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Forsidebilledet:   
Fredag den 29. september kunne det markeres, at Flyvestation 
Skrydstrups gamle F-84 gate guard atter var på plads, efter at pen-
sionisterne fra Team Tordenjet havde givet den en gennemgriben-
de restaurering. 
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Årsskrift fra Flyvevåbnets Historiske Samling er 
igen i år fyldt af de mange gode projekter, frivilli-
ge, glæde og entusiasme, som er med til at vedli-
geholde Flyvevåbnets historie. De mange fine fly 
og genstande og ikke mindst de mange frivillige, 
som passer dem, er med til at gøre Flyvevåbnets 
historie levende. 
     Da jeg tiltr¬dte som chef for Flyverstaben gav 
den aftrædende chef ï generalløjtnant M.A.L.T. 
Nielsen ï mig et spejl fra en F-84 til mit kontor, så 
jeg kan huske også at se bagud. Man skal huske 
sin historie for bedre at kunne forstå sin fremtid. 
Er det noget, der er værd at kæmpe for, er det 
også noget, der er værd at huske og bevare for eftertiden.  De mange 
frivillige hjælper os alle med at huske og bevare for eftertiden. Ikke kun 
fly, men også dokumenter, billeder, missilsystemer og andet. Det er me-
get positivt, at den flyvehistoriske indsats også kan bruges af forskere og 
andre, der er interesserede i Flyvevåbnets historie og eksempelvis den 
rolle, som Flyvevåbnet har spillet i forskellige historiske perioder. Års-
skriftet giver et godt indtryk af den bredde, der er i arbejdet til gavn for 
Flyvevåbnet og Flyvevåbnets historie. 
     Flyvev¬bnet har stor glÞde af de frivilliges indsats. E-176 er nok den 
F-16, flest danskere har stiftet personligt bekendtskab med.  Jeg er der-
for dybt taknemlig for de mange dygtige og engagerede frivillige, som 
yder en stor indsats for at flytte E-176 rundt og stille den op rundt om-
kring i landet, så alle kan komme helt tæt på et rigtigt kampfly. E-176 er 
et aktiv for Forsvaret, ikke mindst i den stadigt mere udfordrende rekrut-
teringsindsats. E-176 er kun et af de mange eksempler på gode indsat-
ser, der er beskrevet i årsskriftet. En stor tak til de mange frivillige. 
     Den 10. juni 2018 er der Danish Air Show p¬ Flyvestation Aalborg, 
hvor Air Transport Wing er vært for et arrangement, som vi forventer vil 
tiltrække mere end 145.000 tilskuere. Her vil vi gerne præsentere Flyve-
våbnets nutid og fremtid, men også dets fortid. Jeg håber, at mange rigtig 
fine fly og genstande, som fremgår af dette årsskrift, vil blive vist frem til 
en større offentlighed i forbindelse med Air Showet. Det fortjener de, og 
de mange frivillige, som passer på dem. 
     Uden at kende sin fortid har man ingen fremtid.  En stor tak til Flyve-
våbnets Historiske Samling for at holde fokus på fortiden ï og dermed 
hjælpe fremtidens Flyvevåben. 

ERA 
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2017  
- endnu et år i fremdrift  
 
 
Af lederen af  
Flyvevåbnets Historiske Samling  

Chefsergent  L.Søe -Jensen  

 

 
 

