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Forsidebilledet:
I forbindelse med markeringen af Flyvevåbnets fødselsdag blev
der afsløret en Spitfire replica foran Flyverstaben ved den
Værnsfælles Forsvarskommando på Flyvestation Karup.
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Kære alle
Igen i år har jeg haft den berigende oplevelse af, at Flyvevåbnets pensionister er en integreret og nødvendig del af det samlede Flyvevåben. Når jeg ser de resultater, som I har opnået det forgangne år, står
det tydeligt, at uden jer ville centrale dele af vores virke, herunder ikke
mindst den historiske dimension, ganske enkelt ikke fungere. I er altid
beredte på og villige til at yde en ekstra indsats til gavn for Flyvevåbnet, og det er jeg jer evigt taknemmelig overfor!
Som jeg skrev sidste år, var jeg spændt på, hvad I ville diske op
med på Danish Air Show i Skrydstrup i år. Her blev jeg bestemt ikke
skuffet. I formåede at lave en udstilling, der på meget fornem vis viste
Flyvestation Skrydstrups historie og danske jagerfly gennem tiderne.
Dette var krydret med en flot kavalkade af fly og genstande fra vores
fælles historie. Ting, der har været en del af hverdagen for alle i Flyvevåbnet siden 1950. Rigtigt flot arbejde!
Som en bonusgevinst blev alle i Totalforsvaret tilgodeset på udstillingen. Alle militærhistoriske museer og foreninger kunne udstille materiel og genstande fra deres museer, og der var skabt plads til, at de
kunne fremvise og berette om deres foreninger og museer i et af de
store hangartelte. Dagen blev en bragende succes med mere end
150.000 besøgende - det største antal besøgende ved Danish Air
Show nogensinde.
I september var jeg med ved jeres årlige møde for alle grupper tilknyttet FLYHIS. Det glæder mig meget at opleve det sammenhold, I
har grupperne imellem, og specielt at være vidne til det gode samar3

bejde, I har internt. Jeg blev samtidig opmærksom på, at I har fået tæt
kontakt til de civile grupper, der samarbejder om at holde nogle af vores tidligere fly på vingerne. Det er dejligt at høre, at interessen for
vores flyvende historie strækker sig uden for hegnet.
Og i smuk forlængelse af tidligere års arbejde og beretninger er jeg
uhyre glad for, at vi nu endelig har fået frigivet det andet F-16 stel til
vores brug, nemlig E-180. Det er en rigtig god nyhed, og det glæder
mig videre at høre, at stellet nu bliver gjort klart til rekrutteringstiltag
forventeligt allerede i 2017. Med alle de dygtige og dedikerede mennesker, der er involveret, er jeg sikker på, at det også bliver en succes.
Jeg vil runde af med et enestående vidnesbyrd om Flyvevåbnets
historie, som jeg og medarbejderne ved Værnsfælles Forsvarskommando kan glæde sig over hver eneste dag. Når jeg kigger ud ad mit
vindue i Flyverstaben, ser jeg en Spitfire H.F. Mk. IXe, halenummer 41
-421. Ikke alene er det et smukt syn, det er også på én og samme tid
et glimt af fortiden, og et konceptuelt kig ind i fremtiden. Da flyet i sin
tid blev konstrueret, var det revolutionerende for sin tid. Hurtigt, strømlinet, kraftfuldt - alle andre fly overlegent. Netop her i 2016 er det besluttet, at vi anskaffer et 5. generations jagerfly, nemlig Joint Strike
Fighter. Et fly, der i lighed med Spitfiren, er revolutionerende for sin
tid.
Med ønsket om en god jul og et godt nytår til jer og jeres familier.
MALT
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Store forandringer
og lidt opsang
Af lederen
af Flyvevåbnets Historiske Samling
Chefsergent L. Søe-Jensen

Sidste år var overskriften i det årlige skrift
Hvor er vi? Hvad skal styrkes?
Overskriften i år kunne godt have været
den samme.
Status for 2016 er, at vi er på rette spor, men at vi skal være endnu
mere fokuserede på at få identificeret billeder og genstande og ikke
mindst på at få alt registreret. Vi er så heldige, at kigger vi på de fine
samlinger, vi har – her tænker jeg på museerne i Stauning og Gedhus,
ved Team Tordenjet i Skrydstrup, ved LUFTVET, i Aalborg samt på
museet i Søndre Strømfjord - kombineret med, hvad der ligger på hylderne ved FLYHIS og sammenholder det med de store ting og genstande, vi har udlånt til forskellige andre museer, så har vi efterhånden
fået en samling, der komplet dækker Flyvevåbnets virke siden 1950.
Som jeg skrev indledningvis er det et must, at vi får det hele registreret, og at vi samtidig får identificeret de måske 200 til 500 genstande, der skal udgøre kulturarven. Med dette menes, at det er de genstande, man sætter til side, beskytter og konserverer, således at de
om 100 år kan fremdrages og udstilles. Her er det særdeles vigtigt, at
alle, og specielt registratorerne, kommer på banen med forslag til, hvilke genstande der er kulturbevaringsværdige. Det kan som eksempel
være den redningssele, som vi ved var med ved redningsaktionen i
1966 i Skagerrak, eller den brandbil, som vi via billeder ved var med
ved ulykken ved Seest og senere var med ved rydningen af Jagtvejen
69. Endnu et godt eksempel på bevaringsværdige effekter er, at vi i
Samlingen har flagene, der ved landingen blev sat på de to fly, der fløj
til Tokio i 1926. De fortæller en historie.
Igen i år skal jeg ikke glemme at nævne det, der for alvor er vores
akilleshæl, nemlig foto-registreringen. Vi har for nuværende registreret
masser af billeder af fly både på jorden og i luften. Men alle med en
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smule kendskab til Flyvevåbnet kan selvfølgelig genkende og identificere dem. Det er utroligt vigtigt, og dette er sagt flere gange, at vi også identificerer de billeder, der fortæller om dagligdagen i Flyvevåbnet,
og de billeder med personer på. Igen, hvis vi ikke får dette gjort, er de
intet værd for fremtiden, men til gengæld giver de varme til et par timer i brændeovnen. I skal tænke over, at det er kun jer, og jeg gentager JER, der kan se HVEM, HVAD, HVOR.
Nu skal det hele ikke bare lyde som et surt opstød.
I har som alle tidligere år opnået fine resultater i 2016.
Hvis vi starter i nord, har Aalborg trods endnu en flytning formået at få
styr på alle de Havard-dele, vi erhvervede i Sverige. De fik også, trods
stort besvær, adskilt den F-104 Starfighter, som vi udstillede ved Air
Show i Skrydstrup. Igen var det Aalborg, der satte gavle på teltene
ved Air Show - flot arbejde. Her i efteråret har de samlet sammen til
endnu en rekrutterings F-16. Halenummer E-180 vil blive et fælles
projekt, færdiggjort og modificeret med hjælp fra alle grupper og forhåbentligt færdig i 2017 til rekruttering.
I Karup er museet i Gedhus kommet på plads i deres nye lokalitet.
Det har krævet en kæmpe indsats. Kom og se resultatet, det er fantastisk, hvad entusiaster kan udrette. Smedene fik adskilt, transporteret
og opstillet F-84 Tunderjetten til Air Showet i Skrydstrup. Flyet er en
uundværlig hovedgenstand i fortællingen om Flyvevåbnet.
Folkene i Skrydstrup trak i år det store læs. Dér, hvor der er Air
Show, skal der altid bruges masser af ekstra tid og resurser. Team
Tordenjet stillede med en flot udstilling, og samtidig præsenterede de
den færdiggjorte F-100 Super Sabre. F-100 tiltrak virkelig opmærksomhed; her kan det konstateres, at den er lavet til UG med kryds og
slange.
På Værløse er det endnu uafklaret, hvad der sker på museumsfronten. Gruppen har nu fået to baner i en garage i Jonstrup. Her er
indrettet et værksted, så de kan få samlet den S-134 MK 80 LYNX
helikopter, der er leveret fra FLYHIS.. Projektet kører, og vi skylder en
stor tak til FMI. De har virkelig været positive med dele og hjælp, så
det projekt skal nok lykkes. Så også her har vi noget virkelig unikt. Når
Lynx MK 90 S-134 stopper med at flyve, kan vi stille to stel op ved siden af hinanden med samme halenummer. Jeg tror, det er det eneste
sted i verden, det kan ses.
Jeg var på Stevns og opstille F-16 i uge 42. Her mødte jeg folkene
fra LUFTVET. De var ved at stille Hawk genstandene i vinterhi. Uden
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deres utrættelige kamp med at konservere og vedligeholde alle genstande ville der intet være tilbage af raketter og udstyr på museet om
10 år. Respekt til dem.
Om tirsdagene, hvis jeg er i Aalborg eller omkring København, kører jeg som regel forbi enten Strut i Aalborg eller AAA i Avedøre. Det
er fantastisk, hvad der bliver produceret ved de civile grupper. For Flyvevåbnet er det guld værd, at vi får vores små fly i luften igen, flot
istandsatte og i de korrekte bemalinger. Resultaterne af anstrengelserne så vi ved årets Air Show. På denne måde kan vi præsentere
vores historie lys levende. Jeg håber, det også vil lykkes med de Havard- og Piper Cub-projekterne, der nu skal sættes i gang. I Stauning
så jeg forleden det færdige resultat af Firefly. Igen et projekt lavet til
UG med kryds og slange.
Ved FLYHIS i Karup er der sket en del forandringer. Trods en del
turbulens med tilhørsforhold, computerproblemer o.s.v. har alle medarbejdere leveret en flot indsats. Dette kunne også ses ved Air Show i
Skrydstrup. Her blev leveret et flot stykke arbejde både m.h.t. til udstilling og med at styre eksterne udstillere.
Det nye er, at vi er som organisation i år er blevet en del af Air Force Training Center. Denne omstrukturering skyldes, at Flyverstaben
maximalt må bestå af 90 medarbejdere. På papiret er det ikke optimalt, idet FLYHIS nu er placeret på niveau 3 og ikke som før på niveau 2. Som kommentar til det nye tiltag, skal der imidlertid fokuseres
på de positive sider. Vi er næste år stadig nævnt i Flyverstabens
driftsprogram, og her kan læses, hvad der forventes, men også hvad
vi kan påregne af støtte. Dette gør, at jeg tror på, at butikken kan køre
videre som før. Det betyder, at vi stadig som tidligere år for små midler
kan nå store resultater. Dette er for en stor del takket være det frivillige arbejde leveret af jer.
Igen i år skal der rettes en stor tak til alle dem i Flyvevåbnets organisation, som har støttet og hjulpet os. Trods en travl hverdag har næsten alle, der er blevet spurgt, stillet op, hvilket er beundringsværdigt.
Til slut vil jeg igen i år takke Bent Aalbæk for at få dette blad sat op.
Så med ønsket om en god jul og et godt nytår til jer og jeres familier vil
jeg slutte.
SØE
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FLYHIS 2016
v/Villy Breinholt

