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Når jeg ser tilbage på 2010, må jeg sige, at det har været et fantastisk år.
Vi har fejret vores 60 års jubilæum i Flyvevåbnet på en flot og værdig måde. Vi havde
ved årets start valgt at lave tre store markeringer, og især ved de to af arrangementerne, kunne jeg se jeres fingeraftryk. Ved åbent hus på Fighter Wing Skrydstrup den 6.
juni var der lavet en yderst præsentabel udstilling, der på en fremragende, enkel måde
viste vores historie fra 1950 til i dag. På selve dagen havde jeg den store glæde at vise
Hendes Majestæt Dronningen rundt i udstillingsområdet, blandt andet i den historiske
udstilling. Hendes Majestæt har ved flere senere lejligheder rost arrangementet, hvilket
i høj grad også er jeres fortjeneste. Ved jubilæet på selve dagen den 1. oktober havde
vi inviteret Kronprinsen og Kronprinsessen til Danmarks Flymuseum i Stauning. Det, at
vi nu har det hele Flyvevåbens historie udstillet på ét sted, glæder mig meget, og ved
rundvisningen fornemmede jeg, at kronprinsparret syntes vældig godt om udstillingen.
Personligt synes jeg også, at det er et flot resultat, der er opnået takket være jeres formidable frivillige indsats. Det skal dog også nævnes, at vore venner i Stauning har
skabt nogle fremragende og præsentable rammer for os, som i høj grad gør, at udstillingen fremstår yderst præsentabel.
F-16 vingen, som jeg afslørede ved Rindsholm kro den 4. juli har vakt stor glæde for
mange. Nu er FLV behørigt og værdigt repræsenteret i mindelunden. Det er igen jer,
der har muliggjort at dette kunne laves, opstilles og afsløres, hvilket jeg også i denne
sammenhæng gerne vil kvittere for.
Til sidst vil jeg nævne bogen ”60 år i arbejde for Flyvevåbnet”. Jeg har med stor glæde
læst bogen, og når man læser i den, begynder tankerne at vandre tilbage i tiden, og
efter mere end 33 år i FLV kan jeg genkende mange af beretningerne. Det er sagt, at
kender man ikke fortiden, har man ikke nogen fremtid. Jeg tror, at der er en stor grad af
sandhed i dette udsagn, og her spiller bogen en vigtig rolle sammen med vores historiske arv.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår
og med de bedste hilsner
Henrik Røboe Dam
3

Året der gik
60 år i arbejde for Flyvevåbnet
Af leder Flyvevåbnets historiske Samling
Seniorsergent Lars Søe-Jensen

Som det nok er de fleste bekendt, markerede Flyvevåbnet sit 60 års jubilæum den 1. oktober i år.
I anledning af dette valgte vi i Flyvevåbnets Historiske Samling
(FLYHIS) at indsamle stof til og at udgive en bog i forbindelse med jubilæet.
Denne indsamling - i regi af Arbejdsgruppe
FLV 60 år - ville med medarbejderens egne ord
gengive historierne om de tjenestegrene, der som
brikker i et stort puslespil har gjort, at Flyvevåbnet
har kunnet være et effektivt værn gennem de seneste 60 år.
For Bent Aalbæk-Nielsen og den øvrige redaktion har det været en fornøjelse at være med til
at kunne sammensætte bogen, og dette har kun
været muligt ved hjælp af den store velvillighed, vi
har mødt fra såvel høj som lav i Flyvevåbnet og
blandt jer pensionister.
Nu er det jo én ting at være med til at udgive en
bog; noget andet er at være daglig leder af Flyvevåbnets Historiske Samling.
Det, der gør samlingen til det, som den er i dag, er, at I alle som én
kommer hver tirsdag eller onsdag og arbejder for FLYHIS, der jo er en
del af Flyvevåbnet.
Dette er noget, som nogen af jer faktisk har gjort i over 60 år - først
som medarbejdere i Flyvevåbnet , senere som pensionister i FLYHIS.
I FLYHIS er det mere reglen end undtagelsen at se en medarbejder, der både har haft 50, 55 og endda 60 års jubilæum. Vi har i FLYHIS
et par aktive, der i starten af karrieren har båret såvel Hærens som Mari4

