. Vi skal stadig holde os selv til ilden, 
hvad angår registrering. Det er sagt år efter år, når I ikke er her mere, og 
vi ikke ved, hvad stumperne er, så er de værdiløse. Vi har nu fået pensio-
nisterne ved FLYHIS på FIIN nettet og lavet et nemmere system, så jeg 
håber, at processen kan speedes op, når alle er på. 
     Dette gælder også for fotos, at hvis vi ikke, hvem der er på fotografier-
ne, så er de værdiløse. Hvad angår fotos, er der et seminar ultimo no-
vember, hvor dette projekt gerne skulle komme på skinner. 

Et andet fokusområde er arbejdssikkerheden. Her skal vi være meget 
opmærksomme. Vi vil IKKE og skal ikke gå på kompromis med sikkerhe-
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 den. Efterhånden som vi bliver større og større (ed en tilgang i år på ca. 
25 personer), skal vi have styr på alle og alt. Vi skal have en klar struktur, 
så alle ved, hvad de skal lave, hvem der er team-leader, hvad deres op-
gaver er, og hvilke forventninger vi har - dette således, at vi opnår gode 
resultater til gavn for fremtiden.  
     Det sidste nye er, at det ser ud til, at vi kan få medarbejdernumre 
(MA. NR). Dette er skrevet før, så lad os se. 
     Med disse ord vil jeg til at slutte med en tak til alle og med ønsket om 
en god jul og et godt nytår og som de andre år med en tak til Bent Aal-
bæk-Nielsen for at have redigeret dette skrift.  

Deltagerne i årets møde i FLYHIS for repræsentanter for de tilsluttede 
arejdsgrupper og foreninger m.fl. 

 
Som der er en god tradition for, deltog CH 
FTK GM H.R. Dam (HRD), STCH FTK BG 
Steen Hartov og CH FTK LSEK OL Leif 

Giebel 
(LG) i fro-
kosten i 
forbindel-
se med 
dette mø-
de. 
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 Danmarks Flymuseum  
2012 

     Af Bent Laursen 
     Næstformand   
     for Danmarks Flymuseum 

 

Ja, så gik sæsonen 2012 også med rivende fart. På nuværende tids-
punkt har vi ikke den endelige opgørelse for sæsonen, men alt tyder på 
et godt år, hvad angår besøgende. 
     Som de andre år har museet også i år fået en masse ros af gæsterne, 
enten til pigerne i kiosken, på mail eller i telefonen; det er altid rart at vi-
de, at vores fælles anstrengelser på at gøre museet publikumsvenligt/
præsentabelt og at holde udstillingen/genstande rene og intakte iagtta-
ges af gæsterne. 
     I 2011 blev gulvet malet i Hal 1, men allerede få måneder efter var det 
revnet, og malingen skallede af, så i ferielejren i uge 29 2012 blev hallen 
ryddet igen og gulvet malet om, samtlige svævefly blev taget ned, vi satte 
nyt ophæng i dem, og alle blev vendt en halv omgang for at gøre syns-
indtrykket bedre; alle lamper i loftet blev gået efter og hævet ca. 1 meter; 
alle vægge blev malet hvide, og enkelte montrer blev frisket op med nyt 
glas. 
     I november måned bliver gulvet i Hal 1 så malet om for 3. gang; 2. 
gang var også en mislykket omgang fra malerfirmaets side, så vi håber, 
at 3. gang er lykkens gang! 
     Bestyrelsen og de mange frivillige hjælpere har således nok at se til, 
og vi skal huske, at mange gør det i deres fritid ved siden af deres job. 
     I foråret fik museet bl.a. en General Electric J-79 jetmotor. Det er den, 
som har siddet i F-104 Starfighter, og den er istandsat af pensionistgrup-
perne på Flyvestation Aalborg og Karup med et rigtig flot resultat  
     I september fik museet foræret et fly, et forretningsfly, der hedder Cor-
vette. Det er North Flying i Aalborg, der har været så venlige at tænke på 
os. Det kommer til museet inden årets udgang. 
     Museet har flere planer med udstillingen i 2013 i samarbejde med Fly-
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 vevåbnets Historiske Samling; bl.a. vil udstillingen fra Kløvermarken blive 
tilføjet sammen med enkelte andre genstande, som vi udpeget; men 
samtidig skal vi også tænke på pladsen til genstandene, for plads kan vi 
aldrig få nok af, så vi er tvunget til at sortere i tingene, inden vi siger ja 
tak. 
     Selvfølgelig tænker bestyrelsen på mere plads, men det økonomiske 
skal også være på plads, inden vi laver de store planer. 

Som de tidligere år vil jeg på Danmarks Flymuseums vegne sige tak til 
Flyvevåbnets Historiske Samling i Karup, til de forskellige pensionistgrup-
per på flyvestationerne og til Jagergruppen Stauning for jeres hjælp. 
Uden jeres hjælp ville mange ting ikke kunne lade sig gøre. 

Jeg håber, vi fortsat kan bevare det gode samarbejde på kryds og tværs 
af landet til fælles gavn for Danmarks Flymuseum. 
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 Fra arbejdsgrupper m.fl. 
 
Værkstedsgruppen 
Karup 

Igen i år har vi haft travlt, for-
tæller Kjeld Hansen. 

Vi er blevet færdige med Ginge 
brandbilen. Dens motor er re-
pareret, så den nu kan starte 
og selv køre. Den har også 
været brugt til udstilling ved en 
byfest i Grønhøj nær Karup. 

Vi har fået de to motorer ud, som vi har renset og malet. Det gav så 
plads til, at Lars Søe flydte vores hal op med kasser, som skulle sorte-
rers; så det har taget en hel del tid og brug af et stort antal personer. 

Da vi var færdige med det, kunne vi så få transporteret den Gloster Mete-
or Mk. VII fra Gedhus Museum til vores hal, hvor vi er i fuld gang med at 
rense, adskille og reparere, da den er meget medtaget af at have stået 
ude i mange år; så det vil tage et stykke tid, før den er klar til at blive ma-
let. 

Vi er også i gang med F-84G, hvor vi er så langt fremme, at vi har haft 
den samlet efter transport til Aalborg, hvor den blev brugt ved åbent hus. 
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 Derefter blev den adskilt og 
igen transporteret til Kløver-
marken i København og sam-
let for at blive brugt til at mar-
kere 100 års dagen for mili-
tærflyvningens start. Og så 
igen adskilt og transporteret 

tilbage til Karup. Her skal vi nu i gang med næsten forfra at få den pole-
ret og malet efter den megen regn, den har fået ved at være udstillet og 
transporteret, for så derefter - når den er færdig - at komme til Stauning. 

Igen i år har vores F-16 team været af sted et antal gange. 
 
På den årlige FLYHIS-tur, som gik til Berlin den 23. – 26. okt., var der ti 
mand med fra Værkstedsgruppen, og vi kan kun sige tak til Lars Søe for 
en virkelig god tur. 