Året 2017 er ved at gå på hæld. Som leder af Flyvevåbnets Historiske 
Samling kan jeg igen i år konstatere, at vi er kommet godt videre. Vi har 
igen opnået synlige resultater, som vi alle kan være stolte af. 
     Hvis vi begynder i nord p¬ Flyvestation Aalborg, er man her troligt 
mødt op trods stadige omflytninger og indskrænkninger i muligheder for 
at arbejde. Heldigvis er de nu kommet godt på plads. Gruppen har i år 
formået at få lavet de vogne, der skal bruges til F-16 nummer to, og de 
har samlet delene til E-180, så vi nu har en hel skal. De er også kommet 
virkelig i gang med den Havard nummer 310, der skal laves til static. De 
har påbegyndt renoveringen af flykroppen og registrering af alle dele, så 
vi får en komplet status over projektet. 
     N¬r vi kigger lidt syd p¬, er der ogs¬ opn¬et gode resultater. Karup- 
gruppen har fået renoveret den Pedershåb rangertraktor, vi fik retur fra 
Danmarks Jernbanemuseum. Jernbanemuseet havde lånt traktoren og 
desværre stillet den ude i en lang årrække. Det er der ikke noget køretøj, 
der har godt af; men gruppen har fået den skilt ad, svejset diverse huller 
og efter maling opnået et flot resultat. Samtidig er de blevet færdige med 
det engelske lysfyr, som de har arbejdet på gennem adskillige år. Dette 
er virkelig et studie i, hvordan gamle teknikere fra Flyvevåbnet er i stand 
til at udrette næsten mirakler. Fyret er bare så flot og komplet lavet til 
næsten det perfekte. 
     Et andet stort projekt, der er kommet p¬ plads i Karup, er renoverin-
gen af den Draken, der er Gate Guard på Flyvestationen. På bare et 
halvt år har Draken Teams folk, der arbejder i Karup-gruppen, fået flyet 
renoveret og malet, så det nu igen sidder på sin vante plads og stråler, 
som da det var nyt. Det er bare godt gået.  
     Museet i Gedhus har arbejdet videre med deres formidling af historien 
og blandt andet f¬et deres bunkerudstilling fÞrdig. Ikke mindst òtysk an-
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den verdenskrigs-historieò er flot udstillet, ligesom samlingen af ting og 
genstande og tilhørende tekster fortæller Flyvestations Karups historie 
gennem alle år fra 1940 til i dag. Museet er bestemt et besøg værd. 
     Ved selve FLYHIS er der ogs¬ arbejdet h¬rdt og m¬lrettet. Et par vir-
kelig store opgaver har givet sved på panden. Vi har fra Forsvarets Bibli-
oteker modtaget og afhentet al den litteratur, der omhandler fly, og som 
de ikke længere ønsker på deres hylder. Dette store materiale er blevet 
sorteret, og vi har udtaget det, vi mener bør gemmes til eftertiden. Fra 
Kaj´s Foto har vi afhentet 8 pallekasser med fotos og negativer, da ingen 
andre ville have materialet. Billederne er alle gruppebilleder taget gen-
nem ca. 40 år. Det er alt fra udsendte hold til værnepligtshold fra alle 
værn. Selv om det ikke er vores kærneproduktion, er der sat to mand på 
til at sortere dette materiale. Det vil efter endt sortering blive fordelt til re-
gimenter i Hæren og til Søværnets Historiske Samling, mens vi beholder 
det, der vedrører Flyvevåbnet. Opgaven er rimelig kompleks, da Hærens 
sammenlægninger gør, at man virkelig skal være inde i stoffet. Men vi 
skal nok komme i hus. Vi er også i samlingen kommet langt med 
indscanning af både film, lysbilleder og fotos samt negativer - det har 
længe haltet, men også her er vi nu på rette spor. Vores uniformssamling 
er blevet sorteret endnu en gang, da vi løbende modtager en del unifor-
mer. Vi har indrettet en nye facilitet til denne opgave, da det er noget, der 
ekspanderer i rivende hast grundet alt det nye. 
     Nede sydp¬ i Skrydstrup har de heller ikke ligget p¬ den lade side. De 
har formået på under 1 år at få den F-84G Tunderjet, der har været Gate 
Guard gennem ca. 50 år, lavet i stand. Den blev nedtaget af flyvestatio-
nen for ca. 3 år siden for at blive lavet totalt i stand. Men alle ved, hvor 
hårdt flyvestationen  har været spændt for i operativ henseende, så 
Team Tordenjet overtog opgaven. Inden for en periode på ca. 9 måneder 
efter overtagelsen fra flyvestationen blev den lavet. Det er et imponeren-
de stykke arbejde. Den er blevet sandblæst, hvilket resulterede i en del 
huller, men disse er blevet lappet og spartlet professionelt. Canopyet er 
blevet renoveret, og der er isat nye sortmalede vinduer. Ligeledes har de 
renoveret tankene, der var et kapitel for sig selv. Sidst, men ikke mindst, 
har de styrket den overalt. Til sidst blev den malet på hovedværkstedet, 
og resultatet kan kun vække beundring. Den blev overdraget til den nye 
viceforsvarschef M.A.L.T. Nielsen af den nuværende flyverstabs chef GM 
Anders Rex (ERA) ved en mindre ceremoni på Skrydstrup. Det er vi alle 
stolte af.  
     Det er imidlertid ikke kun dette, der har optaget Team Tordenjet. De 
har arbejdet videre med den tosædede TF-100 D Super Sabre, der gerne 
om få år skulle være flot lavet færdig i camouflage.  
     En sidste ting, vi alle gratulerer Team Tordenjet med, er deres 25¬rs 
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jubilæum, hvor de også kunne fejre 90 års fødselsdag for Gøttsche, der 
troligt møder op hver onsdag. Det siger lidt om holdånden. 
     Gruppen p¬ VÞrlßse, der indtil nu har holdt til i Jonstrup lejren, kan 
ikke være der længere, da lejren overgår til Politiet. Det er nu lykkedes 
med FLYHIS som katalysator at få gruppen med som en del af Hangar II- 
projektet på den nedlagte Flyvestation Værløse.  Planen er, at hangaren 
skal være et arbejdende museum med en permanent udstilling, omhand-
lende den militære flyvning på Værløse. Dette projekt vil blive gennem-
ført i et sammenarbejde mellem Furesø Kommune, Furesø Museer og en 
del af de grupper, der har med flyvning at gøre i Nordsjællands-området. 
Flyvevåbnet vil levere historisk materiel. Hangargruppen, som den kom-
mer til at hedde, vil drive og drifte hangaren. Hvis alle står sammen, skal 
det nok lykkes. Gruppen på Værløse har trods al rumlen omkring flytning 
og lukning af Jonstrup-faciliteten formået at få rimeligt styr på S-134MK 
80 LYNX. Samtidig har de med hjÞlp fra FLYHIS f¬et flyttet alt deres 
grej. Det drejer sig om Draken Gate Guard samt LYNX helikopterne og 
værktøjer til en shelter på Værløse. Her står alt klart til at komme ind i 
Hangar II, når den er meldt klar fra FREJA, statens byggeselskab, der 
istandsætter hangaren.   
     LuftvÞrnsgruppens veteraner stßtter trofast op omkring museet p¬ 
Stevns. De kommer troligt og reparerer og varter materiellet. Der er nu 
kommet nye vinde på museet, så der nu er skabt mulighed for at inddæk-
ke materiellet. Dette er ved at være et must, da alderen for LUFTVET -
gruppens medlemmer er stærkt stigende, og der er ikke tilgang til grup-
pen fra neden. Trods det kæmper de videre, og resultatet er altid et be-
søg værd. 
     P¬ den civile front arbejdes der stßt og roligt, og resultaterne ses i luf-
ten over Danmark. Step by step laves det ene fly efter det andet færdigt 
til flyvefærdig stand. Det gælder både for STRUT i Nordjylland, Team Ha-
vard i Karup og AAA i Avedøre og, ikke at forglemme, Dansk Svæveflyhi-
storisk forening. I Stauning går en stor del af energien på at holde muse-
et i gang og præsentabelt. På trods af, at der ikke kommer en krone fra 
staten og kommunen, gør museet det til UG.  
     2018 I fßrste halv¬r af 2018 vil de store opgaverforuden Air Show Aal-
borg være at få lavet en udstilling om Luftværnsgruppen på Middelgrun-
den samt at få Hangar II på plads på Værløse, så vi også her har et ud-
stillingsvindue. Sidst, men ikke mindst, vil det være at få vores rekrutte-
rings F-16 opstillet max. antal gange til gavn for rekrutteringen. Til dette 
projekt hører også, at vi gerne skulle få lavet en LYNX til erstatning for 
vores H-500 Helikopter.  
     Dette er mit sidste forord eller status. Nu er det min tur til at g¬ p¬ 
pension. Dette vil ske 1/7 -2018. 
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 Jeg vil gerne her til sidst rette en stor tak til alle for en lang, fed fest her 
ved FLYHIS gennem 15 år. Takken fra mig er til alle Flyvevåbnets pensi-
onister rundt om i grupperne og her i FLYHIS. I har altid stillet op, uanset 
hvad opgaver jeg har stukket ud. Det er jeg jer evigt taknemlig for. Også 
til de medarbejdere fra alle værn, der altid har stillet op med materiel og 
genstande ved mærkelige opgaver, herunder specielt Lars( FLYHIS) og 
Knud og Sigurd (SNF/KAR). Endvidere til alle de chefer, der har bakket 
op omkring alle de projekter, der har været sat i søen fra FLYHIS. Ikke 
mindst til projektet Flyvevåbnets Historiske Samling - uden de højeste 
chefers støtte ingen FLYHIS. Ligeså stor en tak til de civile grupper, vi 
sammenarbejder med.  Kæmpe tak til folkene i Stauning. Deres arbejde 
gør, at Flyvevåbnet i dag har et eget museum og et fantastisk udstillings-
vindue. Til sidst til min kone Helle og mine piger Nina og Nanna. De har 
altid støttet op omkring mig, selvom jeg kunne være yderst fraværende, 
og at telefonen aldrig har stået stille. 

