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Jeg vil gerne ønske glædelig jul og godt nytår til alle jer, der gør det
fantastiske frivillige arbejde for at bevare Flyvevåbnets historie.
Kulturen i Flyvevåbnet har altid været sådan, at vores stolthed i høj
grad har været fokuseret omkring vores eskadriller, vores våbensystemer og vores arbejde. Derfor har vi en helt særlig interesse i at bevare
effekter, som kan vise historien som den relaterer sig til netop de områder; men det er jo også næsten det hele lige fra fly til billeder, og hvad
der ligger imellem. Og da vi altid kommer lidt sent i gang, når forholdene ændrer sig fra realtid til historie, er det altid et meget stort arbejde at
samle, renovere og katalogisere.
Det er derfor af uvurderlig stor betydning, at I er så mange, som
bruger meget tid på at støtte op om denne opgave.
Det er jeg og Flyvevåbnet jer meget taknemmelige for, og I skal
derfor have en stor tak.
Det er mit indtryk, at I også selv har fornøjelse af at mødes og beskæftige jer med noget, der interesserer jer, noget der er meget påskønnet
og relevant og så sammen med gode kammerater med samme interesse.
Glædelig jul til jer alle sammen.
Leif Simonsen
GM CH/FTK
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Professionel holdindsats
Af Leder af Flyvevåbnets Historiske Samling
Seniorsergent L. SØE-JENSEN

Jeg vil indlede med den konstatering, at uden
jeres hjælp kunne det projekt, som vi sammen har fået stablet på
benene, aldrig have ladet sig gøre. Uden den professionelle
hjælp og støtte, jeg får over hele landet fra samtlige grupper,
ville Flyvevåbnets Historiske Samling aldrig have kunnet nå de
mål, som vi har sat os.
Kort fortalt handler det i de kommende fem til ti år om,
hvordan det teknisk kan lade sig gøre at bevare mindst to af
hver flytype i perfekt stand sammen med materiel fra Kontrol- og
Luftforsvarsgruppen samtidig med, at vi får registreret alt, hvad
der måtte findes af historisk materiale rundt om i krogene i Flyvevåbnet. Dette gælder også, hvad der måtte være lånt ud til
samlinger, museer og andre lånere.
Ved at vi nu har fået koordineret indsatsatsen, således at
hver gruppe ved, hvad der er deres kerneområder, samt hvem
der laver de enkelte restaureringsopgaver, så kan jeg fra min
stol se, at det ved fælles indsats til løsning af opgaverne er muligt, at vi om føje år vil opleve, at det gode arbejde, vi har udført
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sammen, vil kunne glæde kommende generationer bl.a. ved for
eksempel at gå på det kommende flyvevåbenmuseum i Stauning
eller på andre museer, som har lånt effekter af os. Og derved
måske sammen med børn og børnebørn se, hvordan vores
hverdag var i Flyvevåbnets første 50 år. Det skal sammenkædes
med, at vi kommer så meget på forkant med opgaven, at vi får
overskud til at kunne håndtere det, der måtte tilgå i fremtiden af
nyt materiel.
Da jeg tiltrådte som leder af samlingen, kunne det hele godt
virke lidt uoverskueligt; men den hjælp, jeg har fået fra mine chefer, fra Flyvestationer samt fra mange medarbejdere i Flyvevåbnet på alle niveauer, og ikke mindst det arbejde, I udfører, gør,
at jeg personligt er overbevist om, at målet vil blive nået.
Som det kan læses i det efterfølgende, er Flyvevåbnet i en
brydningstid. Men som det ser ud for nuværende, er der i det
nye koncept taget hensyn til os. Der vil således være muligheder
for, at vi kan fortsætte vores arbejde på alle flyvestationer. Dog
er det for folkene på Værløse kun løst for en kortere periode ad
gangen, men gode dage kommer aldrig dårligt tilbage, og der
findes nok også en løsning her.
Det sidste nye, som gør historien komplet, er, at der først i
december 2004 er indkaldt til et møde i Luftværnsgruppen af
chefsergent V. Petersen, hvor man i deres regi vil prøve at starte
en veterangruppe. Det har der aldrig før været i Luftværnsgruppen. De vil prøve at få et lokale, så de kan blive på Flyvestation
Skalstrup, men ellers vil de knytte sig til Koldkrigsmuseet på
Stevns, hvor de påtænker at lave en udstilling om LVG.