Frokostklubben
på besøg
Lederen af Flyvevåbnets
Historiske Samling, chefsergent Lars Søe-Jensen
havde inviteret Frokostklubben (pensionerede oberster og generaler) til et besøge ved samlingen den 7. april 2016.
Der var 21, der havde taget imod invitationen, og heraf kom en del
fra Sjælland i bus arrangeret af FLYHIS.
Ud over klubben deltog N.H. Arvedsen, O. Eriksen og V. Breinholt
fra FLYHIS.
Efter at Lars havde budt velkommen, blev forsamlingen bænket og
fik en briefing om FLYHIS' organisation og opgaver, hvor Lars blandt
andet præciserede de mange opgaver, som pensionisterne udfører.
Lars sluttede briefingen med en anmodning om at skrive en artikel
om, hvad der var aktuelt under deres tjeneste i forsvaret, samt aflevere et kopi af deres levnedsbeskrivelse, som blev udfærdiget i forbindelse med tildeling af Ridderkorset.
Efter frokosten var der rundvisning i FLYHIS og derefter en bustur
rundt på Flyvestation Karup, hvor der var et kort ophold ved helikopter
-eskadrillerne; derefter videre til museet i Gedhus, hvor selskabet udviste stor interesse for udstillingen. Turen fortsatte til hangar 152 for at
se opstarten af Draken AT158. Endelig gik turen via FLYHIS til Messe
Nord, hvor selskabet
havde et kort social
sammenkomst.
Herefter returnerede
bussen til FLYHIS, hvor
selskabet takkede for en
begivenhedsrig dag, før
hjemturen startede.
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Deltagerne i Frokostklubbens besøg:
Fra venstre: 1 V. Breinholt, 2 P. Adser-Larsen, 3 L. Søe-Jensen,
4 G. Bierbaum, 5 O. Ryberg, 6 M. Christensen, 7 N. Sværdborg,
8 K.P. Sonneby, 9 O. Fogh, 10 P.O. Gjelten, 11 H. Nielsen, 12 K.
Schultz, 13 S.Ø. Nielsen, 14 O. Skov-Ettrup, 15 P. Skjold Hansen, 16
J. Sannom, 17 E Ort Mortensen, 18 P. Bauer-Jensen, 19 C. Simmelsgaard, 20 P. Dønvang, 21 P. Blokdal-Pedersen, 22 E.B. Flebbe,
23 L. Simonsen og 24 O Eriksen

9

Hotel Rungsted Kyst, der husede Flyvevåbnets første officersskole.

Flyvevåbnet Officersskole
v/Villy Breinholt
I 2016 blev det bestemt at Flyvevåbnets Officersskole (FLOS) på Jonstrup skulle flytte til Svanemøllens Kaserne inden årets udgang.
FLYHIS har i den anledning overtaget meget historisk materiale, som
skolen ikke ønskede at beholde. Materialet omfatter klassebilleder af næsten alle klasser siden oprettelsen, billeder fra nordiske kadetstævner,
lærebøger, studieplaner med videre.
Blandt andet var der journalen fra FLOS 1951/1952 Flyvevåbnets første officersskoleklasse i Rungsted, fotokopi af instruks, samt første og
sidste side af journalen. Klassen startede den 15 november 1951 og sluttede den 17 juli 1952.
I bogen: "En skrivebordspilots erindringer" af oberstløjtnant Arne V.
Rasmussen kan man læse mere om klasse 1951/1952.
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Fra journalens første side
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Spitfire-træf / Flyvevåbnets fødselsdag
v/Villy Breinholt
Flyvevåbnets fødselsdag blev i år markeret ved en parade den 3. oktober, da den egentlige dag, den 1. oktober, var en lørdag.
Ved denne lejlighed skulle Flyverstabens vartegn, en replica af en Supermarine Spitfire H.F.Mk. IXe, 41-421, afsløres foran Flyverstaben ved
den Værnsfælles Forsvarskommando i Karup. Det skal bemærkes, at
dette fly er blevet benyttet både af Hærens Flyvertropper, af Søværnets
Flyvevæsen og af Flyvevåbnet.
Chefen for Flyverstaben, generalmajor Max A.L.T. Nielsen, havde i
den anledning inviteret de 15 piloter (nulevende), der havde fløjet Spitfire
i Flyvevåbnet, samt leder af Flyvevåbnets Historiske Samling Lars SøeJensen til at deltage i paraden og dermed også ved afsløringen. 11 af de
gamle Spitfire-piloter tog imod tilbuddet om at deltage.
Kaptajn Anders Madsen havde i dagens anledning udarbejdet et flot
hæfte om ”Supermarine Spitfire i dansk tjeneste”, som blev udgivet af
Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) i forbindelse med afsløringen.

Spitfire-modellen, der blev afsløret i forbindelse med Flyvevåbnets fødselsdag, er i størrelsesorden 1:1 og er fremstillet af GB Replica fra England.
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Lars Søe havde forud for afsløringen arrangeret et
”Spitfire Træf” på FSN Karup,
hvortil han den 2. oktober
hentede de 10 deltagende
piloter fra Sjælland på
Jonstrup med ankomst til Karup sidst på eftermiddagen,
hvor de blev indkvarteret i
bygning 220. Nogle havde
nok håbet, at det havde været i Ludendorf (bygn. 205)
for bedre at føle sig tilbage i
tiden omkring 1950.
I arrangementet den 2. og
3. deltog også O. Eriksen,
Anders Madsen og undertegnede fra FLYHIS.
Kl. 1800 åbnede officersmessen for hyggeligt samvær, hvor chefen for Flyver-

Fra sammenkomsten i officersmessen.
Og herunder hilser chefen for Flyverstaben, M.A.L.T. Nielsen på Niels HolstSørensen, der var Flyvevåbnets chef
fra 1970 til 1982.
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staben deltog. Anders havde dækket et flot bord og arrangeret en 3
retters middag med messens udsøgte vine. Snakken gik livlig under
middagen, og historierne bliver jo - ligesom gode vine - bedre og bedre år for år. Generalen gav et vel tilrettelagt indlæg om Flyvevåbnet,
som gav rig anledning til diskussion og forslag. Lars takkede selskabet
for en dejlig aften og de mange gode historier. Der blev også tid til at
skrive i messen gæstebog, før det var tid at finde køjen.
Den 3. oktober kl. 0745 stod Lars klar ved bussen parat til at køre
selskabet til morgenmad i cafeteriet. Derefter gik turen til Hangar 22,
hvor der var rundvisning og orientering ved Jørgen Dahl Pedersen.
Efter at have set helikopterne fortsatte turen rundt på flyvestationen,
hvor Lars stoppede og orienterede ved alle de kendte steder fra Spitfire-tiden og ved mange af de nye tiltag. Derefter var der rundvisning
og orientering ved Palle Jørgen Christensen på museet i Gedhus.
Kl.1130 var der frokost ved FLYHIS, hvor Lars gav en kort orientering
efterfulgt af en rundvisning.
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Derefter var det tid til omklædning og af sted til parade og afsløring
af vartegn. Efter paraden var der reception i Flyverstaben med kaffe
og fødselsdagskage. Receptionen sluttede med, at generalen sagde
personligt farvel til Spitfire-piloterne, som samtidigt fik overrakt Comanders Coin.
Så gik turen tilbage til FLYHIS for at gøre klar til hjemturen. Det var
Store Lars (Lars Stenhuus), der fik denne opgave. Deltagerne i træffet takkede for arrangementet og
kom med mange rosende
ord - en fin afslutning på to
dejlige dage.

Fra fødselsdagsreceptionen i Flyverstaben, hvor
Spitfire-piloterne fik overrakt Commanders Coin.

De tilstedeværende tidligere Spitfire-piloter her er fotograferet sammen med chefen for Flyverstaben GM M.A.L.T Nielsen.
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Air Show 2016
på
Flyvestation Skrydstrup
Af Niels H. Arvedsen
Flyvevåbnets Historiske Samling
(FLYHIS) blev også ved dette års Air
Show i lighed med tidligere shows bedt om at bidrage med den historiske fortælling om Flyvevåbnet og Forsvaret. Temaet var for 2016 specifikt ”Jagerfly gennem tiden” suppleret med historien og fortællinger
om Totalforsvaret.
Forberedelserne
Med den professionelle og erfaringsmæssige kontaktflade, som
lederen af FLYHIS , chefsergent
Lars Søe-Jensen, har etableret
blandt andet til den nationale
museumsverden inden for militærhistorien, blev scenen sat
tidligt med et enkelt stormøde
med de interessenter, der var
villige til at deltage og vise deres
bidrag til historiefortællingen.
Herefter blev detaljerne koordineret via separate møder,
mails og telefonsamtaler.

Opgaver fordeles.

Den bløde udstilling
FLYHIS opstillede også ved dette års Air Show to store hangartelte
prydet med kæmpegavle forestillende de gamle hangarer fra Kløvermarken i 1912.
Det ene telt var dedikeret en flot udstilling om historien om Flyvestation Skrydstrup, professionelt iscenesat af Team Tordenjet – en del
af FLYHIS i det sønderjyske - i samarbejde med Vojens Lokalhistoriske Forening. Hertil blev udstillingen krydret med militært isenkram,
våben, ammunition og plancher hentet fra FLYHIS-magasinerne i Karup.
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Telt nummer 2 var tildelt historien om Totalsvaret. Som ved Air
Show 2014 på Flyvestation Karup havde FLYHIS inviteret diverse militærhistoriske museer til at bidrage med udstillinger om den hedengangne historie. Også denne gang var der stor interesse for at deltage, så selvom teltet syntes stort, var pladsen knap for de forskellige
udstillerne.
Som noget nyt fik udstillingen et særligt blik på den maritime del af
forsvarshistorien blandt andet med udstillingen om:
- PEDER SKRAM, som museumsskib
Fregatten PEDER SKRAM er
det tredje orlogsskib, der bærer
navn efter den gamle admiral,
kaldet "Danmarks Vovehals".
Fregatten var en væsentlig del
af det danske søforsvar under
den kolde krig i perioden 1966
til 1988. PEDER SKRAM blev
udfaset i 1990, efter at den i et
par år, sammen med søsterskibet HERLUF TROLLE, havde ligget i materielreserve.
Fregatten ledes, administreres og vedligeholdes nu udelukkende
ved hjælp frivillig arbejdskraft. Ligeledes modtager fonden ikke statsstøtte. Billetindtægter fra åbningsperioderne samt bidrag fra virksomheder, fonde og organisationer er grundlaget for driften af PEDER
SKRAM som museumsskib
- Orlogsmuseets Modelbyggerlaug
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug er en selvstændig forening, men har
fælles tidsskrift med Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner.
Lauget blev oprettet i 1989. Fra starten har det været en af laugets
vigtigste opgaver at bevare og videreføre Flådens næsten 350-årige
tradition for bygning af modeller, der kan belyse den danske flådes
historie og tekniske udvikling.
- Sea War Museum Jutland
Nyt specialmuseum - især om søkrigen i Nordsøen under 1. Verdenskrig. Museet fortæller den dramatiske historie, hvor man i 1916 kunne
høre Jyllandsslaget. Skibene kunne man ikke se, men lyden fra de
store kanoner kom rullende ind fra havet som torden. For første og
eneste gang tørnede den tyske Højsøflåde og den britiske Grand
Fleet sammen, og resultatet var forfærdende. 250 skibe og 100.000
mænd mødtes med det ene formål at ødelægge og dræbe hinanden.
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På landjorden blev historiefortællingen blandt andet gengivet via video og plancher af
Koldkrigs-museerne – Stevnsog Langelandsfortet:
- Stevnsfortet
Dansk Maginotlinje i miniature
udgave. Stevnsfortet, der i
2008 overgik til at være et museum for Den kolde Krig, er et
spændende museum at besøge, idet hele fortet befinder sig
ca. 20 meter nede i Stevns Klint. Stevnsfortet blev bygget i begyndelsen af 1951 for at kunne kontrollere den sydlige indsejling til Øresund
og var indtil 2000 Danmarks sidste operative fort. Fortet er det eneste
i Danmark, der er bygget nede i kalken.
- Langelandsfortet
Under Den kolde Krig (1953-1989) var det Langelandsfortet, der stod
for overvågningen i Østersøområdet og havde den militære kommando i området. Fortet blev nedlagt i 1993 og er nu en afdeling af Langelands Museum. Det helt store tilløbsstykke er ubåden
"Springeren" og minestrygeren
"Askø", der er udstillet sammen
med museets to fly: en polsk MiG
-23, en MiG-15 og en dansk Draken.
- Aalborg Forsvarsog Garnisons Museum
Aalborg Garnisons Museum havde medbragt adskillige forskellige
våben, som publikum kunne røre
ved og tage ladegreb på (de virker ikke) .
Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum viser mange spændende udstillinger om den store
udvikling, som er sket inden for
Hæren, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Politiet og Redningsbe19