 Som vi plejer at sige:  
Mange kunne have gjort det bedre.  

Alle kunne have gjort det anderledes.  
Men sådan har vi gjort det.  

Og hvis vi ikke havde gjort det,  
var det måske aldrig blevet gjort  

 
Der vil selvfølgelig komme en ny mand i min stilling. Jeg vil appellere til 
jer alle om at tage godt i mod ham. Det bliver ikke en let opgave, og der 
er meget at sætte sig ind i. Jeg har gjort tingene på min måde. Husk, at 
han vil gøre tingene på sin måde, og på bedste vis, Til dette skal han ha-
ve et råderum, støtte og god vejledning. Så støt op omkring ham, så vil 
alt lykkes. 

Sammenhold er en styrke  
Til slut en tak til Bent Aalbæk-Nielsen, der igen har sammensat dette 
skrift 
     Med dette vil jeg ßnske alle jer og jeres familier en glÞdelig jul samt  
et godt nytår. 
    Jeg ßnsker alt godt i fremtiden. Ikke mindst for Flyvev¬bnets Historiske 
Samling og  for det værn, vi alle holder af. 
 
SØE 
 
PS: Sæt et kryds i kalenderen onsdag den 27/06-2018. Da vil jeg gerne 
byde på en bid brød. 
     NÞrmere tilg¬r                 
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FLYHIS  
på fondsarbejde 
 

 

 

 

 
Nej - vi er ikke gået på børsen, men vi har fået et tættere samarbejde 
med Flyvevåbnets Jubilæumsfond. 
     Niels H. Arvedsen (oberstlßjtnant, pensioneret) fra FLYHIS er blevet 
bestyrelsesmedlem i Jubilæumsfonden som et af fem medlemmer og 
som repræsentant for tidligere tjenstgørende officerer i Flyvevåbnet.  
Niels har afløst pensioneret oberst Karsten Schultz (TUL). 
     FLYHIS bidrager i det omfang, der kan skabes mulighed for det gen-
nem vort bogsalg og - om muligt og i det omgang, vi kan få lov - ved salg 
af andre ting og genstande i forbindelse med Danish Airshow og andre 
arrangementer. 
     Vi har ogs¬ f¬et lov til at lade JubilÞumsfondens folder uddele ved de 
forskellige FLYHIS etablissementer / museer med jeres velvilje og støtte i 
Nord, Syd, Øst og Vest.  
     Flyvev¬bnets JubilÞumsfond blev oprettet den 1. juni 1991 efter Fly-
vevåbnets 40-års jubilæum den 1. oktober 1990. Fonden blev oprettet for 
midler fremkommet dels ved overskud af salget af bogen òHistorien om 
Flyvev¬bnetò og dels af sponsorbidrag til udgivelsen. 
     Fonden ledes af en bestyrelse best¬ende af chefen for Flyverstaben 
(formand) og reprÞsentanter fra Flyvev¬bnets Soldaterforening, reserve-
officererne og stampersonel i Flyvevåbnet samt tidligere tjenstgørende 
officerer i Flyvevåbnet. 
     JubilÞumsfonden stßtter:  
-    Personer eller institutioner, der har ydet en påskønnelsesværdig ind-
sats for Flyvevåbnet, eller som tjenstgørende i Flyvevåbnet har ydet en 
sådan indsats for Forsvaret. 
-    Personer eller institutioner, der virker til gavn for Flyvevåbnets anseel-
se i Danmark eller udlandet, eller som bidrager til øget forståelse for Fly-
vevåbnets rolle i Totalforsvaret. 
-    Studier og udgivelser af publikationer om luftmilitære emner. 
     Uddeling af legatet sker i tilknytning til ¬rsdagen for Flyvev¬bnets op-
rettelse d. 1. oktober. 
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I 2017 blev legatet tildelt: 
-    Chefsergent Linda Sørensen  
-    Major Bjørn Hartmann- Madsen 
-    Provst Mette Magnusson 
-    Kunstner Simone Aaberg Kærn 
 
Støtte eller donationer fra virksomheder, fonde eller enkeltpersoner mod-
tages gerne og kan indbetales på MobilePay: 6165 8775 eller på vores 
konto med registreringsnummer: 9255 / kontonummer: 3194 441 818. 
 
Hvis du/I har forslag til modtagere af legat, er du velkommen til at skrive 
til fondens bestyrelse på adressen: 
 
Flyverstaben, Værnsfælles Forsvarskommando, 
Herningvej 30,7470 Karup.   
Att.: Flyvevåbnets Jubilæumsfond 
 
E-mail: CAS-RDAF@mil.dk 
 
Niels H. Arvedsen  
oberstløjtnant, pensioneret  
FLYHIS 
 

mailto:CAS-RDAF@mil.dk
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Fra arbejdsgrupper m.fl.  

 
Pensionistgruppen på  
FSN Aalborg  
v/ Ole M. Andersen (OMA)  
 
Indledningsvis vil jeg gerne give udtryk for, at jeg synes, at det går godt i 
H.67 på FSNAAL. Foreningen for Pensioneret Personel har mange med-
lemmer, og blandt dem er der på nuværende tidspunkt 27 frivillige, som 
har stillet sig til rådighed for at gøre et stykke arbejde for Flyvevåbnets 
Historiske Samling. Vi er fordelt over flere generationer, og hver mand er 
dygtig p¬ sit felt. Selvfßlgelig vil der altid vÞre nogle, som òfalder fraò, 
men det glædelige er, at der er andre, som træder til. 
   Selvom vi har begrÞnset plads, s¬ vi kun kan have ®t fly inde i H.67 ad 
gangen, så har vi heldigvis også Shelter 80, hvor vi har tre fly stående:  
Meteor Mark 7,  F-104G Starfighter og en adskilt Meteor Mark 4 samt en 
masse jord-materiel. Efterhånden er vi ved at have styr på smedje, værk-
tøjsplacering, hylder og skabe. I juni havde vi besøg af Arbejdstilsynet, 
der satte spørgsmålstegn ved belastningen af hylderne. 