Jeg vil slutte med en stor tak til Bent Aalbæk- Nielsen,
som har fået dette blad op at stå. Det skulle gerne komme én
gang pr. år.
Med ønsket om, at I må få glæde ud af at læse det efterfølgende, samt om, at vi kan holde dampen oppe, vil jeg endnu en
gang takke for den hjælp, I yder. Endelig vil jeg ønske glædelig
jul samt godt nytår til jer og jeres familier.
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Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter
Organisationen
Det ny forsvarsforlig betyder bl.a., at der for Flyvertaktisk Kommando (FTK) skal ske en vis omstrukturering, og det kommer
også til at berøre Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS).
Hidtil har FLYHIS organisatorisk ligget under FTKs DriftDivision (D-DIV); men da denne bliver nedlagt, bliver FLYHIS i
den ny organisation underlagt Ledelses-Sekretariatet (LE-SEK).
Det betyder, at hvor FLYHISs leder hidtil har haft en oberst som
direkte foresatte, dér bliver den foresatte fremover en major, der
som sin foresatte vil få STCH FTK. Det vil nok betyde, at adgangen til bygningsmassen og til materielsiden bliver lidt længere,
end den har været før.
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Der er imidlertid det gode ved det, at denne omstrukturering
sker først ved årsskitet 06, og det betyder, at der endnu er godt
et år, hvor FLYHIS ligger i D-DIV. Den store fordel ved denne
placering er, at den giver direkte adgang til chefen for P-Sektionen og til chefen for driftsmidlerne, og det gør det i nogle situationer lettere at få ting igennem, end hvis man skal den - naturligt nok - tungere vej igennem flere led. Ikke mindst i den situation, vi står i nu, hvor denne kæmpemæssige omstrukturering er
i gang inden for FLV, er det en meget stor fordel. Ændringerne
sker meget hurtigt, og det betyder f.eks., at FLYHIS kun har fået
ca. trekvart år til at samle hele Luftværnsgruppens historie op. I
og med, at FLYHIS i dag ligger i D-DIV, har det givet FLYHISs
leder mulighed for at gå direkte til chefen for P-Sektionen og få
frigivet nogle personer, som står foran pensionering. Det gælder
f.eks. en flyverspecialist fra ESK726 i Aalborg, som har ca. ti
måneder tilbage i tjenesten, og den tid kan han nu bruge til at
samle denne eskadrilles historie op, inden eskadrillen om kort tid
nedlægges.
Ved mødet i juni 2004 for kontaktpersonerne fra de forskellige pensionistgrupper var CH/FTK GM Simonsen (SIM) gæst
ved frokosten.
Deltagerne i mødet i juni 2004 for kontaktpersoner fra de forskellige pensionistgrupper fotograferet sammen med CH FTK GM L. Simonsen.
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Ved den lejlighed luftede han over for alle, at det ligger ham meget på sinde at få samlet op også på Kontrol- og Luftforsvarsgruppens (KLG) historie. Dette var en opgave, der måtte løses,
og ved en utrolig velvilje fra chefen for Driftdivisionen og lederne
af henholdsvis Drift-afdelingen og Personel-afdelingen samt deres medarbejdere i en kombination af KLG og Flyvestation Aalborg er det nu ved at lykkes. Der er nemlig til dette formål frigivet
en mand fra Luftværnsgruppen med nogle måneders tjeneste
tilbage og en fra Kontrol- og Varslingsgruppen, og det er klart, at
disse folk betyder en uvurderlig hjælp i bestræbelserne på at
undgå, at historisk materiale og viden går tabt.
Der vil imidlertid også være nye fordele forbundet med FLYHISs kommende placering under LE-SEK. Den vil nemlig bl.a.
betyde, at væsentlige dele af det administrative arbejde, som i
dag påhviler FLYHISs leder, vil blive varetaget af sektionen, og
FLYHISs leder vil dermed i højere grad kunne koncentrere sig
om det egentlige historiske arbejde med indsamling og katalogisering.
Et meget stort plus for Samlingen har det været, at man har
Kristian Hansen som civilarbejder, og dertil kommer så, at der
fra FTK er tilkommanderet en flyverspecialist, Kim O.Nielsen.