redskabet med vægten på
tiden efter den 2. Verdenskrig.
- Zeppelin- & Garnisons
Museum Tønder
Zeppelin Museet havde
medbragt en flot udstilling
af militært udstyr, uniformer, våben og en masse
andet grej, brugt i forskellige tidligere militære sammenhænge.
Tønder husede i tiden 1914-18 en af det tyske kejserriges store
luftskibsbaser. Basen var placeret få kilometer nord for byen og var
nærmest en selvforsynende lille by med eget gas-, vand- og varmeværk. Den 19. juli 1918 skrev Tønder sig ind i verdenshistorien, da
Zeppelin-basen blev udsat for det første luftangreb foretaget fra et
hangarskib. Både de engelske piloters rapport og rester af bomberne
kan ses på museet.
- FN Museet
FN-Museet er det første af sin art i verden, og formålet med museet er
at sætte et varigt minde over danske enheder og personer, der gennem FN har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden gennem militær eller humanitær indsats.
Teltet havde også besøg af Politimuseet, hvor børn, far og mor kunne
få taget fingeraftryk og få en tur på en rigtig politimotorcykel – altså få
taget et billede på cyklen med blå blink.
- Politimuseet
Museets opgave er ud fra et historisk perspektiv at formidle, indsamle
og bevare Politiets aktuelle såvel som historiske virke i dets forskellige
aspekter. På baggrund af aktuel forskning skal museet indsamle forskellige genstande, arkivalier og fotos og anden form
for dokumentation, som
gennem udstillinger og
anden formidling kan vise
politiets historiske udvikling. Målet er at give et
alsidigt og facetteret histo20

risk indblik i såvel Politiets organisatoriske
og efterforskningssom ordenspolitimæssige udvikling.
- Stauning,
Danmarks Flymuseum
Den bærende tanke
med Danmarks Flymuseum er at drive et museum med vægten lagt på dansk flyhistorie
og flyproduktion både civilt og militært. Samtidigt er det et arbejdende
eller rettere et ”flyvende” museum, idet mange fly i samlingen i videst
muligt omfang holdes flyvedygtige og vises i luften ved forskellige lejligheder over hele landet. Ved sit mangeårige virke har Danmarks Flymuseum medvirket til at bevare mange uerstattelige klenodier for eftertiden.
I 2006 indgik det nyoprettede Flyvevåbenmuseum som en del af
Danmarks Flymuseum.
Overraskelsen – The Flying Flee
The Flying Flea eller Himmellusen er et ensædet fly med biplaner. I
årene 1931 -1933 byggede den franske møbelsnedker Henri Mignet
prototypen Pou-du-Ciel H.M.8 i Paris. Den 10. september 1933 gennemførte han prøveflyvninger med den, efter egne udsagn, succesfulde model HM-14. Konstruktionen er bevidst gjort simpel, bygget af træ
og lærred.
Himmellusen blev startskudet til Scandinavisk Aeroindustri.
Det hele begyndte i 1935. Viggo Kramme (1905 – 1984), der var
uddannet flytekniker i Marinens Flyvevæsen, havde
oprettet et lille flyværksted i
Kastrup Lufthavn. En af hans
første opgaver var, på bestilling af dagbladet Berlingske
Tidende, at fremstille en såkaldt himmellus (Pou de
Ciel). Kramme fuldførte opgaven, og flyet fløj da også.
Men Kramme var ikke stolt af
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dette flyveapparat, hvorfor det blev afbrændt. Den nyuddannede flyingeniør Karl Gustav Zeuthen iagttog dette byggeri og fandt, at Kramme
burde bygge en rigtig flyvemaskine. Zeuthen tegnede derfor KZ I'eren,
og sammen med nogle venner byggede Kramme og Zeuthen deres
første produkt, KZ I-maskinen. Flyet var vellykket og havde sin første
flyvning i februar 1937. Det blev indledningen til den øvrige danske KZ
-produktion af næsten 300 fly.
Pensionistforeningen for Flyvestation Værløse
Foreningen blev oprettet af pensionister fra flyvestationen, Flyvematerielkommandoen og Hovedværksted Værløse. Foreningen har siden
oprettelsen beskæftiget sig med vedligeholdelse af fly og motorer, der
har været i brug på Flyvestation Værløse, registrering af historiske
effekter og indsamling af personlige beretninger fra tidligere ansatte
En del af medlemmerne har været engageret med flytning og færdiggørelse af en S-61 helikopter til Stauning, ligesom andre har været
engageret med flytning og færdiggørelse af Catalina PBY-6A fra Teknisk Museum i Helsingør til Flyvevåbenmuseet i Stauning. Andre har
påtaget sig løbende at vedligeholde det i Jonstruplejren opstillede
Draken fly. Gennem de seneste år har der pågået et meget stort arbejde med at sikre mest muligt af den gamle flyvestations historie. Det
nyeste tiltag er et tæt samarbejde med Furesø Museer, hvor Pensionistforeningen blandt andet har leveret materiale til udstilling om Flyvestation Værløse.
Airmen.dk
Anders Straarup fra Airmen.dk præsenterede sin database om mangt
og meget vedrørende flyvehistorien.
www.airmen.dk har oplysninger om fly og flyvere samt fotos af
gravsten og monumenter angivet
med position. Brug af internettet
og klikbare kort eller Google Map
giver mulighed for søgning bl.a.
under browseren ” Kilder*Konstruktion*FAF*Tab af liv”.
FLYHIS Bogshop
Som et ikke nyt tiltag - og dog optrådte FLYHIS med en bogshop i teltet, specielt med henblik
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på at vække interessen for Flyvevåbnets Jubilæumfond, hvortil FLYHIS gennem en årrække har bidraget økonomisk via bogsalg. Til
hjælp i bogshoppen stillede Reserveofficersforeningen i Flyvevåbnet
Henrik Lindrum og Kurt Frederiksen til rådighed til stor fornøjelse for
begge, omend salget var begrænset.
Flyvevåbnets Jubilæumsfond ledes af chefen for Flyverstaben og
har repræsentanter fra Flyvevåbnets Soldaterforening, reserveofficererne i Flyvevåbnet, stampersonellet i Flyvevåbnet samt en repræsentant for tidligere tjenstgørende officerer i Flyvevåbnet. Jubilæumsfonden støtter:
" -- personer eller institutioner, der har ydet en påskønnelsesværdig
indsats for Flyvevåbnet, eller som tjenstgørende i Flyvevåbnet har
ydet en sådan indsats for Forsvaret.
- personer eller institutioner, der virker til gavn for Flyvevåbnets anseelse i Danmark såvel som i udlandet eller bidrager til øget forståelse
for Flyvevåbnets rolle i Totalforsvaret.
- studier og udgivelser af publikationer om luftmilitære emner".
Uddeling af legater fra Jubilæumsfonden sker på årsdagen for Flyvevåbnets oprettelse d. 1. oktober.
Eskadrille 722 udstilling
FLYHIS havde i forbindelse med udfasningen af S-61 redningshelikopteren og implementeringen af EH-101 Merlin-helikopteren ved
Eskadrille 722 skabt en mindre udstilling med forskelligt redningsudstyr
suppleret med plancher, fotografier
og tekster. Udstillingen omhandlede
eskadrillens historie med drabelige
fortællinger om redningsaktioner begyndende med S-55 som redningshelikopter, siden S-61 og frem til i
dag, hvor eskadrillen foruden redningsoperationer løser opgaven som
taktisk troppetransport (TTT) med EH
-101.
Den hårde udstilling
Da temaet var ”Jagerfly gennem tiden”, havde FLYHIS i forbindelse
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med udstillingsteltene opstillet
en række ældre og flot renoverede flytyper omfattende F-84,
F-100, F-35, F-104 og F-16. I
tilslutning hertil landede Orla
Gravesen med et gammelt KZ10 fly fra Flymuseet i Stauning.
Selvfølgelig var ”TUT” og
”Sweet Sixteen” med på udstillingen til glæde for børn og
barnlige sjæle.
Af andet militært grej havde FLYHIS opstillet elementer af det nedlagte jordbaserede luftforsvar - en launcher med Hawk-missiler, et Nikemissil og den håndrettede L-60 kanon.
Jyske Dragonregiments Veterankøretøjsforening supplerede med
kampvogne af forskellige typer og andet skyts.

Arrangementet
Med flotte tilbagemeldinger fra udstillere og det store antal besøgende
i FLYHIS udstillingsområde betragter FLYHIS Air Show 2016 som en
stor succes. Dette skyldes ikke mindst god planlægning, ihærdigt og
engageret arbejde af involverede parter og en effektiv
logistik i regi af FLYHIS. I
lighed med tidligere Air
Shows blev der arrangeret
grillparty lørdag aften med
Team Tordenjet som grillmestre.
24

Fra arbejdsgrupper m.fl.
Pensionistgruppen på
FSN Aalborg
v/ Ole M. Andersen (OMA)
For pensionisterne på
FSNAAL har året været meget
turbulent, fordi vi fik utroligt
mange opgaver, og samtidig
skulle vi flytte fra den ene ende af flyvestationen til den anden, nemlig fra H.64 til H.67 i
C-området. I H.67 fik vi en tredjedel hangar; resten fik Hjemmeværnet.
Derfor kan vi nu kun ha` ét fly inde ad gangen.
H.67 havde ikke et maskin-/smedjeværksted; men der var en garage, som er blevet indrettet til værksted med drejebænk, svejseapparater, boremaskiner samt skære- og slibemaskiner. En smedje kan ikke
undværes, når man arbejder med museumsfly. Flyene skal af og til
skilles ad for transport; derfor er det vigtigt, at man har nogle dollies/
transportvogne, som flydelene på en sikker måde kan transporteres i.
De fleste dollies/transportvogne har vore dygtige smede selv lavet.
I januar blev der arbejdet med forkantflaps til E-176 og med renovering af "Den Svenske Harvard". I februar gik turen til Skrydstrup
med F-16 vinger og med arbejdsplatforme. Og i marts sendte vi syv
mand til Egeskov Museum for at adskille "Den Danske Harvard" - det
er godt, at der er så mange frivillige, der kan trækkes på.
"Den Danske Harvard" på Egeskov
I april begyndte arbejdet
med at adskille H.64, som skulle være klar til udstilling ved
Åbent Hus på Skrydstrup i juni.
Samtidig blev der fremstilet en
transportvogn til vinger.
Af andre arbejdsopgaver på
fly kan nævnes, at MiG-15 i
uge 17 skulle flyttes fra Stauning til ”Koldkrigsmuseet" på
Langeland. Den opgave blev
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MiG-15 på plads på Langeland.
klaret med tre mand fra Aalborg og to mand fra FSNKAR samt hjælp
fra lokale. MiG-15 har hovedhjulene siddende i wingerne, så kroppen/
fuselagen skal hænge i stropper eller ligge i en vugge, mens wingerne
kræver specielle dollies; derfor er flyet noget ”bøvlet” at skille ad og at
samle igen, sammenlignet med F-104 og F-16, hvor hovedhjulene sidder i kroppen.
I maj måned samlede vi F-16 E-176 på Forsvars-og Garnisonsmuseet i Aalborg, hvor flyet så stod i udstillingen i tre måneder. I august skilte vi flyet ad for transport til Frederikshavn, hvor det blev samlet igen.
Vi var også meget engagerede i Åbent Hus på FSNSKP, hvor vi
havde Starfighter R-825 udstillet, og hvor vi rejste to stk. hangarattrapper anno 1912. Ugen efter var vi igen i Skrydstrup - denne gang
for nedtagning.
Skulle jeg også nævne alle de øvrige arbejdsopgaver, vi har deltaget i, ville indlægget blive alt for langt.
Hangargavle og telte skulle rejses til Åbent Hus på Skrydstrup
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Værkstedsgruppen Karup.
v/ Kjeld Hansen, formand