Materiel og fly, der venter på renovering, ligger klar på hylderne og 
i Shelter 80.  
    
Vores kaffestue er blevet gjort hyggelig med effekter fra to nedlagte 
eskadriller, Esk.723 og Esk.726, bl.a. et maleri af en Fighting Falcon og 
mange våbenskjolde limet på en blå plade, som er hængt op på væggen. 
Kontorfaciliteter, smedje og vÞrktßj er ved at vÞre òup to dateò. 
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   I april deltog vi i "for¬rsrengßringen" af F-104 Starfighter R-771, som er 
flyvestationens blikfang/vartegn mod Thistedvej 
   Garnisonsmuseet  i Aalborg, som ligger p¬ Skydebanevej, er virkelig et 
besøg værd. Flyvevåbnet er flot repræsenteret på museet, som vi har 
været med til at indrette; bl.a. har vi permanent syv fly udstillet: en Drage 
uden for hangaren som blikfang, og seks fly inde i hangaren.  
   F-16 SamLet E-176 har i 8 
uger i sommer været udstillet 
på museet. Vi samlede flyet i 
uge 26 før Rebild festlighe-
derne, fordi det skulle være 
òtrÞkplasterò i forbindelse 
med festlighederne. Rebild-
selskabet og Dansk/
Amerikansk  Klub afholdt 
den 2. juli òGarden Partyò p¬ 
museet. Flyvestation Aalborg 

Brass-Band gav ved samme 
lejlighed en koncert.  
   I juli kßrte otte mand til mu-
seet i Stauning for at sætte F-
16 E-184 p¬ stßtter, s¬ flyet 
ikke skal stå på hjulene. Samti-
dig hængte de 2 stk. 1000 
punds bomber og 1 stk. foto-
pod på flyet. 
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   I Uge 33 skilte vi F-16 SamLet ad 
og lagde den på blokvogn for trans-
port til Roskilde Lufthavn, hvor der 
var ò¡bent Husò den 18.-19.-20. au-
gust. 
   I smedjen er de i fuld gang med at 
fabrikere transportvogne til adskilte 
dele fra F-16 E-180, som er ved at 

blive lavet om til SamLet nr. 2. Den blev midt i januar kørt til Skrydstrup, 
hvor pensionisterne dér skal gøre kroppen klar, fordi de har nemmere 
adgang til de dele, som mangler. Vi skal så fremstille transportvogne til 
vingerne, højderor, stabilisatorer, launcher og flapperon. 
 
Og i hangaren begynder den 
òSvenske Harvardò, som er under 
genopbygning, at ligne noget. Vi 
har et samarbejde med HAVARD 
DANMARK, som er ved at genop-
bygge en òDansk Harvardò til flyve-
dygtig stand, på FSNKAR. 
 

 

Jo, Flyvevåbnet Historiske Samling 
finder hele tiden på nye opgaver - 
s¬ der er nok at òrive iò! 
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Værkstedsgruppen Karup  
 

v/Kjeld Hansen, formand  
 

F-84G er blevet færdig og transporteret 
til Stauning for at blive samlet og opstil-
let i udstillingen. 
     Det g¬r godt med lysfyret (kaldet òLÞbestiftenò). Det er blevet fÞrdig 
og opstillet ovre i Gedhusmuseets store telt. 
     Det g¬r fremad med Gloster Meteor MK.VIII, men der er lang vej igen, 
før den er færdig. Vi er begyndt at male kroppen; vingerne er færdige, 
men vi mangler stadig at renovere flyets cockpit, og så mangler vi et ca-
nopy til den.  

     Motoren til  S-55 helikopteren er 
færdig til at blive transporteret til Stau-
ning, hvor teknikere fra Værløse vil 
montere den. Dette er dog ikke sket 
endnu. 
     S¬ har vi f¬et en gammel tog-
motorvogn ind, som har kørt på flyve-
stationen tilbage i 1950 og 1960. Den 
har været udlånt til Jernbanemuseet i 
Odense, hvor den har været sat uden-
for i lang tid, så den skulle repareres 

med udskiftning af træ i døre og paneler samt en del pladearbejde. Der-
efter er den sendt til sandblæsning og maling. Når den er færdig, skal 
den op at stå på skinner ved Gedhusmuseet. 
     Derudover har vi adskilt den T-33, som stod i teltet ved Gedhus-
museet, og den er klar til at blive transporteret til Værløse. Vi har også 
været en del, der har hjulpet med oprydning i det store telt ved 
Gedhusmuseet for at give 
plads til renovering af den RF
-84, som står der. 
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     Bedford-trÞkkeren, som er 
kommer fra England til Queen Ma-
ry, er blevet adskilt total, tog dele-
ne er sendt til sandblæsning og 
derefter malet. Motoren er også 
adskilt for at blive renset og efter-
set for derefter at blive samlet og 
sat tilbage i bilen. Den skulle ger-
ne kunne startes op igen og kom-
me ud at køre. Derudover er der et 
stort arbejde med at få trækkeren 
monteret på Queen Mary, da der 
skal bygges en ny stol på trække-
ren.  
   F-16 teamet har ogs¬ vÞret i 
gang med reparationer på planer 
samt udskiftning af bolte og mon-
tering af sikkerhedsudstyr for at 
undgå faldulykker. Igen i år har 
teamet været af sted, bl.a.  til Lem-
vig flyveplads, hvor flyet blev op-
stillet til et jubilæum med stor deltagelse. 
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Gedhusmuseet 2017  
Flyvestation Karups Historiske Forening  

v/ Palle J. Christensen  

Året 2016 endte godt med et 
besøgstal på 1.422. Dertil 
kommer en del 
òvelfÞrdsbesßgò p¬ Helicop-
ter Wingen, der også kigger 
forbi. Vinteren blev brugt på 
maling af nye og gamle loka-
ler og opdatering af udstillin-
ger. Vi har nu hele òGedhus-
vagtenò til r¬dighed, inklusiv 
den tidligere lejebolig. Dertil 
kommer en telthangar, den 
gamle tyske tørvelade og en 
òlilleò bunker (Regelbau 622).  