Det betyder således, at FLYHISs faste stab nu består af tre
medarbejdere.
Også på det bygningsmæssige område sker der en række
omstruktureringer, som vil komme til at berøre FLYHIS. Det er
således i det nye forsvarsforlig bestemt, at Forsvarets Bygningstjeneste skal overtage samtlige bygninger i Forsvaret. Det vil i
praksis betyde, at stationschefen skal “leje” sig ind hos Bygningstjenesten, og man kunne måske godt forestille sig en vis
tilbageholdenhed m.h.t. at “leje” bygninger med henblik på pensionisternes aktiviteter på det historiske område. Derfor vil det
være vigtigt - inden omstruktureringerne bliver endeligt effektueret - at det klart er udpeget, hvilke bygninger der er til rådighed for pensionisterne, og det samme gælder de bygninger, som
i øvrigt benyttes af FLYHIS. Målet er at få dette indarbejdet i bestemmelserne for FLV som en fast bestanddel af FLV. Eksem-
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pelvis kunne man forestille sig konsekvenserne, hvis en institution som FSN Karups museum i Gedhus skulle til at betale en eller anden form for husleje: det ville blive tvunget til at lukke i løbet af meget kort tid.
Den bygningsmæssige status for FLYHIS er i øvrigt den, at
der nu er ryddet op i Bygn. 401 og 402 på FSN KAR, og der er
etableret hyldeplads, så det materiale, der er kommet/kommer
fra Værløse og andre lokationer, kan lægges på hylder. Det
samme gælder MATINS og andet materiale, som tilgår fra FMK i
forbindelse med udfasningen af flytyper.
I Hangar 25 er alt lagt på palletreoler, hvilket muliggør, at
man nu kan begynde på at sortere og registrere materialet og
dermed skabe overblik over, hvad der kan indeholdes i samlingen. Samtidig er det blevet muligt, at mindre køretøjer, startvogne og kanoner kan garageres der.
Efter rydningen af FSN VAN har FLYHIS lånt halvanden
shelter på FSN KAR til opbevaring af effekter derfra. Det undersøges, om noget af dette materiale kan indgå i byttehandeler
med henblik på at bytte sig til effekter, der kan fordeles på museer. Dette sammen med det forhold, at man allerede er begyndt
at skrotte fly, vil efterhånden lette på pladsproblemerne. Som det
sidste ny kan det oplyses, at det nye forsvarsforlig gør, at FLYHIS skal rømme alle sine bygninger på flyvestationen og flytte til
Gedhusområdet.
Erfaringer fra Sverige
FLYHISs leder har været en tur i Sverige for at se nærmere på
det svenske flyvevåbens historiske og museale aktiviteter. Han
talte her bl.a. med det svenske flyvemuseums leder gennem
femten år, Sven Schneidebauer.
I Sverige er det lykkedes gennem årene at få etableret en væsentligt mere udbygget organisation, end vi kender herhjemme.
Som eksempel kan nævnes en enhed som
Sven Schneidebauer (t.h.) og SØE fotograferet under pensionisternes besøg i november.
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F-11 i Nyköping, der i årene fra 1930 og indtil 1983 stod for alt,
hvad der hed rekognoscering og deraf følgende efterretningstjeneste. Der har man lavet en virkelig flot udstilling specielt om
disse emner; men derudover har man ikke dér på stedet beskæftiget sig med andre sider af Flygvapnets historie.
Noget tilsvarende kunne man tænke sig herhjemme.
Fremtidens museumsstruktur
Ved et registratormøde ultimo august i FLYHIS blev det bl.a. diskuteret, hvordan man skal bygge organisationen op i fremtiden,
og det blev vedtaget at arbejde hen imod, at man de steder, hvor
en flytype i sin tid er blevet faset ud af det danske flyvevåben,
tager sig af den historiske dokumentation og præsentation af
den pågældende flytype. Det vil f.eks betyde, at man på Karup
skal koncentrere sig om rekognoscering og om de flytyper, der
har tilknytning til denne opgave. På Aalborg vil det specielt skulle
gælde interceptor-opgaven og flyene, der har været brugt til det,
mens det for Værløses vedkommende vil gælde transportflyene
og helikoptere. Endelig vil man for Skrydstrups vedkommende
skulle præsentere hele den omfattende historie omkring det moderne kampfly F-16. Dertil vil jo så naturligvis komme den historie, der specifikt knytter sig til de enkelte flyvestationer, og som i
årenes løb er skabt gennem især deres A-, O- og M-afdelinger.