Gruppen i Karup har haft et travlt år med klargøring af F-84G, så den
kunne være færdig til Åbent Hus i Skrydstrup d. 19 juni 2016. Den
skulle derefter adskilles og transporteres til Skrydstrup, og vi tog med
derned for at samle den. På vej derned var vi så lige omkring Vamdrup for at samle F-16, som skulle bruges til jubilæum.
Senere har vi så været i Skrydstrup igen for at adskille F-16 og F84G, så den kan blive transporteret tilbage til Karup. Der er stadig
nogle ting, der skal laves på den, før den i marts måned i 2017 kan
blive kørt til Flyvevåbenmuseet i Stauning.
"Læbestiften" på vej
mod sit oprindelige udseende
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Derudover har gruppen været behjælpelig
ovre i Gedhus museet
med indretning og oprydning. Bl.a. har vi
repareret og malet en
T-33 motor, så den
kunne bruges til udstilling.
Andre har arbejdet
på det gamle lysfyr kaldet ”Læbestiften”. Det
går rigtig godt fremad,
og vi regner med, at
den bliver færdig først S-55 helikopteren på Flyvevåbenmuseet i
Stauning kan nu snart få en motor monteret.
på året 2017.
Andre arbejder på
Gloster Meteor
MK.VIII ; men der er stadig lang vej endnu, før den er færdig. Der
mangler flere ting, som vi selv må fremstille, men vingerne er færdige
og malet.
En motor til den S-55 helikopter, som står i Stauning, er malet og
gjort klar til at kunne blive transporteret til Stauning for at blive monteret.
F-16 teamet har været afsted flere gange bl.a. til Frederiksberg og
sidst til kulturnat i København, hvor den blev opstillet foran Rosenbog
slot for dagen efter
at blive adskilt og
kørt til Stevnsfortet,
hvor den blev samlet
under meget svære
forhold på grund af
kraftig blæst. Derfra
skal den til Karup for
vinteren. Der er en
del, der skal efterses
og repareres, så den
kan blive klar til næste år.
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Gedhusmuseet.
Flyvestation Karups Historiske Forening.
Det har været et turbulent år for
Gedhusmuseet! Et ”Annus horibilis”
for at citere Dronning Elizabeth, da
Windsor Slot brændte i 1992.
Efter gode besøgstal over sommeren 2015 bl.a. pga. den nys indrettede tyske Bunker 1141 (efter
”Regelbau 622”) med originalt udstyr
begyndte vi at gå i tænkeboks mht.
udstillingerne. Med de ekstra lokaler
i den tidligere lejebolig i Gedhusvagten var der endelig mulighed for at
samle temaer og få mere luft om de
udstillede effekter. Der var nu så
Takket være Flyvevåbnets Fotomeget tysk udstyr, uniformer og gen- tjeneste har vi nu et professiostande fundet og indleveret, at det
nelt skilt på muren.
gamle vagtlokale kunne indrettes i
vagtbygningen med fokus på historien fra 1940 til 1945. Modellen af Bunker 1137, ”Gyges”, med den tidligere klassificerede historie, er et trækplaster. Der har f.eks. været besøg af en ældre tysk kvinde med familie. Hun var ”blitzmädel” i bunkeren under krigen. Vi får også jævnligt besøg af en tysk mand, der blev
født på sygehuset i Gedhuslejren, der senere blev en del af den
”gamle” rekrutskole og BALTAP. Han leder stadig efter papirer fra
dengang, da der blev skrevet ”Gedhus” på hans
Bunkeren er et tilløbsstykke.
dåbsattest.
Men tilbage til vagtlokalet. Allison J-33 jetmotoren skulle først ud,
”shines ” op og udstilles i
teltet ved T-33’eren. Vores venner i Værkstedsgruppen lagde hovederne
i blød. Den var kommet
ind i udstillingen i 1981,
da der endnu var et vin29

duesparti til vagten. Det
var for længst muret til.
Efter nøje overvejelser den vejer ca. 850 kg! - tog
de den hårde vej. De ville
ikke skille den ad. En døråbning blev banket ned i
stedet for efter rådføring
med FES, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der efterfølgende ”Day Glow” orange holder ikke længe i
sollys.
skulle mure den op igen.
Motoren var derefter en tur
omkring Værkstedsgruppen Karup, før den nu står nykonserveret ved
Lockheed T-33 Silver Star DT-884 i hangarteltet.
T-birden” har vi lånt af Flyvemuseet i Stauning mod, at den står
indendørs. Den har været på Skrydstrup i en del år, men de havde
ikke plads til den mere. Den var så småt gjort flyveklar for mange år
siden, men Transport- og Byggestyrelsen satte en kæp i hjulet. OverKarups ”Tidslinje”, der blev fremstillet til
”Airshow 2014” får et ”vaterpas-check” inden opsætning. Plancherne tages ind om
vinteren. Ellers bukker de. Fra venstre:
John Krarup Nielsen, Jørgen Prip, Bent
Dybaa og Poul Hjorth.
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flytning og samling foregik vha. pensionister; men også vores trofaste
”Flyservice”-hjælpere indenfor hegnet, Sigurd og Knud, var igen til stor
hjælp. De har ”ved siden af havende tjeneste” bjærgning af havarerede fly og modtagelse og afsendelse af fremmede fly. Når de kommer
ind over, skærer det som regel et par dage af opgaven.
Kranføreren fra FLYHIS, ”Store” Lars, skal også nævnes. Det er
”pillearbejde” at samle en T-33 inde i teltet uden at prikke hul i dugen.
Alle fly og udstillede genstande i ”Tørveladen” blev støvet af og dækket til for vinteren.
2016 så lysere ud. Men så blev vi lige slået et par omgange tilbage! 1. januar døde Knud Kristensen og 16. februar N. P. Nielsen
(”Krølle”). Det var folk, vi dårligt kunne undvære. Vi er nødt til at have
rundvisere, ”guider”, der kan svare på spørgsmål – eller som ved, hvor
de kan finde svarene. De tos arbejde med udstilling og plancher –
”gammeldags” og elektronisk – savner vi. Og dem selv selvfølgelig,
som de gode kammerater de var.
Efter nøje overvejelser kløede vi på med opdatering af udstillingerne igennem vinteren. Beslutning: Kun åbent om onsdagen. Og det
første halve år ingen yderligere besøg udover hidtil aftalte. Vi nåede
det til tiden og med en efterlønner mere i folden, Palle J. Christensen,
fik vi strikket en vagtliste sammen.
Vi har endvidere tre fra Værkstedsgruppen tilknyttet som hjælpere
Pakket ned for vinteren.
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med de indre og ydre områder – rensning af fliser og vægge og rydning af krat mv., udover hvad ISS er forpligtet til. Men de tre har også
haft deres gang på flyvestationen og kan selvfølgelig svare på spørgsmål og fortælle om ”dengang”.
Onsdag den 6. april 2016 åbnede sæsonen, og her ved vinterlukningen med udgangen af oktober nåede vi over 1.400 besøgende! Vi
har indført entré på 20 kr. for voksne. Gratis for 0 til 17 år. Det har ikke
påvirket besøgstallet. Endvidere kommer ansatte på flyvestationen/
Helicopter Wingen og deres nærmeste familie samt medlemmer af
foreningen gratis ind.
Velfærdsbefalingsmand OS Jørgen D. Pedersen har også adgang
til dele af museet for de mange rundvisninger, der flere gange om
ugen foregår på Helicopter Wingen.
Til ”Airshow 2016” i Skrydstrup udlånte vi alle tre
brandbiler, Deutz, Ginge og
Rosenbauer, og Hawkmissilerne. Draken-cockpittet
har også været ude et par
gange med Draken Team
Karup, bl.a. på Torvet i Viborg til ”Store Kommunedag”.
En ”flyvetur” i Draken eller F100 cockpittet er en af vores
unikke oplevelser, som tiltrækker unge som ældre besøgende.

Luftmeldetårnet mangler
endnu historien i plancher
og udstyr.
I midten ten ysk brandhane og til højre et tysk landingslys fra ”Fliegerhorst
Grove”.
32