      
 De fly, vi har udstillet, Republic RF-
84F Thunderflash, Lockheed T-33 Sil-
ver Star og Kramme & Zeuthen KZ VII 
kan ikke tåle at stå udendørs. Vi har 
faktisk haft besøg af en klasse nye fly-
vemekanikere fra AFTC, Air Force 
Training Centre, der gerne ville lære 
om korrosion.  Det kunne de efterfor-
ske p¬ RFôeren, der stod ude i mange 
år, bl.a. ved Flyveskolen. 

      Vi har jo ogs¬ den suverÞnt 
tætteste placering på FLYHIS. 
Mangler vi en historisk ting eller 
omvendt, hvis de gør det, så går 
vi bogstaveligt talt lige over vejen 
og finder en løsning. F.eks. ville 
man gerne låne en flyverhjelm til 
Flyvevåbenmuseet i Stauning. 
Den er lidt speciel. Det er SYLôs, 
Bent Sylvester Larsens, hjelm fra 

Guiderne: John Krarup Nielsen, Palle J. 
Christensen, Poul Hjorth, Inge Hjorth, Jør-
gen Prip og Egil Nielsen. 

Vinterprojekt. RF-84F trænger til 
noget TLC, òTender Loving Ca-
reò. 

SYLôs hjelm. 
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hans møde med en må-
ge nær Skagen i 1968. 
Mågen røg gennem 
venstre frontrude på 
hans F-100 og ødelag-
de visiret på hjelmen og 
dermed et af hans øjne. 
Han var faktisk i gang 
med at forlade flyet vha. 
Martin Baker katapult-
sædet. Men da flyet stadig 
fløj, og han indimellem kunne 
se det andet fly gennem tårer, blod og mågerester, valgte han at forsøge 
en landing. Hans wingman og GCA, Ground Controlled Approach, hjalp 
ham til Aalborg. Vi har billeder af hjelmen og et GCA radar òscopò fra 
samme tid. Vi bruger forresten programmérbare dørklokker til at afspille 
passende lydindslag, f.eks. en GCA òtalkdownò. 
     SYL besßgte museet i lßbet af ¬ret med en anden gruppe, og de fik 
ham til at fortælle historien, som de ikke kendte til! Så er det jo med at 
òklappe iò som rundviser, blive en stor flue p¬ vÞggen og suge historien 
til sig. Og senere give den videre! 
 
Facebook og hjemmeside  
Museet har i mange ¬r haft en hjemmeside under navnet òKarup Flymu-
seumò. Den var efterh¬nden vokset noget ukontrollabelt og er nu under 
ònedtoningò, men den beholder de grundlÞggende informationer, arkivbil-
leder og historier. En god ven af museet, Margit Sand Nielsen, påtog sig 
at lave og vedligeholde en 
facebookside for os, som fle-
re og flere udefra også havde 
efterspurgt. Det har vir-
kelig givet pote på be-
søgsfronten. Margit 
kommer jævnligt forbi, 
tager billeder og lægger 
dem på facebooksiden. 
Det er vores mest popu-
lÞre òsociale medieò for 
tiden. 
     Vi er medlem af Tu-
ristforeningen Viborg, 
annoncerer i deres  

                                       Hawkmissiler. 

 

                Frokost mellem ßvelsesbomber 
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òTuristavisò og har en gratis side p¬ òDanmarks Museerò. Vi har igen i ¬r 
haft kapacitet til at tage en del ekstra besøg ind udenfor normal åbnings-
tid ï veteranbilklubber o. lign. Vi hjælper også, hvis det er muligt, Heli-
copter Wingens rundviser med guider på museet. 
 
Nyt i udstillingen:  
Vi har lånt et bunkerperiskop fra Michael Hviid i Holstebro. Det synliggør, 
hvor tykt loftet var p¬ en òRegelbau 622ò bunker = 2 meter!  
     Luftmeldet¬rnet har nu originalt udstyr og bl.a. et kort over alle 389 
luftmeldeposter. Det var det mest effektive luftforsvarssystem i lav højde 
fßr AWACS. Det har vi bl.a. f¬et bekrÞftet af besßgende òAir Defenceò 
piloter.  
     òLÞbestiftenò er et visuelt luftfyr, som fulgte med, da man kßbte en hel 
(eller flere?) flyvepladser med alt udstyr i England efter krigen. Den var i 
meget ringe stand. VÞrkstedsgruppen har renoveret den til òsom nyò 
med lys i neonrßrene.  òFra skrot til flotò! Navnet òLÞbestiftenò kommer 
nok af, at de blinkede rødt under krigen i England. Blinkene var en to 
bogstavs morsekode, så man vidste, om man anfløj den rigtige flyve-
plads blandt mange hundrede. I Danmark var der sikkert meget mørkt i 
Midtjylland, så den røde farve gik tabt? Man placerede fyret 6 ï 10 km fra 
enden af landingsbanen. Også af taktiske hensyn, så fjenden ikke bare 
kunne bombe pladsen. Vi har også et tysk Siemens landingslys under 
restaurering. Man var jo lidt fjendtlig overfor det òtyskeò efter krigen, s¬ 

       Det visuelle luftfyr "LÞbestiften" 
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man klippede bare alle ledninger. Erstatningen nogle år senere blev pe-
troleumsflagermuslygter sat ud med håndkraft til natflyvning. Noget af et 
tilbageskridt. Lygterne har vi også udstillet. 
     De to cockpits, Draken og TF-100F er meget populÞre hos unge som 
gamle, og der er blevet taget utallige òThumbs upò billeder fra dem. Dra-
ken Team Karup har også lånt cockpittet til f.eks. Airshow i Stauning.     
DTK har nogle meget kreative sjæle blandt medlemmerne, og de arbej-
der p¬ en cockpitoplevelse ud over òlys i instrumenterneò. Det bliver 
spændende at følge. 
     Det sidste store arrangement p¬ ¬ret er òSoldaterjubilÞetò i septem-

ber, hvor op til 150 gamle flyversoldater kommer forbi.  

     Vores lille udstilling om de tyske flygtningelejre under og efter krigen 

har stor bevågenhed blandt efterkommerne. Og hos et par stykker, der 

selv oplevede det! F.eks. Horst og hans bror, der kan huske, at de lege-

de inde i den store Bunker 1137. 