Det kan danne grundlag for lokale samlinger, som måske ikke i
første omgang behøver at være offentligt tilgængelige, eller som
med tiden kan blive det i lighed med, hvad der er tilfældet for
museet i Gedhus.
Ud over disse lokale aktiviteter er det overordnede mål at få
etableret et virkeligt museum i Stauning som resultat af det samarbejde, der er etableret mellem Tøjhusmuseet, Dansk Veteranflysamling og FLYHIS. Her er det så meningen at give det samlede billede af Flyvevåbnets historie fra 1950 og op til i dag.
Det skal tilføjes, at Tøjhusmuseet har nogle mere langsigtede planer om at lave et egentligt forsvarsmuseum - det er den
retning, trenden går i i dag. Det vil imidlertid næppe kunne komme til at influere på planerne om et decideret flyvevåbenmu-
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Foruden de FLV-fly, som Dansk Veteranflysamling
allerede råder over, vil det kommende Flyvevåbenmuseum i Stauning få plads til yderligere nogle få,
som det ses på skitsen her. Men der bliver også god
plads til andet, og i Tøjhusmuseets udstillingsoplæg
for den ny hal hedder det bl.a., at ”Enhver nuværende
og tidligere tjenstgørende i Flyvevåbnet her skal kunne genkende sig selv eller den funktion, som den pågældende har haft”.
seum, for det, der i givet fald vil blive brug for fra Flyvevåbnet i et
samlet forsvarsmuseum, vil kun være nogle få fly og en forholdsvis lille del af andet materiel, som stort set allerede er til rådighed ud over, hvad der skal bruges i Flyvevåbenmuseet, eller
som allerede står i Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Der
er altså ingen tanker om at fjerne noget derfra til fordel hverken
for et kommende forsvarsmuseum eller for museet i Stauning.
Tvært imod må det betragtes som ideelt, at der er et flymuseum i
Østdanmark, og at der nu også kommer et i Vestdanmark.
FLYHIS’s situation i dag
Om arbejdet i FLYHIS i dag oplyser lederen Lars Søe-Jensen
(SØE), at der til selve samlingen på FSN KAR er knyttet en
gruppe på 4-6 pensionister, som møder op hver onsdag og gør
en stor indsats for at følge med med at få registreret og katalogiseret alt det tidligere indkomne materiale foruden det, der i en
stærk strøm tilgår i disse år - især fra nedlagte enheder og tjenestesteder og fra dem, der står umiddelbart foran nedlæggelse,
eller som indgår i ændrede organisationer.
Ugens øvrige dage går for SØE selv
og hans faste hjælpere i Samlin-gen
med en lang række opgaver. Det dreEn del af pensionistgruppen på FLYHIS
sammen med SØE og Christian Hansen.
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jer sig om aktuel sagsbehandling, som f.eks. kan omhandle anmodninger fra meget forskellige sider om at få stillet fly og andet
materiel til rådighed til udstillinger og andre formål. Ofte kan man
imødekomme sådanne anmodninger - i mange tilfælde dog først
efter en hel del opklarende arbejde med at få oplyst formål, lokaliteter, ansvarsforhold o.a. Men der kommer også nogle til tider
ret specielle anmodninger, som må afslås.
Et andet omfattende arbejdsområde drejer sig om rent fysisk
at få ordnet og placeret de mange effekter, og det er bl.a. til denne opgave, at Samlingen har fået de to gode medarbejdere, som
er nævnt ovenfor.
Fra FLYHIS er der sendt en skrivelse til FMK med anmodning om, at Samlingen må blive tilgodeset ved udfasninger af
våben og ammunition. Som det er i dag, har Samlingen næsten
intet af den slags.

Pensionistgrupperne
Ud over den nævnte gruppe af pensionister, som mødes på selve Samlingen i Karup, er der også rundt på flyvestationerne og
andre steder en del meget aktive grupper, som allerede har færdiggjort et stort antal forskelligartede projekter, og som er i fuld
gang med nye.