Museet i Gedhusvagten 

Året startede meget koldt med oprydning omkring hangarteltet og fastgø-
relse af sejldugen, da mange snøringer var gået op på grund af mørnede 
stropper og gennemslidte ”sejlringe”. Teltet blev sikret flere gange, men 
den planlagte udvidelse har vi nu måttet opgive.  
     Besøgstallet er stabiliseret på 1.200-1.300 – meget fint. 
     Gruppebesøg fra skoler og foreninger fortsætter. Ja, selv en forening 
fra København har været på besøg. Ved store besøg er det nødvendigt 
med to guider. En hel del aften- og weekendbesøg har der også været. 
     FLV Soldaterforenings årlige arrangement giver stadig stort rykind og 
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 mange gode kontakter til gamle soldater. 
     Flere ”avisbesøg” har givet museet god omtale. Museets hjemmeside 
er unik, og der lægges mange pæne ord ind på ”gæstebogen”. Senest 
har vi fået nyt navn til hjemmesiden: www. karupflymuseum.dk    
     Temaet om de tyske flygtninge har også givet megen omtale i aviser 
og resulteret i flere besøg. 
     Museet har modtaget mange gamle fotos fra tidligere fotografer fra 
både FSNKAR og Viborg. F84-gruppen på FSN SKP har også leveret 
mange fotos fra FSNKAR, men uden navne, hvilket har givet meget ar-
bejde.  
     I løbet af sommeren har værkstedsgruppen hjulpet med at flytte fly og 
køretøjer ud af hangarteltet, så det nu kun rummer et par gamle tiptanke. 
Ved samme lejlighed blev meteoren adskilt for at komme på værkstedet 
for en større renovering. 
     Værkstedsgruppen har også påbegyndt renovering af museets bun-
ker, så den senere kan indgå i museets samling. 
     En stor tak til ”smedene” for hjælpen. 
     Lige før jul blev museet af lederen af FLYHIS anmodet om at etablere 
en udstilling i den civile lufthavn. FLYHIS mente, at det kunne vi hurtigt 
klare! 
     Det viste sig imidlertid, at den anviste montre var så lav, at ”ginerne” 
måtte formindskes. Hele dette arrangement blev udført af museets næst-
formand Povl Hjorth og hans frue Inge. Tak for godt arbejde. 
     Den 10. december kunne museet have fejret 30 års fødselsdag. Be-
styrelsen mente dog ikke, at tiden var til det med et tomt og defekt han-
gartelt! 
     Hangarteltets fremtid er i øvrigt blevet drøftet med FTK, blandt andet 
om mulig reparation af sejldugen hos sejlmager. Teltets fremtid er endnu 
uafklaret. 
                                                                                                                    
Bestyrelsen ser nu således ud:  
Formand E.V.H. Jensen, næst-
formand P. Hjorth, kasserer Palle 
J. Christensen, bestyrelsesmed-
lem J. Prip, bestyrelsesmedlem 
N. P. Nielsen og suppleant V. 
Thorhauge. 
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 Det har været et godt, men også et meget 
aktivt år for Draken Team Karup. Allerede i 
slutningen af april (lørdag den 28.) gik det løs 
med den årlige forårsklargøring. Jeg tror, at vi 
ved den lejlighed var samlet 17 personer. For-
årsklargøringen adskilte sig i år en smule fra 
de øvrige år, ved det at det i år drejede sig 
mest om at få AT-158 til at se godt ud, me-
dens det for AR-113’ s vedkommende drejede 

sig mest om klargøring til årets første store begivenhed: Flyvevåbnets 
Airshow i Aalborg. Der skulle demonteres vingebolte i den helt store stil, 
således at arbejdet med den endelige transport til Aalborg blev forenklet 
mest muligt. Alt dette betød, at der også blev mulighed for at lave en op-
start; det når vi normalt ikke på en forårsklargøring. AT-158 blev shinet 
op og startet op, AR-113 blev gjort klar til transport. 
     I slutningen af maj blev flyet så kørt til Aalborg på en langvogn. Som 
sædvanligt var det Knud og Sigurd, der stod for den del af festen; det er 
vi mest trygge ved, da de to er vante til at tage sig af den slags. Ydervin-
gerne blev monteret, og flyet blev stillet ind i en shelter. Fredag den 8. 
juni om aftenen ankom de første af Draken Teams medlemmer til Aal-
borg for at påbegynde den endelige klargøring til søndagens store begi-
venhed. I løbe af lørdagen blev flyet klart, og Draken Teams salgsbod 
med vores nye flotte disk blev stillet op i en af de store hangarer på flyve-
stationen. Vi plejer normalt at stille salgsboden op lige ved siden af flyet, 
når vi er ude; det var imidlertid ikke muligt denne gang. Det var vi ikke 
helt tilfredse med, men det var betingelserne. Det betød jo, at vi så måtte 
dele os i to hold, et til salgsboden og et til flyet, hvis der skulle være 
”open cockpit”. Søndagens vejr viste sig fra den absolut mest ugæstfrie 
side med styrtregn en meget stor del af tiden og direkte syndflod resten 
af dagen. Der blev altså ikke ”open cockpit”, så alle kunne samles om 
salgsboden i stedet. Det dårlige vejr betød, at mange gæster blev jaget 
indendørs til stor glæde for os og for vores omsætning i hangaren. Da 
showet var forbi, blev der pakket sammen og flyet igen stillet indendørs i 
en shelter. Kort tid efter tog vi igen til Aalborg for at forberede transporten 
af AR-113 til Kløvermarken. Flyet tilbragte altså hele sommeren i Aal-
borg, ventende på årets næste begivenhed. 
     I august blev der afholdt Veterantræf i Grønhøj. DTK var for anden 
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 gang inviteret til at deltage. Vi stillede, ligesom sidst, med cockpittet, som 
også i år velvilligt blev lånt ud fra museet i Gedhus. Det blev læsset i en 
kassevogn, og ved hjælp af diverse paller og lignende blev der fabrikeret 
en trappe, så interesserede kunne få let adgang til at se, hvorledes en 
jagerpilots arbejdsplads også kan være indrettet. Det blev en stor dag 
med mange ældre biler (næsten dobbelt så mange som sidste år), ældre 
motorcykler i stort tal og mange ældre fly. Det blev også i år en meget 
hyggelig dag; man kunne næsten fornemme, at det netop denne dag var 
en af de sidste dage i året, hvor veteranerne skulle luftes ovenpå en sær-
deles (vejrmæssigt) fugtig sommer. 
     Søndag den 26. august fejredes 100 året for dansk militærflyvning. 
Det skete dér, hvor det hele begyndte, nemlig på Kløvermarken på Ama-
ger. Flyvevåbnets Historiske Samling havde arrangeret en særdeles flot 
udstilling af historiske fly, motorer og effekter samlet i to store hangartel-
te. Udenfor var der arrangeret udstilling af både ældre og nye jagerfly og 
helikoptere. Draken Team var inviteret til at deltage, en invitation vi helle-
re end gerne efterkom. AR-113 var transporteret ad landevejen fra Aal-
borg til Kløvermarken, hvor den blev løftet ind med kran og anbragt på 
plader, så den ikke kunne synke i. Ydervingerne blev igen monteret, og 
da Draken Teams udsendte medarbejdere ankom om lørdagen, var det 
til en lettere aftørring og slut-klargøring samt opstilling af salgsbod med 
videre.  Selve fejringen om søndagen blev en rigtig god oplevelse med 
mange gæster og en meget fin stemning. Jeg synes godt, at man kan 
sige, at dagen blev fejret på værdig vis. Udstillingen lukkede klokken 16, 
men på det tidspunkt var der stadigvæk lang kø ved AR-113. Vi nåede 
lige akkurat at få det hele pakket ned, inden himlens sluser åbnede sig 
over os.  
     Lørdag den 1. september skulle vi have deltaget i Familiedagen på 
Karup.  Det var planen, at AT-158 i lighed med sidste år skulle køre en 
tur tværs over flyvefeltet med ”besætning” om bord. Vi havde hyret pilo-
ten, og det skaber altid store smil, når vi spørger en af de tidligere Dra-
ken-piloter, ”om det var noget med en køretur”? Desværre måtte dagen 
aflyse grundet manglende opbakning. 
     Der manglede til gengæld ikke opbakning, da vi afholdt det årlige Dra-
ken Meeting. Ikke mindre end 60 personer havde lyst til at deltage i årets 
udgave. Som arrangør bliver man virkelig glad, når man oplever en op-
bakning af den størrelse; mere end 50% af foreningens medlemmer del-
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 tog. Vi havde i år valgt at gøre fælles sag med flyvestationens Nostalgi-
dag. Det er altid nemmere at lave et godt program, når flere interesser 
går sammen. Det betød, at vi kunne byde på både hundeopvisning, heli-
kopteropvisning, Draken-larm, branddemonstration, grillbøffer og besøg 
ved SUN-værkstederne. Det blev til nogle rigtig gode timer sammen med 
vore mange gæster. 