 

 Det populÞre Draken-cockpit 
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Lad mig starte med også i år at slå fast, at 
det forgangne år har været både travlt og 
godt for Draken Team Karup. 
   Vi har gennem ¬ret f¬et tildelt et par sto-
re opgaver, som holder os i gang og pul-
sen oppe. Som det første - og største - 
skal nævnes renoveringen af Flyvestation 
Karups Gate Guard, AR-112. Den var efter 

18 ¬r p¬ posten kommet til at se lidt òtrÞtò ud. Draken Team blev opfor-
dret til at hjælpe med at tage flyet ned, hvilket vi selvfølgelig indvilgede i. 
Arbejdet startede den 10. november omkring klokken 22. Der var rekvire-
ret hjælp fra en af Søværnets store mobilkraner, som skulle komme fra 
Frederikshavn. Da et sådant køretøj fylder godt op i Hovedvagten, blev 
det besluttet, at arbejdet skulle foregå sent på aftenen af hensyn til trafik-
ken. Flyvestationens to uundværlige eksperter, Knud og Sigurd, havde 
med vanlig omhu forberedt operationen ned i detaljen, så da kranen blev 

stillet op, var vi alle klar. 
Hovedvagten blev lukket 
og trafikken omdirigeret 
til Gedhus vagten. Det 
var en klar - og meget 
kold - aften så vi frøs alle 
bravt. Besætningen på 
kranen klarede selve løf-
tet af flyet samt placerin-
gen på en langvogn til et 
rent 12-tal. Langvognen 
blev i første omgang bug-
seret til en shelter i Flyve-
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skolens område. Her blev den første vurdering af flyets tilstand foretaget. 
Det stod hurtigt klart, at tilstanden var meget bedre end forventet. Der 
skulle selvfølgelig laves lidt pladearbejde og helst skaffes et andet cano-
py, da det originale var meget medtaget af vejr og vind. Herefter blev AR-
112 vasket, og en yderligere inspektion blev gennemfßrt. Denne inspekti-
on gav ingen anledning til bemærkninger. Flyet blev herefter flyttet til om-
råde Nord, hvor der kort før jul blev lavet en revneundersøgelse af tank-
balkenes ophængspunkter; det er her, flyet er fastgjort til soklen ved Ho-
vedvagten. Hvis en eller flere af disse var revnede, skulle flyet kasseres. 
Medarbejderen fra Hovedværkstedet kunne imidlertid ikke finde antyd-
ning af revner i strukturen, så det blev besluttet i samråd med flyvestatio-
nen, at en renovering skulle gennemføres. Draken Team fik tilbudt opga-
ven; den takkede vi som bekendt ja til.  
   Umiddelbart efter jul, blev al malingen fjernet, og det var nu muligt at se 
pladernes tilstand. Den var forbavsende god, så havde der før været en 
smule betænkelighed ved projektet, så var den tvivl nu forsvundet. Vi lån-
te det gamle malerværksted til udførelse af opgaven; her var der både 
varme og godt med lys. Pladereparationerne blev udført som noget af det 
første. Herefter blev der finslebet og grundmalet. Det gamle canopy blev 
demonteret, og et nyt, doneret af BOR, blev monteret. Alle pladesamlin-
ger på oversiden blev sealed, og der blev malet første gang. Det viste 
sig, at den maling, vi havde fået fat i, var for mørk. Der skulle atter slibes 
og males nogle gange, inden vi til sidst nåede frem til et godt resultat.  
Endelig blev der fremstillet en rigtig òudstßdningò, der giver et meget me-
re realistisk udtryk, når flyet ses bagfra. I skrivende stund er AR-112 til-
bage på sin vante plads som Gate Guard, flottere end da den blev sat op 
første gang for ca. 18 år siden. 
    Sidelßbende med, at AR-112 blev restaureret af en fast gruppe, har en 
anden fast gruppe kastet sig over adskillelsen af en gammel flyvevåben-
Harvard ï 324. Flyet er købt af en forening, der hedder Harvard Dan-
mark. Planen er, at flyet 
skal gennemgå en gennem-
gribende renovering, brin-
ges i flyveklar stand og der-
efter atter have luft under 
vingerne. FLYHIS lægger 