Draken Team Karup
2016 har været et meget travlt, men også et
meget godt år for Draken Team Karup. Vi
har været engageret på mange fronter året
igennem, både med egne tiltag – men bestemt også som partnere i Flyvevåbnets øvrige tiltag. I det efterfølgende, vil jeg komme
ind på nogle af de events vi har deltaget i.
Som noget nyt i år valgte vi at invitere vore medlemmer til Draken Kur
i januar måned. Selve kuren forløb nærmest som en julefrokost med
lidt god mad og drikke. Det viste sig at være en god ide, og medlemmerne har taget så godt imod denne nye event, at den selvfølgelig
bliver gentaget i januar 2017.
Vi har brugt en meget stor del foråret på færdiggørelse af projekt A
-014. Projektet gik ud på at restaurere A-014, der havde ført en kummerlig tilværelse - udendørs - ved Gedhusmuseet igennem mange år,
til en stand, som kunne præsenteres på Egholm Slot ved Kirke Hyllinge. Her indgår flyet i dag i et museum for gamle - og sjældne - våben
samt militære effekter fra begge verdenskrige, samlet, ejet og udstillet
af Ole Falck.
Restaureringsarbejdet begyndte i foråret 2015 og kunne afsluttes
med et tilfredsstillende resultat i slutningen af marts måned i år. Flyet
blev afleveret på Egholm Slot i begyndelsen af april, og installeret endeligt i første halvdel af maj måned efter færdiggørelse af lokalerne.
Denne nye del af museet blev indviet ved en reception i forbindelse
med ejerens 70 års fødselsdag i juni måned. FLYHIS og Draken Team
Karup var selvfølgelig inviteret med til indvielsen. Vi kvitterede med
blandt andet at medbringe et gavekort på en bagsædetur i AT-158 til
indløsning i forbindelse med det
årlige Draken Meeting.
Danish Airshow 2016 afholdtes i juni måned på Flyvestation
Skrydstrup ved Fighterwingen.
Vi i Draken Team havde fået en
indbydelse til at deltage sammen med FLYHIS, idet en del af
årets tema var jagerfly i det danske flyvevåben. Da vi nærer en
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vis ængstelse for transportskader
på vore egne to fly (AR-113 og
AT-158), havde vi også i år lånt
AR-109, der for øjeblikket residerer ved flymekaniker-uddannelsen
ved AFTC. Da flyet skulle transporteres til Skrydstrup liggende
på en langvogn, gik den første del
af forberedelserne ud på at få
konstateret, om understellet stadig kunne trækkes op. Det gik over al forventning. Bortset fra et par
mindre lækager (forårsaget af tørre pakninger?) arbejdede alle komponenterne, som de engang blev konstrueret til. Sidste del af forberedelserne gik på demontering af yderdeltaerne, en operation vi efterhånden er særdeles fortrolige med. I sidste halvdel af maj måned blev
flyet transporteret til Flyvestation Skrydstrup, samlet og stillet ind i en
shelter sammen med andet udstyr til udstilling.
Sidst i maj, havde Michael van der Sterren arrangeret en tre dages
udflugt til Sverige for 15 personer. Det var som vanligt en god og vel
tilrettelagt tur med besøg på interessante museer for både fly, skibe,
biler og motorcykler, så der var noget for enhver smag. Denne tur var
den tredje i rækken; to af turene er gået til Sverige, den tredje gik til
England. Næste år går det atter en gang til Sverige.
Danish Airshow blev afholdt søndag den 19. juni. De første af Draken Teams folk kom til Skrydstrup dagen før for at være med til den
endelige klargøring. Om lørdagen blev AR-109 kørt ud på den plads,
hvor den skulle stå på static display under søndagens show. Her kom
den i selskab med andre jagere, der har stået for sikkerheden i Danmark igennem historien, blandt andre F-104 og F-100. I samme udstillingsområde stod den svenske tosædede Draken, som ydermere skulle give et flying display; det var næsten ikke til at klare for alle os Draken-fans. Vi havde jo gerne set, at det var en dansk Draken, der skulle
på vingerne. Men når det bedste ikke kan lade sig gøre, så må vi jo
nøjes med det næstbedste. Da den svenske Draken præsenterede sig
på bedste vis i luften, var der ikke et øje tørt hos de gamle Drakenentusiaster.
Umiddelbart før sommerferien var vi repræsenteret på Nytorv i Viborg i forbindelse med festlighederne omkring Hærvejsmarchen. Til
denne event medbragte vi ikke et fly, men kun et cockpit, venligst udlånt af Museet i Gedhus.
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Team Tordenjet
i Skrydstrup lagde ud med 36 medlemmer i
2016, fordelt med 17 medlemmer i Bygning
349, og 19 medlemmer til Hangar 6, som
nu er blevet det nye område for renovering
af fly.
Etablering af forening.
Et længe næret ønske om at få etableret en
forening i Team Tordenjet-regi, blev indfriet
ved en stiftende generalforsamling den. 9. marts 2016. Bestyrelsen fik
følgende sammensætning:
Formand
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Best. medlem:
Suppleant :

Hans Kristoffer Christensen.
Hans Jensen
Kaj Ove Rasmussen.
Bent Lorenzen
Jørgen Riishede Farre.
Kaj Erik Kønig.

At etableringen af en forening har vist sig fornuftigt, kom allerede til
udtryk i efteråret, hvor Historiefonden Skrydstrup ydede et tilskud til
nye møbler i kantinen
Airshow 2016
En af de største arbejdsopgave i 2016 har været at få F-100 G-183
færdig til Airshow 2016 i Skrydstrup i juni måned. Det var et stort projekt, som har været undervejs i nogle år, men hvor der jo i en sådan
periode uundgåeligt vil falde nogle medlemmer fra, enten pga. sygdom, af familiære årsager og i værste fald, fordi et medlem afgår ved
døden. Et andet problem, som opstod ret pludseligt, var endvidere
flytningen fra Hg. 1 til Hg. 6 med deraf følgende mindre plads
(betydeligt), samt savnet af pladeværkstedet, som lå i skridtafstand fra
arbejdsstedet. En særdeles positiv velvilje fra M-afd. ved KN Jan Bauer Jensen og hans medarbejdere har nu medført, at vi har flyttet en
del af de maskiner til Hg. 6, som vi skal bruge ifm. med de næste projekter, hvilket er en virkelig stor hjælp.
Airshow 2016 var et stort projekt for Team Tordenjet, idet der blev
planlagt at lave en udstilling, hvor temaet var: "Flygtningelejren i
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Skrydstrup under besættelsen i 1940-1945.” Desuden skulle der laves
en beskrivelse af de fly, der opererede fra Skrydstrup under besættelsen. Et af Team Tordenjets medlemmer, Leif Hallum, havde her lavet
en ekstremt flot opstilling i form af plancher, hvortil bl.a. Forsvarets
Historiske Arkiv i København havde leveret mange sort/hvide fotos fra
dengang. Sammen med Lokalhistorisk Forening i Vojens, med hvem
vi tidligere havde haft en udstilling i Vojens Hallerne med emnet
”Flygtningelejren i Skrydstrup 1943-1945", fik vi stablet en rigtig flot
udstilling på benene, hvor responsen efterfølgende har været enorm.
Den F-84 Thunderjet, som har været
Flyvestationens vartegn i mange år,
blev taget ned af piedestalen for mange år siden. I Team Tordenjet syntes vi
imidlertid, at det var synd, at den ikke
var på sin plads, hvorfor vi skrev et
brev til FW-chef OB Rex, hvor vi gjorde rede for, at vi både havde kræfter
og mandskab til at renoveret flyet, når
Airshow 2016 var forbi, men vi ville
nok mangle lidt hjælp fra stationens
side mht. transport, malerværksted
etc.
Reaktionen på brevet udeblev ikke.
Få dage efter blev der indkaldt til et møde i M-afd., hvor KN Jan Bauer
Jensen igen var vært. Vi fik lovning på at få alt, hvad vi manglede bortset fra honoraret . En virkelig gestus.
Flyet blev fundet frem, (det var ikke ligefrem kønt) og bugseret til
Hg. 6, hvor enkeltdelene er blevet sorteret, og de større ting fik vi til
Aalborg for glasblæsning, således at malerværkstedet i Skrydstrup fik
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de bedste betingelser for efterfølgende at male flyet igen.
I Team Tordenjet har vi internt sat en milestone for, hvornår flyet
kommer på sin rette plads igen. Dette vil blive meddelt betids til FW
SKP i 2017.
Opstilling af F-16 saml letudgave
Team Tordenjet var i 2016 flere steder rundt i det danske
land, hvor saml let-udgaven af
F-16 blev vist frem. Vi startede
på Univers ved Danfoss i påsken i flot højtryksvejr med blå
himmel og en afsindig kold
vind fra nord; men det følges
jo gerne ad. Den præsenterede sig rigtig godt i nogle flotte
omgivelser, og vi havde også
glæden af, at vi fik snakket med rigtig mange mennesker. Fælles for
de steder, vi har været, er, at gæsterne både var interesserede i flyet
såvel som i uddannelserne i Flyvevåbnet.
Flymuseet i Stauning
Traditionen tro var der et hold fra Team Tordenjet i Stauning for at gøre flyene klar (pudse og polere) til, når museet åbnede for den nye
sæson.
Desværre kom vi ud for et kedeligt uheld, idet en af vores folk faldt
af stigen og brækkede hoften. Det kunne vi godt have været foruden.
Til alt held kom ambulancen relativt hurtigt, hvorefter kursen blev sat
mod Holstebro. Dagen efter fik han indopereret en ny hofte og kom
heldigvis hjem igen efter få dage. MEN!!! Vi har taget fat i problematikken med at have en stige op ad flyet, den GÅR IKKE. Kravet fremover
er, at et udstyr med platform skal anvendes, således at man sikkert
kan komme op og ned af flyet i alle henseender.
Efter en absolut tiltrængt sommerferie mødtes vi igen til fælles morgenbord med tilbehør ved Vikingefolkene i Sottrupskov. Det blev en
uforglemmelig dag, hvor vi fik beretningen om, hvordan de havde genbygget en tro kopi af Nydambåden. Den er absolut et besøg værd, og
for os i det sønderjyske er det jo kun en smuttur.
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Det var en virkelig god start
på den efterfølgende sæson.
Renovering af F-100 GT 927
Dette fly har ligget på jorden i
Tirstrup i for mange år, og det er
i hvert fald ikke kønt, men det
skal nok blive lavet. Vi begynder
på det i 2017, når vi ved, hvor
det skal hen, og i hvilken stand.
(maling ).

Tilgang af nye medlemmer
Team Tordenjet har heldigvis fået
tilgang af nye medlemmer gennem
året og er nu i den situation, at vi
stort set har kompetencer på alle
områder. Det er jo medvirkende til,
at vi kan tage mange opgaver på os.
Vi har de rette omgivelser, om end
det er noget trangt en gang imellem; men med den store hjælp, vi har
fået fra FW's forskellige afdelinger ser vi lyst på opgaverne og glæder
os til at se, hvordan året 2017 vil forløbe.
FLYHIS
Her på falderebet vil vi også gerne sige tak til FLYHIS i Karup, hvor
Lars Søe-Jensen i alle tilfælde har været imødekommende overfor
nye ideer og tanker, men også har været hurtig på ”aftrækkeren”, når
vi har haft nogle ønsker, der gerne skulle opfyldes hurtigt.
TAK FOR DET!
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Pensionistforeningen
for Flyvestation Værløse
v/ Leif Richardsen
formand

2016 er et år, som vi med tilfredshed kan se tilbage på. Der er kommet god arbejdsrytme ved håndtering af F-16 saml-let, Lynx helikopter er kommet til Jonstrup for genopbygning, fotoregistrering er i gang,
og vi mødes stadig hver tirsdag til en kop kaffe og lidt historier.
Videooptagelser på
Danmarks Tekniske Museum
I februar havde FLYHIS arrangeret, at fotografer fra DR´s pensionistgruppe i en uge optog interviews med tidligere og nuværende ansatte fra Flyvevåbnet.
Vi blev anmodet om at stille
chauffører til rådighed til at transSteen Tidman under interview på
portere fotografer og deres udDanmarks Tekniske Museum.
styr til og fra Helsingør samt
hjælpe med småopgaver, lave
kaffe, dække frokostbord, o.s.v.
F-16 opstilling
Igen i år har foreningen deltaget i opsætning af F-16 saml-let.
Sæsonen startede med en opstilling på Svanemøllens Kaserne.
Derefter fulgte opstilling i Værløse, Oksbøl, Flådestation Korsør, Frederiksberg, Teknisk Museum og til sidst – i samarbejde med Skrydstrup – på Stevnsfortet. I forbindelse med opstillingerne var der enkelte episoder, som kan nævnes.
Svanemøllens Kaserne
I marts blev foreningen bedt om at opstille F-16 saml-let i forbindelse
med et arrangement på Svanemøllens Kaserne. I forbindelse med adskillelsen var der problemer med at montere et beslag til at løfte kroppen, men ved lidt teknisk snilde blev dette løst, og kroppen blev sikkert placeret på sættevognen.
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Åben hede i Oksbøl
I juni afholdt Hæren arrangement Åben Hede i
Oksbøl. Foreningen var
inviteret til at opstille F-16
i området samt bemande
flyet under arrangementet. Vi deltog med 5
mand, der alle fik en stor
oplevelse ud af dagen,
samtidig med at der blev
knyttet mange forbindelser til andre pensionistgrupper.
F-16 på plads ved Åben Hede.
I forbindelse med anMen lastvognen måtte trækkes fri.
komst til området, hvor
flyet skulle opstilles, var
der problemer med at få lastvognene ind til området, idet jorden var
meget opkørt med løst sand, så en af vognene sad fast, men ved
hjælp af et af Hærens bæltekøretøjer blev bilen trukket fri, og flyet
kunne læsses af.
Generelt kan det siges, at der er meget
stor interesse for vores F-16. Alle steder,
hvor vi har været med flyet, har der været
lange køer for at komme op og sidde i det og
høre noget om det
.
Kø ved F-16
Åbent hus i Skrydstrup
Foreningen var tilbudt at deltage ved Danish Air Show i Skrydstrup.
Foreningen deltog med en fotomontage, der viser noget om forskellige fly fra Værløse samt det daglige arbejde i foreningen. Samtidig gik deltagerne til hånde, hvor der var behov for hjælp.
LYNX
Medens pensionistforeningen stadig var på flyvestationen, havde vi en
helikopter, S-134, som skulle genopbygges.
Da foreningen flyttede til Jonstruplejren, var der ikke mulighed for
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Lynx Mk 90 S-249 ankommer til
Jonstruplejren

S-134 på vej ind i garage

at arbejde videre på helikopteren, der blev flyttet til Karup, hvor den
har stået i en årrække.
Det har længe været et ønske at kunne komme til at skrue på helikopteren igen, og takket være FLYHIS har Jonstruplejren stillet en garage på 9x18 meter til vores rådighed, så vi kan genoptage arbejdet
med at genopbygge helikopteren.
I maj ankom reservedele, der bestod af et udrangeret Lynx-skrog
samt mange løsdele til Lynx.
Senere leverede FLYHIS S-134 og flere reservedele til Jonstrup,
så nu foregår der et stort arbejde med lægge dele på plads og finde
ud af, hvad der stadig mangler.