     Årets sidste begivenhed skulle have været ESK 729 Reunion, som 
var berammet til den 15. september.  Denne måtte desværre også afly-
ses grundet manglende opbakning. 

Nu er det så ved at være tid til at gå i vinterhi, i hvert fald med hensyn til 
flyaktivitet. Vi er så heldige, at vi har lånt et opvarmet lokale på FLYHIS. 
Her er der plads til en del af vore reservedele, så de lange vintermåneder 
kommer givetvis til at stå i indretningens tegn. 

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

 
Det har været en begivenhedsrig periode. 
Vi har gennemgået mange lokaler og kæld-
re på flyvestationen. Det har medført, at en 
del bevaringsværdige museale genstande 
er tilgået vores lokalhistoriske samling. Ind-
retning og opstilling i Bygning 349 er blevet 
ændret. Bl.a. har vi fået de mange skjolde 
ophængt på gangen. Det sidst tilgåede er 
Fighter Wing Skrydstrups officielle, som vi 
fik overrakt ved vores 20-års jubilæumsre-

ception. På gavlen af bygningen har vi fået opsat Team Tordenjets logo. 

      Den 16. maj 2012 havde vi stor succes med et 'Åbent Hus' for vores 
pårørende. I forbindelse med arrangementet havde vi fået seniorsergent 
Lisbeth Gripping og korporal Anna Maria Mark, begge tjenestegørende 
på FSNSKP, til at holde foredrag om henholdsvis det at være kvinde i 
Flyvevåbnet og kvinde på internationale missioner. De holdt et godt og 
inspirerende foredrag, som de skal have tak for. 

     Det har i mange år været kendt, at tyskerne (Gestapo) hemmeligt be-
gravede fire frihedskæmpere her på Fliegerhorst Hadersleben i 1944-45. 
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 Efter krigen blev de fire fri-
hedskæmpere gravet op og 
begravet på de hjemmehø-
rende kirkegårde. Gravstedet 
ligger imidlertid tæt op til både 
en rullebane og forskellige 
faciliteter, der ikke umiddel-
bart er tilgængelige for offent-
ligheden. Som følge heraf har 
flyvestationen ikke tilladt, at 
der blev oprettet en mindeplads. Efter adskillige henvendelser fra en æl-
dre borger i Haderslev, der selv var med i modstandskampen, har flyve-
stationen imidlertid besluttet, at de fire modstandsfolk fortjener et varigt 
minde. Med hjælp fra forskellige er der nu opstillet en mindesten med en 
bronzeplade. Indvielsen skete den 17. maj 2012. Hvert år på Flyvevåb-
nets fødselsdag den 1. oktober vil flyvestationen nedlægge en krans ved 
mindestenen. Der vil fortsat ikke være offentlig adgang, men besøg kan 
arrangeres efter anmodning til flyvestationen. Team Tordenjet har fået til 
opgave fremover at tilse denne mindesten. 

     Det var en særdeles ud-
mærket og spændende ople-
velse, ni Team Tordenjet-
medlemmer fik torsdag den 7. 
juni, hvor vi var med ombord 
på Søværnets fartøj Sleipner 
for at overvære Bikini-
øvelsen. Vi fik en tur i gummi-
bådene, hvor vi var tæt på, og 
fik udførlig forklaring på hele 

proceduren. Stor tak til en af vores nye TT-medlemmer Jørgen Farre, for 
at han fik arrangeret denne tur for os.      
      Otte medlemmer fra TT deltog som gæster ved udstillingen Dansk 
Militær Flyvning i 100 år på Kløvermarken. Efter dette udmærkede arran-
gement kørte vi til Flyvestation Skalstrup. Vi havde aftalt et besøg ved 
"Militær-Medicinsk Samling" ved Forsvarets Sundhedstjeneste. Et sær-
deles interessant besøg. En næsten "levende" samling. Mange virkelig-
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 hedstro opstillinger af læge-
gerninger i krigstid såvel som 
i fredstid. Lige fra slaget ved 
Dybbøl over Jutlandia til Af-
ghanistan. Vi har selv i vores 
lokalhistoriske samling på Fly-
vestation Skrydstrup en sani-
tetsfaglig samling, som har væ-
ret brugt på Infirmeriet her. 

     Vi har i perioden haft 138 
gæster, der har fundet det 
interessant at besøge os. Dertil skal lægges de 70 gæster, der glædede 
os ved vores jubilæumsreception. 