lokaler til selve adskillel-
sen, da Draken Team 
Karup og dermed også 
FLYHIS er repræsenteret i 
bestyrelsen for Harvard 
Danmark.  
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   Ved siden af disse to langvarige projekter er der ogs¬ blevet tid til at 
udvide udstillingen på Egholm Slot. Der er opstillet en komplet motor 
med påmonteret efterbrænder. Det er et imponerende syn; de færreste 
har forestillet sig, at sammenbygningen er så lang, som tilfældet er. Vi 
har renoveret et sæde, som ligeledes er opstillet sammen med en 30mm 
kanon.  
   Der er ogs¬ blevet plads til vore normale arrangementer s¬som Draken 
Kur i januar. Det er ved denne lejlighed at interesserede medlemmer mø-
des til et stykke mad og en god snak om det kommende år. 
   Sidst i marts holdt vi òStore Oprydningsdagò, det er den dag hvor vi 
tømmer Shelter 152 og får fejet gulvet samt får ryddet op. 
   I slutningen af april var det blevet tid for òFor¬rsklargßringenò. P¬ den-
ne dag er det flyene, det gælder. De bliver løftet på donkrafte og der bli-
ver kørt med understel og ror. Alle blanke overflader tørres over med hy-
draulikvæske. Hvis der er tid, startes det ene af flyene op. I år var det AR
-113ô s tur til at blive startet. Den var dog ikke videre samarbejdsvillig, s¬ 
opstarten blev efterfølgende opgivet.  
   I slutningen af maj var der Action Dag p¬ flyvestationen. Det er den 
dag, hvor cancerramte bßrn og deres familier inviteres til en òkßr stÞrktò 
event. Hurtige biler med chauffører samles ved brandstationen, hvorfra 
der så er mulighed for en meget hurtig tur rundt på flyvefeltet. Vi havde 
AT-158 ude at køre. Opstart i område Nord med stationschefen i bagsæ-
det og forhenværende pilot i ESK 729, Torben Heindahl (TEN) ved styre-
pinden. Efter at have krydset hovedbanen gjorde flyet holdt ved brand-
stationen, stationschefen stod ud af bagsædet og blev erstattet af et af 
vore egne medlemmer. Flyet kørte videre til vores shelter, og stations-
chefen kunne derefter byde alle gæster velkommen. 
   I juni var der foreningsudflugt til Sverige, som sÞdvanligt tilrettelagt af 
Michael van der Sterren. Der blev besøgt diverse museer samt hygget og 
snakket meget under turen. 
   I slutningen af juni blev AR-112 meldt fÞrdig og klar til opsÞtning. Det 
var dog ikke muligt at få en kran før sidst i september. 
Juli er den store feriemåned på FLYHIS. Alle holder ferie hele måneden 
og mødes først igen i august. 
   Vi ¬bnede august med at tage p¬ airshow i Stauning. Vi medbragte 
som sædvanligt vores bod og cockpittet fra museet i Gedhus. 
   I begyndelsen af september afviklede vi det ¬rlige Draken Meeting, 
denne gang i samarbejde med ESK 725, som holdt Reunion. AT-158 
måtte endnu en gang ud at rulle med TEN ved pinden og forskellige pas-
sagerer i bagsædet, et af vore medlemmer samt et par af veteranerne fra 
eskadrillen. Ud over køreturen bød dagen også på et interessant besøg 
ved museet i Gedhus.  
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   Sidst i september blev Gate Guardô en s¬ sat tilbage p¬ sin plads ved 
Hovedvagten. Denne gang var det ikke nødvendigt at vente til efter mør-
kets frembrud; men operationen foregik uden uheld om formiddagen. 
   I oktober m¬ned var der atter foreningsudflugt. Denne gang en endags 
tur til museet på Egholm Slot. Vi kørte i private biler ï 25 deltagere. Ved 
ankomsten var museets ejer, Ole Falck, vært ved en kop kaffe. Derefter 
var der rundvisning på våbenmuseet. Efter rundvisningen var der frokost, 
ligeledes med Ole Falck som vært. Da selskabet igen var modtagelig for 
input, fortalte TEN løst og fast om jobbet som pilot i ESK 729, medens 
Draken var operativ. Det var ikke kedeligt. Dagen sluttede med kaffe og 
æblekage. Derefter var der afgang mod Jylland. 
Årets aktiviteter sluttede med generalforsamlingen sidst i oktober. Her 
slog vi deltagerrekorden; ikke mindre end 27 personer havde meldt deres 
deltagelse.  
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Team Tordenjet  

FSN Skrydstrup  
 
v/ Hans Jensen og  
Hans Kristoffer Christensen  
Foto:  Kaj Kønig  
 
 
2017 blev ¬ret, hvor vi startede med forberedel-
se til vort jubilæum. I 25 år har Team Tordenjet 
udført frivilligt arbejde til glæde for rigtig mange. 
89 personer har haft deres gang hos os i lÞnge-
re eller korte tid gennem de 25 år. 38 medlem-
mer udgør holdet i dag med Henning Gøttsche 
som den ældste; han fyldte 90 år den 2. septem-
ber i år. 
   Fredag den 20 oktober blev dagen, hvor en 
stor flok af vore medlemmer tog aktivt del i jubi-
læumsfesten, hvor fruer og kærester var invite-
ret med. 
   Vi kunne p¬ dagen overrÞkke diplomer til fire 
medlemmer, som havde været med i arbejdet i 
alle de 25 år. Det var - set fra højre på billedet 
herunder - Bent Ørnstedt, Jørgen Knudsen, Bent 
L Larsen og Henning Gøttsche. 

 
Formanden Hans Kri-
stoffer Christensen med 
en del af bestyrelsen 
bag sig, da han bød vel-
kommen til jubilæums-
festen. 
 
Bestyrelsen for forenin-
gen i jubilæumsåret var,  
foruden formanden, 
Hans Jensen, Ove Ras-
mussen, Bent Lorenzen 
og Kaj Kønig, samt 
Flemming Kalum Jen-
sen som suppleant. 
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    Hans Jensen, der er daglig leder i HG 6, beretter, at ¬rets hovedopga-
ve har været i færdiggørelsen af Flyvestation Skrydstrups gamle vartegn 
for Flyvestation Skrydstrup, en F-84. Den skulle renoveres, og det kom 
der et meget flot resultat ud af.  Den 29. september flyet blev overdraget 
til CH Fightere Wing Skrydstrup, OB Anders Rex. 
   Allerede ¬ret fßr havde vi skrevet til OB Anders Rex, at vi efter ¡bent 
Hus 2016 ville både havde kræfter og tid til at sætte flyvestationens gam-
le Gate Guard i fin stand, s¬ledes at den kunne komme op p¬ òpindenò 
igen og med sit oprindelige reg.nr., nemlig A - 603. Det fik vi et rigtigt 
stort GO til, og et par dage efter blev vi indkaldt til møde med M-afd., 
hvor kommandovejen blev præciseret, og jeg må sige, at det har kørt 
perfekt under hele forløbet. Vi fik en ubeskrivelig stor og god hjælp fra 
alle de afdelinger, vi henvendte os til, således at den kunne komme på 
plads fredag den 29. sep. 2017, to dage før Flyvevåbnets fødselsdag. 
   Efterfßlgende var vi til en sÞrdeles flot reception sammen med GM 
MALT Nielsen og OB Anders Rex (ERA). En meget flot  afslutning på et 
virkeligt spændende arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så var den nyre-
staurerede F-84   
A-603 på plads. 
 

"Fra yt til nyt" 
A-603 før og efter en gennemgribende restaurering. 
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Starten af 2017 var i øv-
rigt præget af færdiggø-
relsen af G-183, som 
man ønskede leveret til 
Flyvevåbenmuseet i se-
nest den 15. marts, hvor 
museumssæsonen i 
Stauning startede. 
   Det var et stort og 
særdeles flot arbejde, 
der som planlagt blev 
afleveret i Stauning. 
Forskellen på et nyt fly 
og så G-183, som den 
står på museet i dag, vil 
være svær at finde. I 
den forbindelse var Hans Jensen så heldig at få flyvelejlighed med CH/
FW OB Anders Rex (ERA) til Stauning, idet Obersten gerne ville se den, 
inden han tiltrådte som chef for Flyverstaben i Karup. Han hjalp for øvrigt 
med at få malet den sidste klarmelders navn på BB side, nemlig Thom 
Midtgaard. 
 