Begge helikoptere på plads.
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Værløse Flyhistoriske Hangar
Hangar 1 og 2 på Flyvestation Værløse ejes af ejendomsselskabet
Freja, der er i gang med at se på, hvad hangarerne kan bruges til.
Furesø kommune er meget interesseret i, at der skabes liv i hangarerne, og har haft flere møder med Freja om at se på,hvilke muligheder der er for at få dem brugt.
Pensionistforeningen har i samarbejde med Furesø Museer og foreningen Chip Chap løbende haft en god dialog med Furesø Kommune
om at kunne udnytte Hangar 1 eller 2. Ønsket er, at der etableres et
åbent arbejdende flyværksted samt udstilling og evt. foreningslokaler.
For at kommunen har et fast kontaktpunkt at forhandle med er der
startet en fælles overordnet forening, Værløse Flyhistoriske Hangar,
der skal drive hangaren samt varetage forhandlinger med kommunen
og Freja og andre interessenter.
Den fælles forening består af Pensionistforeningen for Flyvestation
Værløse, Avedøre Aeronautisk Aktivitetscenter, DC 3 Vennerne samt
Chipmunk klubben Chip Chap, og den har etableret sig med en bestyrelse.
Fly-in
For at fremme interessen for projektet arrangerede foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar i juni et fly-in stævne på flyvestationen. Sammen med Furesø Museer blev der arrangeret en pæn stor udstilling i
Hangar 1.
Museet deltog med deres udstilling om flyvestationen. Vi kom med
skroget af Lynx helikopter S-249, vores fotomontage samt en stand,
hvor vi kunne orientere om pensionistforeningen. Samtidig ankom et
antal veteranfly, der havde været på flyvestationen, og SAR vagten
med EH-101 kom forbi og blev der et par timer.

S-249 transporteres fra Jonstrup til Værløse
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Chipmunk skubbes på plads

Chipmunk line-up

Gæsterne skulle naturligvis ikke tørste og sulte, så der blev lavet en
café med temaet fra serien M*A*S*H*, og der var en bar med øl og
vand samt en pølsevogn.
Vejret var desværre ikke så godt. På et tidspunkt var det nødvendigt at flytte om på udstillingen i hangaren, så det meste af F-16 kunne
komme i tørvejr og gæsterne kunne komme op i flyet uden at blive
våde.
Bortset fra vejret var det et godt stævne med ca. 5000 – 6000 gæster.

På grund af regnvejr måtte F-16's forende
anbringes i hangaren.
Gymnastik
Hver tirsdag er der en trofast skare, der mødes til gymnastik. Dette
resulterede i, at 11 ældre mænd klarede at tage idrætsmærket igen i
år - godt klaret.
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Luftforsvarets Veteraner
LUFTVET
v/ H. Thuesen, formand
Arrangementer og aktiviteter
De faste sociale arrangementer som bingo,
julefrokost, generalforsamling og høstfest er
naturligvis blevet afholdt i vores sociale forening i 2015/2016 med stor
succes. Der har været ca. 60 personer i gennemsnit til disse arrangementer, og det er bestyrelsens opfattelse, at alle har hygget sig.
Happy Hour – som også er en del af de sociale arrangementer –
er afholdt første onsdag i hver måned i tiden 1430 - 1530 i det gamle
officersforeningslokale på Flyvestation Skalstrup, men trækker dog
kun ca. 10 - 12 medlemmer.
Fem medlemmer deltog i FHS årlige tur i uge 42/2015 til Tyskland
(Geilenkirchen), Holland og Belgien. Afgang fra FSNSKL mandag kl.
1100 med kleinbus til FSNSKP, hvor der var overnatning og så afsted
med millitær bus tirsdag morgen.
Onsdag var der besøg på National Military Museum i Soesterberg, Holland. Det var et flot museum, hvor der var en dansk C-47.
Der manglede dog noget HAWK materiel.
Torsdag gik turen til Bastogne War Museum, Belgien. Her blev
man overrumplet med fantastiske visualiseringer af alle 2. Verdenskrigs grusomme historier fra start til slut. På tilbageturen besøgtes
Baugnez 44 Historical Center i Malmedy.
Fredag var der rundtur på basen, hvor vi besøgte en service- og
reparationshangar, hvor der var et AWACS fly til eftersyn. Derefter var
der en rundtur på basen. Kl. 1000 startede hjemturen med ankomst på
FSNSKL kl. ca. 2300.
I lighed med tidligere år havde vi den glæde. at vi den 11. juni at kunne invitere LUFTVET medlemmer med familie og venner til en rundvisning på Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Der var kun 37 deltagere.
Der var 3 rundvisninger, og efter hver rundvisning var der salg af øl og
vand for et beskedent beløb. Deltagerne havde en god dag, og kontrolvognene blev låst op, så morfar/farfar kunne forklare børnebørne44

Egholm Museum
ne, hvordan det hele virkede. Deltagerantallet er for nedadgående, så
de fleste medlemmer med familie og venner har efterhånden set KKM.
Næste LUFTVET-dag bliver tidligst i 2018.
30. oktober var der arrangement på Egholm Museum (EM) ved Kirke
Hyllinge med 40 deltagere. EM var en kanon oplevelse med en samling af mere end 650 antikke og historiske skydevåben. I 1990 tog ideen om EM sin begyndelse, og i dag rummer museet en helt unik samling af antikke våben fra 1600 tallet og frem til 2. verdenskrig. Samlingen indeholder mange uerstattelige våben, og museet er med til at
formidle en viden om våbenhistorie gennem tiderne. Museets store
samling af antikke våben er fremvist i flotte tidstypiske miljøer og er af
stor kulturel værdi. EM har endvidere en speciel udstilling om 19401954,om Livgarden, jagtvåben og western, samt en Draken fra FLYHIS. Efter en
fantastisk
guidet tur blev
der serveret
frokost.

Materiale i vinterhi på Koldkrigsmuseet.
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Koldkrigsmuseum
Der har været afholdt Fadderdage hver anden tirsdag og sidste lørdag
i måneden fra marts til november, dog ikke i juli måned. Dette i et forsøg på at kunne vedligeholde flere komponenter end tidligere. Vi forsøger efter bedste evne at vedligeholde alle de HAWK-komponenter,
som er udlånt fra FLYHIS til KKM. Antal faddere er desværre på tilbagegang, i nogle tilfælde pga. svigtende helbred. Enkelte yngre har
meldt deres deltagelse, men er ikke rigtigt kommet i gang.
I november 2015 blev de længe ventede telte omkring radar opsat af
Kibæk Presenningfabrik og Villy, så fadderne blev fri for at køre radarer under halvtag i vinterperioden. Vi er dog skuffede over, at det ikke
blev den lokale smed, som udførte arbejdet. Teltene er udformet, så
det ikke længere er muligt at åbne lågerne til det indre af radarerne,
og disse kan ikke umiddelbart køres ud af teltene.
Kontrolvogne, KSN og radiotrailer er flyttet til deres oprindelige plads,
hvor der nu er etableret overdækning og en gangbro med trappe, så
besøgende lettere kan se ind i vognene. Der er dog ingen overdækning ved gangbroen, så der kan komme slagregn ind i vognene, og
besøgende kan ikke gå i tørvejr.
På museumsledelsens foranledning har fadderne ændret ledningsføringen i PAR,
så det er muligt at tilføre
spænding direkte fra generator via en hovedafbryder til
antennemotoren. IFF starter
automatisk ved hjælp af
sensor, når besøgende nær46

mer sig, og PAR skal startes manuelt. Vi har udtrykkeligt gjort ledelsen
opmærksom på, at ingen af os er uddannet installatør, og har opfordret ledelsen til at gennemgå personelsikkerheden og evt. få godkendelse af kompetente personer.
US HAWK Basic MSL
er nedtaget og hænger nu i loftet i receptionsbygningen. Nyt
EX HAWK MSL er i
stedet for opsat på
standeren ved indgangen til KKM.
CWAR er efter
renovering og maling
opstillet på dens operative position.
Det store telt har fået udskiftet tovværk, som holder teltet fast til
stålstativet.
Arbejdstilsynet har været på besøg, og der var ingen anmærkninger.
En LCHR står i det store telt til renovering og maling – er 50%
færdig.
Et par faddere har været på FSNVÆR for at identificere forskellige HAWK effekter.
Almindelig vedligeholdelse er foretaget af materiellet, herunder
smøring, maling og udskiftning af sandsække samt reparation af en
LCHR shelter, som var blevet utæt. Heldigvis havde vi den store
bundcylinder på lager, og de to lange hydraulikslanger, der var utætte,
blev sponsoreret af et firma, som en fadder havde forbindelse til.
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Jagergruppen Stauning
v/ Bent Laursen
Året 2016 har stået i Fireflyens tegn. Gruppen har
lagt alle kræfter i at få Fireflyen færdig, inden den
skulle flyttes over i udstillingshallen i november
måned....og det lykkedes.
I marts måned blev flyet grundmalet overalt, således at den gule farve til sidst ville blive ens overalt. Opgaven blev
udført uden problemer.
Derefter var der lidt, der skulle slibes på nogle få steder.
I maj måned gik vi i gang med at male gul. Dette måtte gøres i to
omgange pga. for lidt varme. Men
ellers foregik det også uden problemer af nogen art.
Derefter måtte vi i gang med at
lave en liste over stencils m.m.