     Projekt Jubilæum blev skudt i gang ved, at Bent Erland i gamle papi-
rer fandt frem til, at 20. oktober 1992 var datoen for oprettelsen af Team 
Tordenjet. Jubilæumsreceptionen blev afholdt fredag den 19. oktober 
2012 i flyvestationens cafeteria. Her havde vi arrangeret en udstilling af 
museale genstande, billeder, plancher, avisudklip, videofilm samt to re-
staurerede motorcykler. Tak til de mange gæster, der var mødt op, og en 
stor tak til Flyvestationen for det meget flotte arrangement, der gjorde 
dagen til en stor og minderig oplevelse. På selve jubilæumsdagen den 
20. oktober 2012 blev der afholdt festmiddag for Team Tordenjets med-
lemmer med pårørende. Festen blev holdt i de nyrenoverede lokaler, 
hvor den nu hedengangne officersmesse havde været. De feststemte 

gæster kunne glæde 
sig over en lækker me-
nu, bestående af hel-
stegt pattegris med 
diverse lækkert tilbe-
hør, vin, vand og øl. 
Efterfølgende kaffe-
bord med småkager, 
cognac m.m. satte 
punktum for et meget 
vellykket jubilæum. 
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      Ugen efter var syv TT-medlemmer med på den årlige FLYHIS-tur, der 
i år gik til Berlin. Besøg på Gatow Flymuseum, Gedenkstätte Mauer, Tek-
nisk Museum, DDR museum, sejltur på Spree o.m.a. 
     F-16 Saml-Let (E-176) har som sædvanlig været på tur i ind- og ud-
land. Team Tordenjet har deltaget i flere flytninger. Bl.a. afhentning fra 
Margrethe-Hallerne i Fredericia, hvor vi havde nye "hænder" med til op-
læring. Opstilling på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør gik perfekt. 
Børge Hedegaard måtte nødtvungent indrømme, at det nok var det bed-
ste hold, han havde haft. I anledning af Forsvarets Flagdag d. 5. septem-
ber skulle flyet opstilles foran Frederiksberg Rådhus. Flyet ankom fra 
Jonstrup, og vi kom fra Skrydstrup. Samtidig ankom fem sæt ”nye hæn-
der” fra Værløse. En uventet situation, som vi absolut ikke var forberedt 
på, men vi fik samlet flyet. I løbet af Flagdagen var vi et smut på Tøj-
husmuseet og fik afklaret nogle ting vedrørende ophængning af en F-16 
vinge. Den skal hænge med bombe og missiler i en ny længerevarende 
udstilling. Efter frokost på Holmen fik vi en rigtig fin gennemgang af fre-
gatten Peder Skram. Dagen efter skilte vi flyet ad og transporterede det 
til Høvelte. Den 12. oktober blev flyet opstillet foran Rosenborg i anled-
ning af Kulturnatten. Dagen efter skilte vi den ad og kørte den til Skryd-
strup for vinterhi.  
     På hjemmefronten går det stille og roligt med vores F-100. Der er 
monteret kanoner, og den er næsten klar til maling. Startvogn MJ3 bliver 
køreklar i nærmeste fremtid, og så resterer der nogle småting i forbindel-
se med vingen til Tøjhusmuseet.  
     Vi kan glæde os over, at vi i perioden har fået otte nye medlemmer, 
med desværre også mistet to. 
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 Aalborg 
 
I det første halvår af 2012 har vi haft mere end rigeligt at se til, fortæller 
gruppens tekniske leder Harald Hald. Nogle gange virkede det uoversku-
eligt, men ved fælles hjælp nåede vi de mål, vi havde sat os. 
     F16, F-176 ”Saml-Let” har fået et eftersyn. Bl.a. er bagkroppen udskif-
tet, og der er lavet  nyt løftegrej. Der er blevet samlet materiale til en F-16 
vinge, som FSNSKP pensionisterne skal færdiggøre til udstilling på Tøj-
husmuseet. 
     Ombygning og restaurering af MiG-15 foregår kontinuerligt - hvornår 
den er færdig, kan vi kun gisne om.  
     I januar blev der kørt tonsvis af vandfaste krydsfinerplader og profil-
jern ind i H.52, for nu skulle vi til at bygge 2 stk. hangar-attrapper anno 
1912, som skulle anvendes ved Danish Air Show på FSNAAL den 10. 
juni og på Kløvermarken i august i forbindelse med fejringen af  100-året 
for dansk militærflyvning. Vi har også fremstillet smedejernsstande til ud-
stillingsmontrer, som skulle bruges ved samme lejligheder. 

   I marts har vi afholdt førstehjælpskurser for ældre pensionerede med-
arbejdere. Det var med indlagte øvelser efter aftale med Brand & Red-
ning og Infirmeriet. 
     Vi har afhentet Aluette-helikopteren på Marinemuseet i Aalborg, for at 
den kunne få et eftersyn i H.52, inden den skulle udstilles ved Danish Air 
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 Show og på Kløver-
marken;  men for at 
vi kunne få helikop-
teren ud af hanga-
ren på museet, måt-
te vi pille hele port-
arrangementet ned - 
stort arbejde!  
     Ved Danish Air 
Show deltog vi i op-
stilling/nedtagning af 
Hangar Anno 1912, 
Aluetten, F-104 
Starfighter, MiG-15 
og Meteor Mk. VII. 
     I august havde vi 
afsat folk til opstil-
ling/nedtagning af Hangar Anno 1912 på Kløvermarken. Derefter rejste 
de til Oslo med F-16, F-176 ”Saml-Let”, der skulle udstilles i Oslo i anled-
ning af det norske flyvevåbens 100 års-dag. 

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

 

Pensionistforeningen for Flyvestation Værløse 

Pensionistforeningen for FSN Værløse kan tydeligt mærke, at Flyvestati-
on Værløse er lukket, fortæller formanden Leif Richardsen.  
     Vi får kun meget få nye medlemmer og har for tiden 90 medlemmer.   
     Foreningen har for nuværende ingen planer om at rekruttere nye 
medlemmer fra Forsvarets enheder i Ballerup, da vi ikke mener, at vi har 
ret meget at tilbyde dem. 
     Situationen vedrørende opholdslokaler og værkstedsfaciliteter i 
Jonstruplejren er stadig uændret, så vi må låne et opholdslokale, som vi 
deler med Hjemmeværnet i Jonstruplejren. Det er ikke en optimal løs-
ning, idet foreningen kun må bruge lokalerne til social mødevirksomhed.  

På vej ind mod Rådhuspladsen i Oslo med Saml-

let-udgaven af F-16. 

23 



 

 Hvad er der sket det sidste år? 

Catalina og S-61 Team Værløse: 
Fire af vore medlemmer var på en 
kort tur til Karup og Stauning fra 
tirsdag d. 11. til og med torsdag d. 
13. september for at afhente de 
dele til S-61’eren, som var i Esk. 
722, Karup. Derefter gik turen til 
Stauning for at montere alle de 
dele, der var til rådighed.  
      Efter at have udført arbejdet 
må det siges, at S-61 er så meget 
samlet, som den næsten kan bli-

ve, 98 til 99 %. De resterende manglende dele forsøges fremskaffet via 
FMT. 
     På Catalinaen blev det konsta-
teret, at opjacnings-adapterne var 
til stede. Endvidere blev flyets an-
ker gjort mere synligt for publikum, 
ved at det blev taget ud af anker-
boksen i næsen og ophængt under 
fenderlisten i bagbord side. Samti-
digt blev ankeret sikret på forskellig 
måde med for hånden værende 
materiale over de skarpe og spidse 
punkter for at beskytte de besø-
gende og flyet. 

Draken fly i Jonstruplejren: 
Foreningen har påtaget sig at renovere 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.  

Forsvarets flagdag:  
FLOS afholdt den 5. september parade i anledning af den årlige flagdag. 