Om arbejdet i disse grupper beretter SØE:
Flyvestation Aalborg
De 12 mand, som gruppen på FSN AAL består af, har for kort tid
siden modtaget en T-33 Silverstar, som man har påtaget sig at
slibe ned og male med henblik på opstilling ved Flyveskolen på
FSN Karup til afløsning for den RF
-84, som hidtil har stået dér,
Det er et kæmpearbejde at slibe sådan et flyskrog ned og gøre det klar
til maling. Her er man i gang.
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Køn er den ikke; men det
bliver den. I første omgang
har denne Meteor T MK.
VII dog måttet lægges ”på
lager” i Aalborg, mens der
arbejdes med andre projekter
men som jo ikke har relation til flyveuddannelse på samme måde som en T-Bird.
Dertil kommer, at der fra Sjælland er modtaget en Meteor
Mk. IV, som sammen med dele fra den Mk.VII, der allerede befinder sig på Aalborg, skal laves til en MK VII til udstillingsbrug.
Imidlertid går det lidt trægt med det egentlige restaureringsarbejde for tiden, oplyser gruppens kontaktmand, Harald Hald. Årsagen til det er, at man i Aalborg som andre steder må bruge
ganske meget uproduktiv tid på at flytte materiel og værktøj fra
de lokalemæssige faciliteter, man hidtil har haft til rådighed, og til
væsentligt snævrere pladsforhold. Det betyder f.eks., at man foreløbig bliver nødt til at anbringe de mange dele, som den nævnte Meteor Mk. IV er adskilt i, på kraftige hylder langs den ene
sidevæg i den hangar, hvor restaureringsarbejdet fremover skal
foregå, og selv om der er givet tilsagn om assistance ved etableringen af hylderne fra bygningstjenesten og med løfteka-pacitet
fra kørselstjenesten, så bliver der alene med dette tale om et
særdeles tungt og tidskrævende arbejde for pensionist-gruppen..
Og inden der til sin tid kan tages fat på Meteoren, er der et
andet stort projekt, som allerede er påbegyndt, nemlig restaureringen af en F-86 Sabre D. For nogle år siden satte en gruppe
på FSN SKP en anden F-86 i stand til udstillingsbrug. Den blev
forrige år transporteret til Aalborg, hvor den er udlånt til Forsvars
- og Garnisonsmuseet for en periode på tre år. Denne begrænsede periode har sammenhæng med, at det pågælden-de fly
ikke er malet i de farver, som F-86 bar under stationerin-gen i
ESK726 på FSN AAL. Imidlertid lå der endnu en F-86 på FSN
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VAN, og det er den, der nu er transporteret til Aalborg med henblik på restaurering. Når den er tilendebragt - formentlig i 2007 er det meningen, at dette fly skal fremstå i Aalborgs far-ver, og
det skal så afløse flyet på Forsvars- og Garnisons-museet.
Derudover har man en række andre projekter enten i gang
eller på planlægningsstadiet, og nogle af dem drejer sig også om
andet end fly. Det gælder således en Jeep, en Land Rover og en
Bukh traktor. Desuden vil man gerne i gang med at fremstille et
stativ til opsætning af en Allison motor - en type, hvoraf man har
to eksemplarer til rådighed.
Flyvestation Karup
Foruden den allerede omtalte gruppe, der arbejder på selve
FLYHIS, er der en ganske stor gruppe i gang dels i Hangar 15,
og dels i en tidligere motorprøvestand.
Her gælder det et virkelig stort projekt, nemlig den totale restaurering af en RF-84F Thunderflash - ikke til flyveklar stand,
men til et udstillingsfly af meget høj karat under mottoet “Fra
skrot til flot”. Det er målet, at flyet skal være færdig i slutningen
af 2005 og indgå i det kommende Flyvevåbenmuseum.
Selv om der arbejdes under lidt primitive forhold (det blæser
ind i han-garen, og der er ikke indlagt hverken vand eller toilet),
så skrider arbejdet godt frem. Endnu
mangler man nogle
dele, f.eks. to pylons. Forskellige muligheder undersøges for at skaffe dem
til veje; en af dem kunne være
fra Grækenland i bytte for en Draken;
en anden er fra USA, og endelig forlyder det, at der skulle ligge to pylons
på teknisk skole i Kristianssand i Norge.