Denne liste blev ganske omfattende. En lørdag tog tre mand til Karup
og trykkede stencils ud på en meget
tung "dymo" i stor format. Det lykkedes også for os.
Så kunne vi komme i gang med at placere de
omtalte stencils på deres rette pladser og få dem
malet på. Vi synes selv det lykkedes rigtig godt at få
det gjort, selv om det krævede tålmodighed, og det
krævede en masse afdækning først.
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Fredag d. 11.-11. fik vi kokarder og flag fremskaffet fra FLYHIS altså dagen før at flyet skulle ud og over i hallen. Vi arbejdede til kl. 22
fredag aften, for vi havde besluttet, at alle mærker m.v. skulle på, så vi
kunne få hende fotograferet om lørdagen. Ligeledes fik vi malet nummeret "629" på fredag aften.....vi nåede det.
Ellers har gruppen som sædvanen tro pudset fly i Flyvevåbenhallen,
og lidt flere end vi plejer at gøre.
Måske et lidt kort indlæg denne gang; men det er ikke, fordi vi ikke
har lavet noget; det er bare umuligt at skrive enhver detalje ned om,
hvad der er sket.
Til slut vil jeg lige sige tak til FLYHIS for deres velvilje og hjælp
med kokarder m.m., og tak til Sigurd og Knud, fordi Ii ville afsætte en
lørdag til at hjælpe museet med at flytte Fireflyen m.m.
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Aeronautisk
Aktivitetscenter
Avedøre
- AAA i 2016
v/ Bjarne Green
Hangarprojektet, som nu har
kørt over nogle år, blev næ- Vores nye KZ-III, OY-DVE, foran hansten afsluttet i 2016 - Nu
garen.
mangler der bare lidt med
vinduerne i to facader. Der er dog sådan, at det er et projekt, der aldrig rigtig slutter, idet vi har at gøre med en bygning af naturens materialer. Det næste er måske taget; det skiftede vi for mere end 30 år
siden, og der er så småt begyndt at vise sig lidt behov for reparationer.
2015 sluttede med en noget markant opgave for hele tirsdagsholdet, idet vi først i december pludselig stod uden strøm i hangaren. Det
viste sig, at stikkablet ind fra vejen var defekt og skulle udskiftes - En
sag med 50 meter kraftigt kabel ned i jorden og ny måler mm. Ved
hjælp af gode forbindelser til installatør, lån af minigraver og en meget
stor indsats fra alle havde vi strøm, lys og varme dagen før den årlige
julefrokost.
På 1. salen i hangaren har vi altid haft et stort lager af mere eller
mindre brugbart skrammel og gode sager. Det er vi nu ved at gøre op
med - noget bliver smidt ud, foræret væk eller sat mere i system.
Til systemet hører et helt nyt
lager, indrettet oven på det andet,
så det findes på 2. salen. Her skal
opbevares alle brugbare reservedele, som kan anvendes på en
flyvemaskine.
OY-DYZ, KZ-III Zone flyet, blev
færdig med prøveflyvningen i løbet af sommeren og er nu statio50

neret i den fine
hangar i Andelslandsbyen Nyvang
ved Holbæk. Der
blev afholdt Veteranflyvedag den
21. august i fint vejr
og med god deltagelse. Derudover
bliver der fløjet lidt
hver weekend, hvis
vejret tillader det,
så de mange besøgende i området
har noget at se på.
Nyvang har i øv- Kroppen til OY-AZZ næsten klar til pålægning af
rigt været så venli- lærred.
ge fremover at huse
vores Ellehammer replica, så den kan blive vist frem for publikum, dog
kun kørende på jorden, da den ikke mere er luftdygtig.
OY-AZZ, Piper Super Cub fra Hærflyverne, står i sit lille midlertidige
værksted, hvor det støt og roligt bliver gjort klar til genopbygning.
Kroppen er nu glasblæst og grundmalet, klar til det videre forløb.
Alle dele er ved at blive registreret og undersøgt, så vi kan få styr på,
hvad der evt. mangler af dele til projektet.
Træarbejde på venstre vinge til
OY-DHK.

Lærredsarbejde på OY-DHK.
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Projektet med OY-DHK, KZ-II Kupe fra 1938, er snart til at overse.
Kroppen, haleparti og alle ror er snart beklædt og klar til næste skridt maling. Inden da er der dog en del, der skal sys de steder, hvor belastningen og aerodynamikken er mest markant.
Vingerne, som er helt af træ, går det også fint med. Venstre vinge
er ved at være klar til at få pålagt lærred, idet diverse finerarbejder er
udført - et stort og krævende stykke arbejde.
Prøvestanden til DHK motoren
er klar, så den fine og nyistandsatte motor kan blive testet.
Konstruktionen er således, at
den ophænges i liften på vores
Volvo traktor.
Slideren OY-ATI må stadig trække det store læs i luften som det
mest aktive fly i AAA. Dog har
der ikke været nær så meget
flyvning som i sidste sæson, idet
sommeren i år pludselig blev meget våd og lidt uegnet til hyggeflyvning.
Vores kære KZ-III, OY-DVA, fik desværre en hård medfart midt på
sommeren på EKRS efter et motorsvigt og en efterfølgende hård landing, hvor understellet brød sammen. DVA skal på et tidspunkt i luften
igen, men er nu blevet til et projekt, som ligger lidt tilbage i køen af
projekter.
Da forsikringen ikke tøvede i forbindelse med udbetalingen for
DVA, og økonomien tillod det, valgte vi i første omgang at erstatte flyet ved at anskaffe en anden KZ-III, OY-DVE, der er det fineste og nok
bedst restaurerede KZ-III fly, der findes. Vi er netop i færd med ejerskifte og det sædvanlige papirarbejde, som følger med i sådan en sag,
så DVE kan være klar til en ny sæson i 2017.
Projektet på den nedlagte flyvestation i Værløse - Værløse Flyvehistoriske Hangar - følger vi tæt.
Vi bakker dette projekt op, så meget vi kan, og håber på, at det lykkes at få et aktivt veteranfly-miljø op at stå der med base i Hangar 1
eller 2 og med en tilhørende græsbane på 500 meter lige udenfor døren. Det er et krævende projekt, der kun kan gennemføres af ildsjæle,
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Strut Nordjylland
v/ Bent Lund
2016 har for Veteranflyklub
Strut Nordjylland hidtil været:
ikke så ringe endda. Det udsagn er det så op til læseren
selv at oversætte fra jysk til
O-619 ved Danish Air Show i Skrydstorbydansk.
strup
Hvis vi lægger ud med at
gøre status over vore to operationelle fly, så har Chipmunken OYDHJ fløjet 62 timer fordelt på 96 flyvninger til pladser ud over vore
hjemlige nordjyske også til Sønderborg , Skrydstrup, Karup, Gøteborg
og så eksotiskt et sted som stranden i Blokhus. Der har ud over 100
timers-eftersynet i foråret ikke været brugt mange timer på særlig vedligeholdelse, for vi er efterhånden blevet helt ferme til at skifte tændrør, der er kokset til i cylinder 3. Der er i efteråret blevet indkøbt en
brugt transponder, men årsregnskabet for flyets drift ser fornuftigt ud.
KZ VII OY-ATM (0-619) har ikke så mange timer i luften. Det bliver
kun til 26 timer på 39 flyvninger. Lidt væk fra Nordjylland er det da blevet til bl.a. Ringsted og Skrydstrup, og den var selvfølgelig også
med på stranden i Blokhus. Ud over 100 timers-eftersynet i foråret er
det ikke mange gange, at cowlingen har været taget af. Der er indkøbt
en anden radio, der skal i, men også her er årsregnskabet fornuftigt.
Klubbens aktiviteter har bestået i generalforsamling / tre medlemsmøder/ deltagelse i foFra "Luftsport 2016" i Års
redrag hos Kræn og
hjemmebyggermødet i Ringsted, men i
år også noget helt
nyt: Der var arrangeret udstilling i Messecenteret i Års under navnet "Luftsport
2016" . Vi havde forberedt os godt med
indkøb af to store
udstillings-bannere,
53