24 



 

      Alle medarbejdere i Jonstruplejren var inviteret til at overvære i para-
den. Pensionistforeningen deltog med syv personer. 

Registrering af flyhistoriske effekter:Registrering af flyhistoriske effek-
ter har ligget næsten stille i år, bl. a. som følge af afgang af registrator. 
Arbejdet genoptages, når nye edb-systemer er indført. 

100-året for første danske militære flyvning: 
Pensionistforeningen tilbød FLYHIS at hjælpe ved opstilling og nedtag-
ning af udstillingen på Kløvermarken. I alt deltog 11 personer fra pensio-
nistklubben i de forskellige aktiviteter. 
     I forbindelse med arrangementet på Kløvermarken blev et af vore 
medlemmer, 100-årige Hilmar K. Jørgensen, interviewet af journalister 
fra Flyvertaktisk Kommando, og han fortalte om sin tid i og udenfor For-
svaret. 

Øvrige aktiviteter:  
Da vi ikke har mulighed for at udføre værkstedsaktiviteter i Jonstruplej-
ren, har foreningen i stedet satset på at give vore medlemmer mulighed 
for at deltage i arrangementer af social karakter. 
     *  Vi har i 2012 haft besøg af Furesø Hørecenter, der gav en god og 
interessant orientering om høretab og mulighederne for at afhjælpe høre-
tab. 
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      *  19. juni besøgte 27 medlemmer SAR-vagten i Roskilde Lufthavn, 
hvor vi fik en god orientering om ESK 722 SAR og fik lov til at inspicere 
helikopteren.  
     Dagen sluttede med frokost på Flyvestation Skalstrup. 
      
*  17. juli var der arrangeret 
en rundtur på Flyvestation 
Værløse. Ca. 25 personer fik 
derved lejlighed til at se, hvor-
dan flyvestationen ser ud i 
dag. 

    

    *  18. september var forenin-
gen inviteret til fritidsklubben Via-
dukten i Roskilde, hvor Draken 
AR-105 er opstillet og ombygget 
til simulator. Programmerne til 
styring af flyet var ikke helt klar, 

så vi kunne ikke opleve at sidde i cockpittet og ”flyve” flyet. 

Pensionistforeningen har i årets løb modtaget forskellige henvendelser 
fra personer, der er interesserede i fly og flyhistorie, bl.a.: 

En dame i Jægerspris spurgte på vegne af sin fætter i USA, om vi kunne 
hjælpe med oplysninger om hendes onkel, der som løjtnant var pilot på 
Værløse 9. april 1940. På grund af rekognosceringsflyvning til grænsen 
var løjtnanten sammen med sin navigatør ikke på Værløse, medens an-
grebet på flyvestationen fandt sted. Ved hjemkomst blev løjtnanten beor-
dret til at flyve til en mobiliseringsplads på Midtsjælland.        
     Takket være stor hjælp fra FLYHIS lykkedes det at finde frem til ste-
det, hvor flyet landede, hvilket blev meddelt damen. 

                 Rundtur på Værløse 

Draken-flyet på taget af fritidsklubben 

”Viadukten” 
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      En anden forespørgsel var fra en person nær Vordingborg. Han inte-
resserer sig for at bygge modelfly i størrelse 1:5 og vil gerne bygge en 
Sea Otter, men mangler tegningerne til flyet. 
     Igen har FLYHIS været til stor hjælp og har fremskaffet tegninger. 

Hvad skal der ske i den nærmeste fremtid? 

F-16 Saml-let: 
Pensionistforeningen er blevet forespurgt, om vi er interesserede i at del-
tage i opstilling og adskillelse af F-16 Saml-let. Foreningen har sammen-
sat et hold, der ønsker at deltage i opgaven. Foreløbig har holdet delta-
get på Kløvermarken, ved Frederiksberg Rådhus i forbindelse med For-
svarets flagdag samt på Gothersgades Kaserne under Kulturnatten. 

Foto registrering: 
FLYHIS har indført et nyt system til skanning og registrering af fotos ved 
de forskellige pensionistgrupper. Indtil videre er vor pensionistforening 
ved at udarbejde metoder, så vi kan få så mange oplysninger som muligt 
om det enkelte billede.  

Afslutning: 
Vi håber, at der kommer en løsning, så vi kan få acceptable arbejdsfor-
hold på et forsvarsetablissement, gerne i Jonstruplejren eller på Flyvesta-
tion Værløse, såfremt Forsvaret beholder egnede bygninger på flyvestati-
onen. 

 

  Luftforsvarets Veteraner             
            (LUFTVET) 
Sociale arrangementer 

De faste sociale arrangementer som bingo, 
julefrokost, generalforsamling og høstfest er 
naturligvis blevet afholdt i vores sociale for-
ening med stor succes. 

     Den 19. april startede en 50 personers militærbus fra Flyvestation 
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 Skalstrup (FSNSKL) med kurs mod Forsvarets Materieltjeneste (FMT) og 
Flyvestation Værløse (FSNVÆR). Formiddagen gik med briefing om 
FMT i dag, hvorefter vi kørte til Jonstruplejren for at indtage frokosten. 
Efter frokost gik turen til FSNVÆR, hvor vi fik en interessant briefing om 
stationens virke igennem mange år.  
     LUFTVET 
har afholdt 50 
års dagen for 
Luftværns-
gruppens op-
rettelse, og vi 
ønskede at 
invitere de per-
soner, som var 
tjenstgørende i 
Hæren, og 
som blev over-
flyttet til Flyve-
våbnet Luf-
tærnsgruppen) 
den 2. juli 962. 
     Vi havde en 
meget festlig dag med 108 deltagere, hvoraf ca. halvdelen var de ”rigtig 
gamle” fra 1962. Dagen startede med morgenmad og herefter briefing i 
auditoriet om LUFTVET virke, historier fra de gamle dage – afsluttende 
med gamle film om NIKE. Herefter var der frokost. Der var personer, som 
ikke havde set hinanden i 50 år, så snakken gik lystigt. 
     I lighed med tidligere år har vi afholdt LUFTVET dag på Koldkrigsmu-
seum Stevnsfort (KKM). Vi ”lånte” KKM til at gennemføre 3 - 4 guidede 
ture. Der var igen i år stor tilslutning, hvor LUFTVET medlemmer og de-
res familie kunne deltage. Vi var 118 personer, så der kommer nok et nyt 
arrangement i foråret 2013. I modsætning til sidste år, hvor det regnede, 
og vi måtte søge ly i det store telt – kunne vi i år være udenfor og nyde 
vejret med sandwich og øl/vand. 

Informatikudvalg 
Vi har oprettet et Informatikudvalg, som bl.a. beskæftiger sig med billed-
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                              Deltagerne i 50 års-sammenkomsten. 



 

 redigering og udsendelse af LUFTVETNYT en gang i kvartalet mm. 

LUFTVET har nu egen e-mail adr., som terminerer hos formanden:  
luftvet@gmail.dk. 

Der er endvidere etableret en ny hjemmeside: www.nyluftvet.dk , som vi 
har planer om, snart skal erstatte den gamle: www.luftvet.dk. 