”Fra skrot til flot” er mottoet for arbejdet med denne RF-84F Thunderflash
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Med sine 87 år hører Anton Brøker til blandt
alderpræsidenterne.
Tilknyttet gruppen er en gammel “træmand”, Anton Brøker, der oprindeligt startede
som pensionist på flyvestationen med at renovere skilderhuse. Nu arbejder han med et af
sine specialer, nemlig lærredsarbejde på vingerne til KZ VII, O-620, som man regner med
på et tids-punkt at kunne få i luften igen.
Et andet større projekt, som nu er klar til at blive startet op, er
restaureringen af hele forkroppen med cockpit fra en F-100 Super Sabre. Efter at den ved et flot præcisions-skærearbejde er
skilt fra resten af kroppen, befinder den sig nu i motorprøvestanden på FSN KAR.
Museet ved Gedhus
Museet har årligt besøg af 2.500-3.000 gæster, hvil-ket må anses for flot i betragtning af den ret be-grænsede faste åbningstid,
som det er muligt at gennemføre med de ressourcer, der er til
rådighed.
Ud over at guide besøgende rundt i mu-seet
foregår der også her et ganske betyde-ligt arbejde med at regi-strere de mange effek-ter med tilknytning specielt til FSN KAR, som stadig tilgår.
Et stort savn har det hidtil været, at man manglede mulighed for opbevaring under tag af de
fly, der er udstillet ved
museet. Det er årsagen
til, at de har lidt ganske
betydelig skade. Men
bedre forhold er allerede på vej, idet der er
fremskaffet en udmærket telthangar til formå-
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let.
Flyvestation Skrydstrup
Gruppen på Skrydstrup, der er kendt under navnet “Team Tor´denjet”, er delt op i to afdelinger: en flyafdeling og en papirafdeling, der tilsammen omfatter 29 mand.
Som andre steder er den lokalemæssige situation for pensionistgruppen på Skrydstrup præget af de organisationsmæssige ændringer, der i disse år foregår inden for Flyvevåbnet, oplyser gruppens leder N.C. Jepsen. Efter i en årrække - siden
1992 - at have haft lokaler til rådighed i Bygn.570 har man nu
måttet flytte til en tidligere mandskabsbygning inde i selve lejren.
Her har man fået tildelt ti forholdsvis små værelser, hvor specielt
papirafdelingen nu er i gang med at indrette sig med de faciliteter, som er nødvendige, for at arbejdet kan fortsætte. Dertil kommer et noget større lokale, hvor gruppens kantine og samlingslokaler vil blive indrettet, og endelig et, hvor det egentlige arbejde
med administration og registrering af alt det indkomne materiale
fremover skal foregå.
Når man er kommet helt på plads i de nye omgivelser, er det
meningen, at dette registreringsarbejde skal foregå på den måde, at alle indkomne effekter bliver fotograferet digitalt, hvorefter
Der ligger flere års arbejde i at nå så langt, at der nu ”kun” mangler
det endelige malerarbejde, før denne T-33 er helt klar til udstilling.
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billeder og beskrivelser - herunder hvor/hvem de enkelte effekter
stammer fra - vil blive lagt ind på cd-rom.
Også flyafdelingen har måttet holde flyttedag, så den nu har
til huse i Hangar 1, hvor der i længst svunden tid var instrumentværksted.
I denne afdeling har man gennem længere tid arbejdet med
restaurering af en T-33 Silver Star. Det har resulteret i en særdeles flot struktur, som nu er klar til at blive at blive malet. Dette
arbejde vil dog blive vanskeliggjort af, at det kun kan foregå i
weekends, og af, at flyet skal flyttes hver gang. Derfor vil det
komme til at strække sig over nogle måneder; men derefter vil
flyet stå klar som et af dem, der til sin tid skal indgå i Flyvevåbenmuseet i Stauning.
Efter afsluttet arbejde på T-33, er der et nyt, stort projekt på
stabelen for gruppen i Skrydstrup. Det drejer sig om at få indsamlet og adskilt alle de F-100 Super Sabre, som endnu befinder sig i Danmark. Ud af dem skal så ét fly sættes i perfekt stand
til udstilling på museum, og ét gemmes til brug som Gate Guard.
Derefter skrottes resten.