To udstillingsmontrer i cafeteriet er gjort færdige med modeller af danske 
militærfly og med en flot udstilling af flyinstrumenter fra Henning 
Gøttsches samling. 
 
Og så blev der også tid til at starte en gennemgribende oprydning i HG. 
6, som s¬ mildest talt forfÞrdelig ud. Ting, som ikke havde vÞret brugt i 
adskillige år, blev flyttet et andet sted hen, og vi fik alle maskiner flyttet 
op fra HG.1 - bl.a. en drejebænk, som vi senere har fået meget brug for. 
   Efter at hangaren nu var tßmt totalt for fly, var der mulighed for at tage 
fat på fire opgaver, som i nogen tid havde stået på ventelinjen, nemlig F-
16 SamLet E-176, som i ¬rets lßb havde f¬et en del skrammer, der skulle 
udbedres. Den kom til FW Skrydstrup den 8. november og bliver afhentet 
igen den 10. januar 2018, hvor den skal på en event i Messecenter Her-
ning.  
 
 
Afslutningsvis retter Hans Jensen som daglig leder af Hg 6 en stor tak til 
alle svende og til de enheder, som der i årets løb er trukket en masse 
hjælp fra. "Uden deres engagement ville vi måske kun have nået det hal-
ve af, hvad vi fik præsteret", siger han. 

  Med hjælp fra OB Anders Rex har G-183 fået      
  flyets sidste klarmelder Thom Midtgaards  
  navn p¬ siden. 
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Pensionistforeningen for       
Flyvestation Værløse    

v/ Leif Richardsen                                                                                                                                          
formand 

 

Så rinder 2017 snart til ende, så det er på tide at se lidt på, hvad forenin-
gen har bedrevet det sidste år. 
 
F-16 Saml let udgave  
Vi har også i år været med til at samle og fremvise F-16 på Sjælland. 
   Fßrste gang var p¬ Store Flyvedag p¬ Flyvestation VÞrlßse. 
   En gruppe flyve interesserede har i nogle ¬r lavet en òstore flyvedagò 
på Flyvestation Værløse. Det er en dag, hvor man viser mange forskelli-
ge svævefly, motorfly, ultralette fly, modelfly o.s.v., både i luften og på 
standplads. FLV var repræsenteret med F-16, H-500 og Tut. 

   Vi havde 
en stand, 
hvor vi kun-
ne fortælle 
om forenin-
gen, og hvad 
vore ønsker 
er til fremti-
den. 
   StÞvnet 
var godt be-
søgt på trods 

Klar til rykind på "Store Flyvedag" Der blev også plads til en brandbil 

Mon vi kan flyve? 
Tut er altid et populært indslag 
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af halvdårligt vejr. Der kom mange, der har haft deres gang på flyvestati-
onen, og de var glade for at se, at der atter var liv i Hangar 2. 
 
Teknisk Museum  
Igen i år havde Teknisk Museum i Helsingør anmodet om at få F-16 til 
Fars Dag-stævne den 5. juni.  
   Vi deltog b¬de med opstilling og nedtagning af flyet samt stod for frem-
visning af flyet på dagen. 
   Som altid var der stor interesse for at blive fotograferet i flyet. 
 
Roskilde Airshow 2017  
Pensionistforeningen opstillede igen i år F-16 ved Ros-
kilde Airshow. 
   Opstillingen var prÞget af, at grÞsset var blßdt, s¬ 
det var nødvendigt at få hjælp fra Roskilde Lufthavn til 
at flytte flyet på plads. 
   Fredag aften var pensionistforeningen 
guider ved flyet. 
    
Pensionistforeningen har desuden med-
virket ved F-16 udstillinger på Flådestati-
on Korsør, ved Tøjhusmuseet samt ved 
nedtagning af flyet på Stevnsfortet  
 
Lynx  
Arbejdet med genopbygning af Lynx S-134 til udstillingsbrug er godt i 
gang.   
   DesvÞrre er vores hidtidige leder p¬ omr¬det, Ole KjÞr, afg¬et ved 
døden, og vi er i gang med at finde en ildsjæl, der vil stå for organisatio-
nen af arbejdet med at genopbygge Lynx'en. 
   Tßjhusmuseet er interesseret i at f¬ en hale fra Lynx, s¬ nogle af vore 
medlemmer er i gang med at skære halen af S-249, samle halen med 
rotor m.v. og derefter montere halen på en platform. 
 
Catalinaen og helikoptere i Stauning.  
Det har længe været et ønske at få Catalinaen og helikopterne S-55 og S
-61 i Stauning gjort færdige. 
   I den forbindelse var medlemmer af pensionistforeningen i Stauning i 
uge 41 for at færdiggøre dem. Arbejdet er næsten afsluttet. Der mangler 
kun, at motoren til S-55 kommer fra FLYHIS og skal indsættes. Desuden 
mangler ganske få dele til Catalinaen og helikopter S-61, før arbejdet kan 
afsluttes. 
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Flytning fra Jonstruplejren  
Store dele af Forsvaret skal forlade 
Jonstruplejren i indeværende år. 
   For vores forening betyder det, at 
vi skal forlade Jonstruplejren efter 
mange gode år i lejren. 
   I den forbindelse skulle 1 stk. 
Draken, der har været opsat som 
gateguard i lejren samt 2 Lynx heli-
koptere med tilhørende reservede-
le flyttes. 
   VÞrlßse historiske Hangar har l¬nt en F-16 shelter p¬ flyvestationen til 
midlertidig opbevaring af flyene. 
   Flytningen foregik den 1. nov. 2017 med hjÞlp fra FLYHIS, Team Dra-
ken, Flådestation Korsør samt pensionistforeningens egne medlemmer. 
Pensionistforeningen takker alle for stor hjælp ved flytningen. 
   Draken samt den ene helikopter blev trukket af hver sin traktor fra 
Jonstruplejren til Flyvestation Værløse, medens resten af udstyret blev 
transporteret på lastbiler. Især transporten af flyene vakte stor opmærk-
somhed og forårsagede mindre trafikpropper på vejene fra Jonstruplejren 
til flyvestationen. 
   N¬r Hangar 2 er klargjort, vil flyene blive flyttet til dertil. 

Lynx S-134 klar til transport 

Draken transporteres til flyve-
stationen. Men den måtte løf-
tes over porten. 
 
 
 
 
Og nu er alt på en midlertidig 
plads i en F-16 shelter på fly-
vestationen. 