Koldkrigsmuseum 
Ved afslutninger på 
sæsonen 2011 blev 
alt materiel kørt 
under tag for vinter-
perioden, og ved 
sæsonstart 2012 
blev materiellet op-
stillet igen og på de 
positioner, hvor 
materiellet stod, da 
ESK 541 var ope-
rativ. Der er nu op-
sat telt om den ene 
HPI som beskyttel-
se mod vejrliget. 

Alle værkstedsvogne er blevet kamuflagemalede, de tre beskadigede 
MSL radomer er blevet repareret, der er udskiftet enkelte hydrauliske 
slanger på LCHR, og LDR er kørt op på ladet af en lastvogn med efter-

spændt LCHR. Dette for 
at vise marchordrekonfi-
guration. Derudover er der 
foretaget almindelig vedli-
geholdelse af materiellet 
og oprydning. 
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                       Pause i arbejdet på Koldkrigsmuseet. 

 

Der er stadig masser af 

arbejde, der skal gøres. 



 

 Vi er i dialog med FMT angående tildeling af en gaffeltruck, idet vi meget 
savner en sådan bl.a. for at kunne løfte tunge ting på paletter og MSL på 
LCHR i skydestilling. Vi fik tilbudt en 2 tons truck, som havde en defekt. 
Det ville koste ca. 17.000,00 kr. at udbedre skaden, og en 2 tons truck er 
formodentlig ikke stor nok, når der skal løftes missiler. Aftalen med FMT 
er, at vi venter til efter sommerferien, hvor de vil se, om der kan skaffes 
en større og operativ gaffeltruck. Der er desværre ingen afklaring endnu. 

     NIKE Hercules missilet er blevet højtrykrenset og malet. Vi mangler 
herefter skabeloner til påtryk af tekst. NIKE Ajax og LCHR trænger også 
til maling. 

     Udskiftning af HAWK udstillingsmissilet og samling af de ekstra missil-
dele, som vi har modtaget, er gået i stå, fordi vi ikke har rådighed over en 
gaffeltruck. Vi har af samme grund heller ikke besøgt Karup for at se ef-
ter flere HAWK dele - da seneste aftale blev aflyst/udsat.  

     IFF/SIF antennen kører nu perfekt (power supply drillede). 

     Arbejder som forestår: Sandblæsning og maling af kabeltromler. Data-
kabler fra HPI til J-Box skal lægges på kabelbakker. Tjæring af alle tage 
på 20 og 40 fods containere. Opsætning af reoler i container. Flytning af 
HAWK komponenter under halvtag for vinteren. 

H. Thuesen 

Formand 
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”Jagergruppen Stauning” 

I året 2012 fortsatte gruppen med at arbejde på De Havilland Dove. Di-
verse ror, som for mange år siden var blevet beklædt med lærred, måtte 
skilles ad igen, da man dengang havde glemt at få sat samtlige beslag 
på; så det var forfra igen. Halvdelen af gruppen fik et lærredskursus, så 
lidt godt fik vi ud af det ekstra arbejde. Rorene er igen blevet beklædt 
med lærred og er således klar til at blive malet, så de kan blive sat på 
igen. 
     Gruppen er også i fuldt sving med Firefly’en. Vi er næsten færdige 
med at få det indtørrede konserveringsolie gnubbet af; det klares fint 
med acetone, så den er næsten gul igen. 
     Arbejdet med at restaurere (R)F-84 G Thunderjet skrider stille og ro-
ligt frem. Der arbejdes fortrinsvis på forkroppen. Kanonrummet foran 
cockpittet er ryddet for alt vedrørende kanoner, da de ikke var monteret i 
fotoversionen. Næste skridt bliver motorrummet som skal have en kærlig 
hånd. 
     Så gruppen bliver heller ikke arbejdsløs i 2013. 
 
På ”Jagergruppen Stauning” vegne 
Bent Laursen 
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 Opsund Aircraft Display Team 
Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole 

      På Ringkøbing-Skjern Ungdomsskoles afdeling i Opsund har det til 
projektet oprettede flyhold, det navnkundige Opsund Aircraft Display 
Team, i september modtaget vingerne til MiG-15-flyet, som skal istand-
sættes, så flyet vil være (næsten) identisk med det fly fra det polske luft-
våben med nr. 346, der landede på Bornholm den 5. marts 1953.  
     Arbejdet med vinger er 
igangsæt i uge 44. Vi går 
forsigtigt til værks og undgår 
så vidt muligt mekanisk slib-
ning for ikke at beskadige 
overfladen. Flyet skal, ifølge 
FLYHIS, i færdig og udstil-
lingsklar stand fremstå i 
blankpoleret aluminium. Til 
brug for denne opgave har vi 
indledt et samarbejde med 
Ingeniørhøjskolen i Århus og 
Århus Universitet, hvor eks-
perter i metallurgi/legeringer og et par studerende på maskiningeniørlin-
jen vil bistå os med gode råd og vejledning. Efter afrensning, slibning og 
polering vil 346 få en gang klar lak for at forsegle overfladen. 
     Vinge-opgaven bliver klaret i Opsund i ”Hangar-1”, som vi kalder vo-
res motorværksted, når ungdomsskolen er i gang med et flyprojekt. Fly-
holdet består af 2 grupper med lærere/instruktører under ledelse af en 
styregruppe bestående af Per Ørum (ungdomsskolelærer), John Jensen 
(ungdomsskoleleder) og Allan Østegaard (afd.leder). 
     Gruppe 1 består af 9 unge fra 14-18 år fra den almene ungdomssko-
les fritidsundervisning. De møder op til aften- og weekendundervisning 
og arbejde på flyet.  
     Gruppe 2 udgøres af skiftende elever fra ungdomsskolens heltidsun-
dervisning, Dagskolen Opsund, som er en specialskole for unge med 
indlæringsvanskeligheder. Disse elever bruger deres værkstedstimer i 
faget metal til at arbejde på MiG-15 projektet. 
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 Flyholdet samles også til undervisning omkring de historiske aspekter, 
der følger med fly-projektet: den kolde krig, Bornholm, våbenkapløb, af-
hoppere osv. 
   Det er i den forbindelse lykkedes os at erhverve en kopi, af den tv-
serie, som TV2-Bornholm og Tor Stenstrop og Peter Dalby i sin tid pro-
ducerede, ”Vagthund ved Jerntæppe”, hvor der i flere afsnit bliver omtalt 
de polske piloter, der med livet som indsats vovede at afhoppe til Vesten 
i deres fly, som fløj ind på de allersidste fuel-dampe, inden de mere eller 
mindre elegant landede på Bornholm. 
   Når holdet efter jul modtager selve flykroppen, bliver denne sandsynlig-
vis placeret i en dertil lånt hal, der har lidt mere plads, især i porthøjden. 
Her skal kroppen have samme afrensning, klargøring og overfladebe-
handling som vingerne. 
   Ind over foråret vil vi også få tid til at styrke det sociale aspekt. Vi vil i 
samarbejde med Flyvevåbnets Historiske Samling arrangere diverse akti-
viteter, besøg og ud-af-huset-ture, der alle handler om fly eller flyvning. 