F-100 projektet er i øvrigt allerede startet op, idet gruppen i
januar 2004 var med på FSN VÆR for at adskille et som senere
skal tilgå det kommende forsvarsmuseum dette fly befinder sig
nu på FSN KAR.
Også et andet restaureringsarbejde på en T-33 er i fuld
gang. Her drejer det sig om et fly, som Dansk Veteranfly Samling i Stauning har købt af FLYHIS, og som en gruppe på FSN
SKP bestående af flymekanikere, teknikere, piloter og enkelte
andre har påtaget sig at sætte i flyveklar stand.
Flyvestation Værløse
Aktiviteterne her har gennem de senere må-neder i høj grad været præget af, at der er tale om en flyvestation under nedlæggelse, oplyser gruppens leder, B.V. JenDet kan være lidt svært at forestille sig,
at der igen skal sidde en airborne pilot i
dette cockpit. Men det er kun et spørgsmål om tid - og en masse arbejde.
17

sen. Det har betydet flytning af alle gruppens
faciliteter, værktøj og
arkiver m.v. fra Bygn.
167 i Nordlejren til Bygn.
152 i Sydlejren, hvor der
både er gode pladsforhold og udmær-kede
arbejdsbetingelser. Her
forventer man at kunne Man er nu ved at være på plads i de nye
være de næste ca. tre
omgivelser i Bygn. 152.
år, indtil flyvestationen
efter planen skal endeligt
afhændes. Derefter håber man, at der vil kunne findes plads til
gruppen og dens aktiviteter i Jonstruplejren.
En anden vigtig arbejdsopgave, som der er gået rigtig meget
tid med, har været indsamling af historisk materiale fra flyvestationen, ligesom man har fotograferet og beskrevet dagligdagen
på flyvestationen og lokaliteter, som formentlig snart forsvinder.
Ud over Bygn. 152 har gruppen også rådighed over en såkaldt “Nissen-hytte” eller rotunde lavet af bølgeblik under anden
verdenskrig med en længde på ca. 25 meter og en højde på op
til ca. fire meter. Det var hertil, man i første omgang flyttede alt i
kasser og containere, og den følgende tid er gået med udpakning. Når den i løbet af det sene efterår er tilendebragt, og der
dermed er skabt plads i rotunden, kan det egentlige arbejde med
fly, motorer o.a. genoptages.
Et af de forestående arbejder, der prioriteres højt, er istand-
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sættelse af en Lynx MK.80 til udstillingsformål. Der er i øvrigt det
bemærkelsesværdige ved netop det helikopterstel, der er til rådighed for dette projekt, at det er flystel nr. 1.000 af dem, der
gennem årene er indkøbt til det danske forsvar.
Pensionistforeningen på Værløse har ca. 160 medlemmer,
hvoraf der på den faste mødedag om tirsdagen kommer 40-60 i
lokalerne på flyvestationen. Ud af dem er der så ca. 25, der er
aktivt engagerede i de forskelligartede projekter med restaurering, registrering, beskrivelse, arkivering o.a.
Luftværnsgruppen
Med glæde og tilfredshed kan SØE oplyse, at der har vist sig
interesse for at få etableret en pensionistgruppe inden for den nu
hedengangne Luftværnsgruppe bl.a. med det formål at arbejde
med indsamling og beskrivelse af historiske effekter fra LVG
Eksterne aktiviteter
Der er et nært samarbejde med Draken
Team Karup. Herfra er der indgået en ansøgning om overdragelse/køb af AR-113.
Ansøgningen er sendt til FMK for videre
sagsbehandling. Der er mange juridiske
aspekter i projektet, da der jo er tale om et
kampfly; men fra FTK ser man positivt på
sagen.
Videbæk kommunale ungdomsskole i Opsund har tidligere som
et undervisningsprojekt istandsat en Meteor Mk.8 med et særdeles flot resultat. Dette fly befinder sig nu i Dansk Veteranflysamling i Stauning.

AT-158 under en rutinemæssig opstart på
FSN Karup i september i år
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Ungdomsskolen i Opsund har tidligere med et meget fornemt resultat
restaureret den Meteor Mk. 8, der nu står i Veteranflysamlingen i Stauning (billedet t.v.). Og nu gælder det så en S-55, der her er fotograferet på FSN Karup inden afleveringen derfra i november 2002.