nye visitkort og flyers, opsætning af billedkavalkade af klubbens historie og lån af storskærm. Der var ikke kø ved standen, for besøgstallet i de to dage var ret beskedent. (Det er så også her op til læseren
at oversætte). Vi fik ikke nye medlemmer ud af det, men vores formand Steen fik da fortalt Lars Søe noget om indretningen i cockpittet
på det udstillede F-16 fly.
Helt anderledes folkerigt gik det for sig, da vi deltog med begge fly i
Airshow 2016 i Skrydstrup. Her var vore fly placeret der, hvor publikum kom ind på pladsen, og aldrig før har så mange mennesker været
så tæt på dem. Det var et forrygende blæsevejr, så vore udstillingsbannere måtte lægges på jorden og holdes på plads med teltpløkke.
Vi fik en god snak med en mængde interesserede og uddelt nogle af
vore nye visitkort og flyers. Men igen blev det ikke til flere nye medlemmer. Veteranfly kan ikke konkurrere med vor tids hurtige underholdninger.
I august havde vores medlem Torben Matzen og vores bestyrelsesmedlem Kræn Hjortlund i samarbejde med turistforeningen i Blokhus arrangeret fly-in på stranden i Blokhus. Det blev til 19 fly på stranden, parkeret umiddelbart ved nedkørslen fra byen til stranden, og det
var godt nok et tilløbsstykke. Der skal en smule held til sådan et arrangement, for vejret og særligt vindretningen skal være optimalt. Men
bedst: DET gav en fire fem nye medlemmer.
Senere på sommeren deltog vi i et jubilæumsarrangement på Sæby flyveplads, og dér var vejret absolut ikke tørt !
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I hangaren går det rigtigt godt. Også her er vi blevet et par stykker mere, der har overstået arbejdslivet og nu er friske til at få snavsede fingre.Vi har arbejdet med færdiggørelse af lærredsarbejdet på KZ II Trainer'ens vingerne, der har fået 2 x nitratdope , 2 x butyratdope og nu
er klar til sølvfarvet slutdope. Vi har ikke varme i hangaren, og dope
kræver minimum 15 graders varme, så vi har været nødt til at udsætte arbejdet til næste forår. Lars har renoveret understelsbenene, men
mangler at finde erstatning for en knækket fjeder. Forhåbentlig kommer OY-FAT i luften, før 2017 slutter.
I forsommeren var vi sammen med flyvestationens pensionister på
Egeskov museet for at skille Harvarden ad. Det gik gelinde, men den
var noget tung at få bakset ud på gårdspladsen, og det blev en lang
dag. Harvarden står forskellige steder, og det er en stor opgave, men
der er dannet en ny gruppe, der skal tage sig af genopbygningen af den.
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I forsommeren forberedte vi
modtagelse af FLYHIS's lager af
KZ VII-reservedele med ny reolvæg, og efter oplægning og registrering er lageret nu på plads.
I november 2015 var vi på en
udflugt til Sønderborg og besøgte Jørn Nielsen. Vi fik læsset
vores medbragte trailer med en
gevaldig dynge meget snavset
skrot, der stammede fra en KZ III: OY-AFF. Inden året var omme, havde vi fået afrigget skroget til kroppen, og i vinter fik vi glasblæst , grundet og malet den som sponseret arbejde hos Åbybro Maskinfabrik.
Det var noget af en gestus, der gjorde os i stand til at komme i gang
med genopbygningen. Vi har lagt mange timer i projektet, men det er
også kommet overraskende langt. Motoren har været delvist skilt ad,
renset og malet, cylindrene er honet og ventiler slebet. Og motoren
hænger p.t. på flyet. Desværre mangler vi den ene benzinpumpe og
koppen til den anden. Delene vokser ikke på træerne, men vi har forhåbning om at kunne finde dem. Kroppen er monteret med afrensede
og malede tanke, styregrej og inderbeklædning. Vi arbejder på at renovere cowling og få monteret haleplan og ror, så vi kan rigge liner.
Der venter rigtig meget arbejde på vingerne og rorene, og vi mangler
også et sæt stræbere. Økonomien er godt på vej med 15.000 kr.,
sponseret af medlemmer og et lån på 30.000 kr. fra KZ & Veteranflyklubbens restaureringsfond. Og vi søger fortsat andre fonde. Men vi
har en målsætning om at kunne stille til Airshow 2018 i Aalborg med
en parade af KZ II T , KZ III, og KZ VII i Flyvevåbnets farver.
KZ III OY-AFF blev hentet i Sønderborg og er nu under restaurering
hjemme i hangaren.
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Strut Harvard Danmark
v/ Jan D. Johansson
STRUT HARVARD IS GO!
Netop i skrivende stund er bestyrelsen for
Strut Harvard blevet identificeret, således
at Strut’en nu officielt kan overtage både
Harvard 324 og 310. Det bliver en
spændende fremtid!
Planen for gennemførelsen af projektet er i store træk uændret i forhold til det, som blev afrapporteret sidste år. Harvard 310 skal laves til
static display, hvorefter den returneres til FLYHIS, som får råderetten
over den.
Harvard 324 skal restaureres til flyvende stand af Strut Harvard,
som herefter opererer og vedligeholder flyet. Glæd jer til at se en ægte
”dansk” Harvard i luften!
Harvard ”310”
Frank Nielsen og pensionisterne på FSN AAL har påtaget sig den store opgave at sortere alle stumper og sammenligne med styklister/
partskataloget for at se, hvad vi har og ikke mindst, hvad vi mangler.
Netop nu er hangaren fyldt op
med en F-16 saml-let nr. 2, men
når den er ude, begynder arbejdet
Harvard 310 motor og centerplan,
med diverse rorflader
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for alvor på at katalogisere og inspicere Harvard 310.
Arbejdet er stort, og det har desværre vist sig tidligt, at vejen til en
flyvende Harvard ville være meget lang og kostbar, hvis vi skulle basere projektet på Harvard 310. Blandt andet er centervingen meget
korroderet, og Harvard-kendere vil vide, at den centrale strukturdel
ikke er så enkel at skille ad og genopbygge. Ligeledes er hele kontrolsystemet helt enkelt rustet fast, så her er dommen desværre, at et helt
nyt system skal fremskaffes, hvis der skal gøres håb om flyvning med
Harvard 310. Derfor er der ingen tvivl om at en restaurering til static
display er den rigtige beslutning.
Harvard ”324”
I foråret kom så endelig dagen, hvor vi kunne afhente Harvard
324 på Egeskov. SØE
havde med stor indsats arrangeret det
sådan, at Harvard 324
returneredes til FLV,
således at den kan
restaureres til flyvende
stand.
En stor tak til Strut Nordjylland, Team Draken og pensionisterne på
FSN AAL, som hjalp med nedtagningen. Det vigtige var også, at den
foreløbige inspektion viser, at flyet er i en rimelig god forfatning.
Harvard’en fik dog hurtigt ”luft” under vingerne igen i forbindelse
med FLV’s åbent hus på FSN SKP. Her fik Harvard’en en prominent
plads i en shelter, som deltes med KZ&V. Her vakte flyet stor interesse, selvom ydervingerne ikke var monteret.
Netop nu har vi tilsagn fra følgende:
Strut Nordjylland tager sig af alt lærredsarbejde.
Team Draken påbegynder arbejdet på kroppen og systemer.
Derudover har en række enkeltpersoner givet tilsagn om, at de
gerne vil hjælpe
Strut Harvard projektledelse, motor, vinger osv.
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Strut Harvard er også SØE en
stor tak skyldig, da vi har fået mulighed for at låne FLYHIS’ værksted i den indledende fase.
Derudover er jagten gået ind på
sponsorer, da en Harvard jo som
bekendt ikke er specielt billig i
drift. En række fonde kontaktes,
samt private sponsorer som kunne tænkes at have interesse i at
hjælpe.
Vi kan summere 2016 op ved at
konstatere, at vi har opfyldt vores
målsætning for 2016 – nemlig at
få afklaret, hvilket fly der skulle
opbygges, for alvor starte restaureringen og dele ”pakker” ud til de
enkelte grupper.
Harvard, som vi gerne vil se den igen.
Og afslutningsvist: Skulle der nu
sidde nogle vordende Harvard-folk derude, så gå ind på
www.strutharvard.dk og meld jer ind i Strut Harvard. Alle, uanset erfaring, er meget velkomne!
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Årets oplevelsestur
beskrevet af Bent Erdland, Team Tordenjet
Mandag den 24. okt.
Turen gik i år til Berlin og Dresden. Vi startede mandag den 24. okt.
kl. 10.00 fra Karup for at køre til Skrydstrup, hvor de andre grupper
sluttede sig til os. Efter en frokost blev der kørt til Nymindegablejren
med Lars Søe som turguide.
Målet var det nedlagte kampvognsværksted.. Ellers er det Hjemmeværnsskolen, der har til huse i lejren. En gruppe pensionister har
her fået lov til at bruge værkstedet til restaurering af gamle køretøjer
fra Hæren. Den Centurion bjergningskampvogn, der stod i hallen, kan
sågar køre – om end kort på literen.
Efter en tur rundt i lejren vendte vi tilbage til Skrydstrup, hvor der
var indkvartering, spisning og socialt samvær i Officersmessen.
Næste dag gik turen så mod Bad Sarrow, ca. 70 km sydøst for Berlin,
hvor der var indkvartering..
Onsdag den 26. okt.
Efter en god nats søvn startede dagens tur med første stop ved
”German-Russian Museeum” i Berlin–Karlhorst.
Dette museum er indrettet i en bygning af international historisk
betydning. Det var her, Anden Verdenskrig i Europa blev afsluttet natten mellem den 8. og 9. maj 1945, da ledende tyske officerer underskrev det endelige dokument om total overgivelse. Repræsentanter for
Rusland, England, USA og Frankrig fastsatte og godkendte derefter
betingelserne. Det historiske rum, hvor denne begivenhed fandt sted,
German-Russian Museum

Det historiske rum
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er i dag midtpunktet i museet,
og det står stadig, som det så
ud dengang.
Herefter fortsatte turen til Allied Museum i Berlin – tæt ved
Tempelhof Lufthavn, der i dag
er lukket, men som fik så stor
historisk betydning, da russerne
i 1948-49 blokerede for al anden adgang end ad luftvejen fra
Vesttyskland til Berlin. Vestens
svar på den blokade var en luftbro, der i næsten ét år forsynede Vestberlins indbyggere med alle fornødenheder.
Museet rummer utroligt mange udstillingsgenstande – bl.a. en
montre med modeller af de mange forskellige fly, der blev anvendt i
forbindelse med luftbroen. I museets store gård er udstillet en engelsk
TG503 Hastings, der hovedsaligt var blevet brugt til transport af kul.
Her er også udstillet en fransk togvogn, der var blevet brugt til transport af militært personel. En lille – men farverig - del af Berlinmuren
samt et østtysk vagttårn er ligeledes udstillet. Også Checkpoint Charlie har fået en plads her i museets gård. I selve museumsbygningen
fik vi et dybt indtryk af de lidelser og afsavn, som krigen havde forårsaget – men også håbet om en fremtid udtrykt ved en montre med en
buste af Kennedy - ”Ich bin ein Berliner” og historien bag - samt Regans besøg.
Man kan ikke komme til Berlin uden at aflægge et besøg ved Brandenburger Tor. Det blev også tilfældet for os, selv om tiden efterhånden var knap. En lille spadseretur gennem den enorme port og over
Pariser Platz samt tid til en kold
Brandenburger Tor
øl var, hvad det blev til . Alligevel
var besøget på én eller anden
måde rørende og følelsesladet –
tænk, det var de gamle Østberlin,
hvor indbyggerne havde lidt så
meget.
Hjemturen til hotellet gik som
planlagt, og en efterfølgende udsøgt middag i restauranten satte
punktum for en særdeles begivenhedsrig dag.
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Torsdag den 27. okt.
Denne dag gik turen til Dresden,
der er hovedstad i delstaten Sachen og beliggende i Elbens floddal mellem Berlin og Prag. Her
skulle vi besøge ”Militär Historisches Museum”, der er et
enormt museum, som rummer
hele Tysklands militære krigshistorie fra år 1300 og til 1990 samt
udstillinger efter 1990. OvervælMilitär Historisches Museum
det af den store bygnings fremtoning og historiske udseende stod
det klart, at tiden ikke var til at komme gennem hele museet, for der
er meget at se på. Bl.a. en bemandet torpedo, en V2-raket – hold
fast, hvor er den stor – samt tanks og fly i alle afskygninger. Virkelig
imponerende. Med al dette isenkram, disse mangfoldige våben og ikke mindst med erindringen om det tyske folks stålsatte vilje får man en
uhyggelig fornemmelse af, at det var tæt på, at Tyskland havde vundet krigen.
Efter besøget på museet gik turen gennem byen, som endnu står i
genopbygningens tegn efter de altødelæggende nedkastninger af
brandbomber under krigen.
Der blev gjort holdt tæt ved Zwinger Slot, som er smukt beliggende, nær byens centrum. Det mest imponerende er selve bygningerne,
der næsten er fuldstændigt genopbygget efter krigens ødelæggelser.
Selve byen bærer synlige præg af den russiske genopbygning med
den ene store boligblok efter den anden - i 4 til 10 etager – langs begge sider af gaderne. Alle er malet i triste grå, okkergule og brune farver. Trøstesløst ser det ud.
Fredag den 28. okt.
Denne dag skulle vi så begynde
den lange hjemrejse.
Efter ca. en times kørsel standsede vi ved ”Seelow Höhe”, der er
en stor mindelund for faldne russiske officerer og soldater, der her
på stedet havde udkæmpet nogle
drabelige kampe mod tyskerne.
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Mindestatuen er smukt placeret på
toppen af et højdedrag, hvorfra
russerne havde beskudt de tyske
tropper.
Efter ca. tre kvarter fortsatte
turen mod ”Luftfartmuseum Finowfurt”, som vi nåede ved frokosttid. Museet er anlagt i en gamPolsk An-2 i Finowfurt
mel lufthavn, og det meste af udstillingen er spredt over et stort
græsareal og i gamle shelters. Det var en skuffelse at se, hvor misligholdte flyene er. Ikke rengjorte for mos og snavs. Dette stod i skærende kontrast til alt andet, som vi tidligere havde set.
Inden vi fortsatte turen derfra, blev der overrakt chokoladegaver til
Lars og Lars (chaufføren) med tak for god indsats.
Og nu gik turen så mod Danmark. Ca. 7 timers kørsel ventede forude. Snakken forstummede, og trætheden begyndte at melde sig.
Bussens bevægelser fik efterhånden enkelte til at slumre hen. Andre
læste bøger og løste kryds og tværs. Mætte af utallige indtryk var det
nu tid til at vende næsen hjemad.
Men så skete det! Kl. 15.20. På motorvejen, ca. 120 km sydøst for
Hamborg, begyndte bussen at ryste voldsomt. De bageste tvillingehjul
i bussens venstre side havde løsnet sig, og det ene hjul overhalede
bussen. Bussen sænkede sig til venstre og kurede fremad. Vores dygtige chauffør fik den rettet op og bremsede ude i nødsporet. Ingen var
heldigvis kommet noget til.
Politiet blev naturligvis tilkaldt, og diverse procedurer blev iværksat.
Det hele endte med en ventetid på små 5 timer. Kl. 20.45 kunne vi
fortsætte turen til Skrydstrup i en civil bus. Den værste sult blev stillet
ved et kort ophold ved en MacDonalds. Vi nåede sikkert frem til Skrydstrup kl. 01.15. Det
blev den længste dag
på hele turen.
En stor tak til FLYHIS
for en begivenhedsrig
tur. Tak til de to gange
Lars for udvist konduite i alle situationer.
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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
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