Flyholdet vil løbende lægge billeder ind på ungdomsskolens hjemmeside 
(http://riskus.dk), så man kan følge med i istandsættelsesarbejdet. 

Per Ørum                        Allan Østergaard                         John Jensen 
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 Samarbejde mellem Flyvevåbenets Historiske 
Samling - FLYHIS    

og Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre - AAA 

Samarbejdet mellem FLYHIS og AAA har nu stået på i nogle år og har 
efterhånden taget en form, som vi i AAA ser som både givende og udvik-
lende. Vi ser gerne, at denne udvikling fortsætter, forhåbentlig til gavn for 
både FLYHIS og for AAA. 

Det egentlige samar-
bejde startede for en 
del år siden, hvor den 
første formaliserede 
aftale blev indgået. 
Det, aftalen drejede 
sig om, var at samle 
en Rolls-Royce Merlin 
motor ud af et stort 
lastvognslæs reserve-
dele, der blev læsset 
af i vores hangar. Da 
puslespillet var tilen-
debragt, og der stod 
en funklende "ny" motor på et flot stativ, blev alle de overskydende dele 
bragt tilbage til lageret i Karup. Denne legendariske motor har nu i flere 
år sat manges øjne på stilke på de utallige besøgende, der er kommet i 

klubben gennem årene. 

Den næste aftale, der 
blev indgået mellem 
FLYHIS og AAA, dreje-
de sig om overtagelse 
af OY-ATI, en KZ-VII fra 
1948, der de sidste 
mange år havde tjent 
svæveflyvere på Flyve-

34 



 

 station Værløse. Da flyvestationen ophørte med at være aktiv, var det 
ikke mere tilladt at beflyve pladsen med motorfly, hvorefter ATI skulle fin-
de en ny tilværelse.  
     Den 7. maj 2008 blev købsaftalen indgået mellem FLYHIS og AAA 
med de indbyggede klausuler, at AAA skulle istandsætte flyet til luftdygtig 
stand og bemale det i de oprindelige kamuflagefarver, som da det i sin 
tid blev leveret til Flyvevåbenet. Det er ligeledes aftalen, at flyet skal ind-
gå i diverse stævner og udstillinger, hvor det er relevant at være til stede. 
Aftalen indebærer også, at flyet ikke kan overgå til tredjemand, hvilket vi 
synes er en god garanti for, at disse historiske værdier ikke forsvinder ud 
af Danmark. 
     Flyet står nu som nyt; det har gennemgået det krævede prøveflyv-
ningsprogram, og den endelige godkendelse fra Trafikstyrelsen blev un-
derskrevet den 4. oktober 2012.  

Den seneste 
formaliserede 
aftale, som 
FLYHIS og 
AAA har ind-
gået, drejer 
sig om overta-
gelse af en 
Piper PA-18 
Super Cub, 
OY-AZZ, som 
i 1957 kom til 
Danmark som 
våbenhjælp.       
       Flyet har siden 2005 stået hos AAA i Avedøre efter en udstilling på 
Dragør Havn, hvor det blev anvendt. Den 22. november 20 blev flyet frigi-
vet af den amerikanske ambassade i København med det formål at lave 
en aftale mellem FLYHIS og AAA, og denne aftale blev indgået tidligere i 
år. 
     Aftalen er identisk med købsaftalen, der er indgået om OY-ATI. 

Ovenstående eksempler fortæller lidt om det samarbejde, der indtil nu er 



 

 indgået mellem FLYHIS og AAA, men derudover skal nævnes, at også 
på andre områder er der sket samarbejde, som f.eks. ved 100 års-
jubilæet i sommer på Kløvermarken, hvor AAA var repræsenteret med to 
fly; et tredje skulle have været med, men udeblev pga. tekniske proble-
mer. De flotte fotostater af gamle hangarer, der så flot prydede jubilæ-
umsarrangementet i Ålborg og på Kløvermarken, var lavet på baggrund 
af et foto af AAAs hangar i Avedøre.    

Slutteligt kan nævnes, at AAA tidligere har medvirket ved registrering af 
relevante reservedele i Karup, som vedrører de aftaler, der er indgået. 
 
Vi vil se frem til, at det gode samarbejdet mellem FLYHIS og AAA kan 
fortsætte, og vi vil gøre vores til, at det kan udbygges og forstærkes i takt 
med, at begge parter kan finde grundlag for det. 

Bjarne Gren  
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 ”Strut Nordjylland” 

                      O-619 

KZ-VII O-619 var oprindeligt stationeret på Flyvestation Aalborg, og det 
er derfor med en vis stolthed, at vi i ”Strut Nordjylland” kan holde den fly-
vende her, netop fra de startbaner hvor den i sin tid havde sin operative 
tjeneste. 
     Strut Nordjylland” er en 
interessegruppe i det 
nordjyske, der hygger sig 
med at holde gamle fly i 
flyveklar stand og ikke 
mindst at flyve i dem. Vi 
har pt. to fly, en DHC-1 
Chipmunk fra 1951 og så 
ovennævnte KZ-VII. Der 
er lavet en kontrakt mel-
lem Flyvevåbnet (Flyve-
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 våbnets Historiske Samling) og ”Strut Nordjylland” om, at vi kan operere 
O-619, så længe den holdes i flyvende stand. Hvis/når vi ikke længere er 
i stand til dette, skal O-619 leveres tilbage til Flyvevåbnet.  
     Vores Chipmunk OY-DHJ opereres på lignende vilkår, idet den er ejet 
af Danmarks Flymuseum. ”Strut Nordjylland” har for Danmarks Flymuse-
um gennemført en total restaurering og opbygning af OY-DHJ efter et 
havari. Vi har således vedligeholdelses- og brugsret over flyet. 
     ”Strut Nordjyllands” medlemmer kommer med forskellige baggrunde 
som fx flymekanikere, piloter, teknikere og andre specialer, der alle træk-
kes på i arbejdet med de ældre fly. Vi har dog alle det tilfælles, at vi er 
interesserede i at arbejde med og at flyve i veteranfly. Det daglige arbej-
de med vedligeholdelse og renovation af flyene varetages primært af ak-
tive pensionister; men der er også medlemmer, der stadig er aktive på 
arbejdsmarkedet, der giver en hånd med i arbejdet.  
     Årets første måneder levede rigeligt op til betegnelsen vinter. Med 
temperaturer på -18 grader var arbejdet med vedligeholdelse og renove-
ring af fly en kold affære. På O-619 fik vi lavet årligt eftersyn på motor og 
fly, som bl.a. indebar skift af olie på motoren, rensning af benzinfiltre, kar-
burator m.m. smøring af diverse hængsler og beslag ved understel, flaps 
og hjul til ror-liner m.m. 
     Herudover var vi godt i gang med at skifte undertøj på flyveren (den 
indre stofbeklædning i kabinen). Motoren blev prøvekørt efter eftersynet - 
uden bemærkninger - og flyveren var nu klar til at komme i luften igen.  