Nu er ungdomsskolen i gang med et nyt projekt, nemlig restaurering af en Sikorsky S-55 helikopter - et arbejde, der helt
holder tidsplanen, og hvortil FLYHIS til selve stellet kun skal
hjælpe med transfers med tekst samt lidt specialmaling og endelig med transport, når helikopteren er færdig og skal flyttes til
Stauning. Dog peger SØE på, at man mangler en del udstyr og
instrumentering til S-55'eren
En smedeskole i Viborg er ved at fremstille en søjle beregnet til
den T-33, der som nævnt ovenfor skal opstilles ved Flyveskolen.
Det er den samme skole, som tidligere har fremstillet en kopi af
en Nike-Ajax raket.
I Stauning har Veteranflysamlingen påtaget sig at renovere Dakota K-687 med nyt lærred og oplakering, så også den kan blive
klar til det kommende Flyvevåbenmuseum. Som modydel-se er
det aftalt, at Hovedværksted Værløse tager sig af en opla-kering
af Harvard No. 309.
Endelig skal det nævnes, at der i Avedøre foregår et ganske betydeligt og højt kvalificeret arbejde med renovering af gamle flymotorer, som også tænkes at indgå i udstillinger på bl.a. det
kommende Flyvevåbenmuseum
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FLYHIS råder over et meget stort antal videobånd, hvor stort set
kun titlerne er kendte. En gruppe på seks hjemmeværnsfolk har
fået dette materiale overdraget med henblik på beskrive og anmelde hver af disse film. Det er derefter tanken, at filmene skal
overspilles på cd-rom/DVD og komprimeres, og udvalgte film ønskes lagt på harddisk, hvis der kan findes plads på FTK’s server.
Til dette kommer så, at Fototjenesten på FSN KAR er gået i
gang med at overspille 16/35 mm film til video/DVD, og de vil
derefter ligeledes blive beskrevet og anmeldt.
Endelig skal det nævnes, at der til FLYHIS er indkommet i
tusindvis af dias med meget forskelligartet indhold. Disse dias er
overdraget til fire tidligere medlemmer af Luftmeldekorpset, som
er i gang med at gennemgå, sortere og registrere den store samling.
Tøjhusmuseet
Det overordnede museum vedr. Forsvaret er som bekendt Tøjhusmuseet, og her foregår der også et stort arbejde med indsamling, registrering og beskrivelse af effekter - i øvrigt i nært
samarbejde med FLYHIS og bl.a. med henblik på etableringen af
Flyvevåbenmuseet i Stauning.
Man har således næsten afsluttet indsamling og dokumentation vedr. Flyvevåbnets udstationering til Manas i Kirgisien, og
forskellige dele derfra er allerede udstillet.
Et F-16 projekt har været i gang i flere år, og i forbindelse
med MLU er der tilgået et cockpit med tilhørende dokumentation,
og dele fra dette projekt er allerede indgået i museets udstillinger.
Et andet stort projekt drejer sig om radarstationen i Skagen.
De to nu udskiftede radarer ønskes bevaret. FSP-110 skal indgå
i museet i Stauning, og FSP-6 sættes foreløbigt i magasin med
henblik på senere at kunne indgå i en større forsvarshistorisk
udstilling.
Også HAWK er med i Tøjhusmuseets planer, og det overvejes, om der skal fokuseres på IHAWK eller DEHAWK. Under
alle omstændigheder ønsker man et gennemføre en dokumen21

tation af DEHAWK, evt. ved ESK 543.
Endelig har man gennemført en dokumentation af en ét
døgns vagt med S-61 ved ESK 722 samt af eskadrilleområdet
på FSN VÆR og ved HVK. Det er meningen at bevare to S61'ere til museumsformål - den ene i Stauning og den anden på
Egeskov på Fyn malet om i 70’er-bemaling.
--------------

Årets tur gik til Sverige
Der var fin tilslutning til årets tur for pensionistgrupperne. Efter
samling, samvær og overnatning i Jonstrup gik den til flymuseet
i Linköping og til det svenske Marinemuseum. På hjemturen var
der igen overnatning i Jonstrup, og der sluttedes af med et besøg på Veteranmuseet ved Egeskov Slot på Fyn.
Billederne på denne og den følgende side giver nogle indtryk
fra turen.
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