14. marts var en smuk forårsdag med rigtigt flot flyvevejr, en perfekt dag 
at lufte vores veteranflyver. Sidst på eftermiddagen lettede O-619 fra ba-
ne 26R på Flyvestation Aalborg og satte kursen mod nord langs Vestky-
sten. Efter ca. en times flyvning var det atter tid at sætte hjulene på asfal-
ten på Aalborg. 
     Da der var en let brise fra vest, blev der planlagt landing på bane 
26R. Solen var ved at gå ned i vest efter en rigtig smuk dag, og solens 
stråler glimtede i den gamle frontrude, så piloten havde svært ved at se 
lige frem, hvor landingsbanen lå. Han valgte derfor at finde vej til lan-
dingsbanen ved at se ned til venstre. Da han var nået ned i lav højde, 
opdagede han, at det ikke var banen, der var under ham, men indflyv-
ningslysene. Han kunne dog ikke nå at komme i luften igen og koncen-
trerede sig derfor om landingen og at undgå at ramme de pæle, som ind-
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flyvningslysene var monteret på. Dette lykkedes fint, men den bløde 
overflade gjorde landingsafløbet meget kort, det ene hjul sank ned i jor-
den, og flyveren væltede forlæns om på ryggen.  
     Heldigvis kom piloten ikke noget til. 

Flyvevåbnet var en meget stor hjælp ved bjergningen af O-619, idet de 
kom med en stor lastbil monteret med kran. Efter afmontering af ror og 
flaps blev (nu 619-O) vendt om, så den stod på egne ben, og man igen 
kunne læse registreringen O-619 korrekt.  

     Bjergningen blev besværliggjort af det bløde terræn, men efter en del 
forsøg og besvær lykkedes det endelig at få flyveren vendt om og op på 
lastbilen og siden transporteret tilbage til vores hangar i lufthavnen.  

Siden har O-619 ikke været i luften. 

 

 
Skaderne på flyet om-
fattede bl.a: 
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 Hovedbjælke i begge vinger knækket  
- Propel bøjet 
- Motor skal have en Shock Load Inspection m.m. 
- Front- og top-ruder ødelagt 
- Sideror bøjet 
- Understelsben bøjet m.m. 

Efter uheldet blev flyets officielle ejer, Flyvevåbnets Historiske Samling, 
straks orienteret om det skete.  
     Derefter blev vi i ”Strut Nordjylland” tilbudt at overtage en anden KZ 
VII mod til gengæld at renovere O–619 til udstillingsbrug. Vi tyggede lidt 
på tilbuddet her i Aalborg, men  set i historiens bakspejl kom vi frem til 
følgende:  O-619 har tilhørt Flyvestation Aalborg i hele sin aktive tjene-
stetid, og vi mente derfor, at den skulle forblive på Aalborg. Altså var det 
en komplet genopbygning af flyet. 
     Efter uheldet blev fuselagen målt op, uden at der blev konstateret 
skævheder. Alle ruder er udskiftet med nye,  der er syet og monteret nyt 
indtræk i kabinen.  
     Efter at skadernes omfang var gjort op, begyndte arbejdet med at 
skaffe reservedele. Hvilket jo ikke er så let med et fly fra 40-erne. Flyve-
våbnets Historisk Samling (FHS) lå heldigvis inde med en del af de mest 
vitale emner, som vi gladeligt tog imod. Herudover har vi selv købt ny 
frontrude, ceconite (syntetisk lærred), dope, diverse pakninger m.m.  
     Forinden blev der oprettet en EXPERIMENTAL byggesag for O-619, 
så alle formalia er i orden. 
 
Fra FLYHIS har vi modtaget: 
- Konserveret motor (siden 
1978). Ved eftersyn af moto-
ren blev der opdaget en rev-
ne i cyl. 5 og manglende 
kompression på cyl. 3.  
     Cyl.5 er udskiftet, og der er 
hjemkøbt og monteret nye 
stempelringe i begge cylindre. 
En prøvekørsel d. 23. okt. vi-
ste en motor, der gik perfekt. 
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 Det sæt vinger, som vi også hentede i Karup, er kritisk gennemgået. De 
nødvendige reparationer er udført og efter at vores kontrollant har inspi-
ceret og godkendt dem, er beklædningen nu næsten færdig. Ribbesynin-
gen er afsluttet i denne uge.  
-  Benzintanke. Trykprøvet og fuelmåler testet. 
-  Vinger uden lærred. Træarbejde udført, vinger beklædt med ceconite 
og dope, mangler maling. 
-  Slats. Gammel maling/lærred renset af, afventer ceconite og maling. 
-  Propel og spinner. Monteret. 
-  Sideror. Monteret.  
-  Sideruder. Monteret. 
-  Understelsben. Slebet, malet og monteret. 

Herudover har vi selv produceret og monteret topruderne. 

O-619 blev gjort "vandtæt" så den kun-
ne deltage i Airshow Aalborg 2012 som 
Static Display.  
     Desværre kunne vi ikke deltage i 
100-året for dansk militær flyvning på 
Kløvermarken i august, som det oprin-
deligt var planlagt. 
     Når vi har fået malet vinger og slats, skal de monteres igen, og så 
skal diverse rorliner, fuelslanger m.m. monteres og justeres. Herudover 
har vi planer om at udskifte hjul og dæk samt antennen til VHF-radioen. 
     Tilbage er økonomien i genopbygningen. Vi søgte KZ-fonden om til-
skud til genopbygningen. Der fik vi at vide, at vi kun kunne få tilskud, så-
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 fremt KZ og Veteranfly klubben kunne overtage flyet, når vi ikke længere 
ville operere det. Dette krav kunne vi ikke opfylde, idet O-619 jo skal til-
bageleveres til FLYHIS, hvis/når vi ikke er i stand til at operere flyet læn-
gere. Så der blev ikke nogen pølse ud af det skind. Vi har derfor brugt 
egne midler fra ”Strut Nordjyllands” konto til restaureringen. Yderligere 
har en privatmand fra Hjørring meget generøst doneret 10.000 kr. til re-
staureringen. Så vi håber, at det er tilstrækkeligt til færdiggørelsen, ellers 
må vi selv punge op med, hvad der evt. måtte mangle. 

     Alt i alt ser vi optimistisk på genopbygningen. Såfremt vore restaure-
ringsplaner overholdes, forventer vi, at O–619 er flyvende igen i 2013. 

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

Årets oplevelsestur 

for FLYHIS’ pensionister og øvrige hjælpere - i alt 52 personer - gik til 
Berlin. Og det blev i sandhed en tur med mange gode oplevelser. 
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For de fleste af deltagerne var turens absolutte største oplevelse besø-
get på det tyske flyvevåbens meget store og indholdsrige museum på 
den nu nedlagte Gatow flyveplads. 

Et tysk militært flyvemuseum må na-
turligt nok bære præg af, at der jo 
under Den Kolde Krig rent faktisk var tale om to flyvevåbner. Men det gør 
det  bestemt ikke mindre interessant.  
     Herover er det en Mil Mi 24D kamphelikopter og til højre en Vertol H-
21C ”Shawnee”. 
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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 

 