nens og selvfølgelig Flyvevåbnets
uniform, hvilket betyder, at de har
været i Forsvaret siden 1945.
Vi har i fællesskab igen i år sat
nye rekorder. Lad mig kort nævne
følgende:
I januar blev Catalinaen malet af Jagerflygruppen fra Stauning. For første gang nogensinde
i den tid, den har stået på museum, fremtræder den nu i fuldstændig korrekt bemaling. Ved stor indsats
fra Værløse-gruppen, fik vi den transporteret til Stauning og samlet færdig til 1. maj, således at den fremstod i perfekt stand ved sæsonåbningen
af museet i Stauning.
Ligeledes fik vi flyttet F-16 Fighting Falcon E-174 (det er den første ensædede F-16 leveret til Danmark) fra Aalborg til Stauning.
Aalborgs pensionister havde arbejdet hårdt på at få den sat sammen til en komplet F-16; dette skulle ske med kasserede dele fra andre F
-16, en proces, som har taget mere end et år.
Det er således nu muligt at se et komplet moderne kampfly med
pyloner og andet tilbehør på museet i Stauning, hvilket har været et
kæmpearbejde.
Der mangler nu kun enkelte bombetyper og en fotopod.
Parallelt med F-16 flyet har Aalborg-gruppen været tovholdere på et andet stort projekt, nemlig et mindesmærke.
Dette blev afsløret ved Rindsholm Kro tæt ved Viborg af GM Henrik
Rørboe Dam d. 4. juli på dagen for slaget ved Rindsholm i 1848.
Der er her oprettet en mindepark for danske soldater faldet i krig.
Flyvevåbnets mindesmærke i parken er
en F-16 vinge med missil, som er placeret på
en fod af cement.
Foden er i øvrigt
udført som svendeprøve
på AMU Center i Aalborg, hvilket var en stor
hjælp, for at projektet
kunne gennemføres.
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Karup-gruppen har arbejdet
energisk med at få færdiggjort
det imponerende Fairy Firefly
målslæbningsfly, som er lånt i
Sverige. Dette er snart klar til
maling, hvilket vil blive gjort i
Stauning af Jagerflygruppen.
Sideløbende har gruppen
arbejdet med at renovere en F84G Thunderjet samt en Ginge
brandbil, som blev klar til og udstillet første gang ved det Åbne Hus i
Skrydstrup.
Skrydstrup-gruppen har
ufortrødent arbejdet videre
med den en-sædede F-100
Super Sabre, som vi hentede i Frankrig. Når den er
færdig og lakeret, skal den
til Stauning.
Ved det Åbne Hus på
Skrydstrup d. 6. juni blev
den præsenteret som et
samlet, men umalet projekt - dette for at vise det arbejde, der ligger bag
istandsættelsen.
Såvel Dronningen som de mere end 100.000 besøgende kunne
således se, hvor omfattende sådan en renovering er.
Samtidig var gruppen i Skrydstrup de bærende kræfter i, at Flyvevåbnets
Historiske Samling kunne
præsentere en udstilling
på 400 m2, hvor vi gennemgik Flyvevåbnets historie med alt fra kanoner
til fly, hjelme og uniformer.
I år har vi slået alle rekorder, hvad angår opstilling
og nedtagning af vores
rekrutterings F-16 E-176.
12 gange er flyet blevet
opstillet med alle mulige
forhindringer.
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Det har været udfordringer,
som I har løst til UG. For eksempel
har vi ikke måttet køre ind i København og Aalborg med vores
lastvogne, grundet manglende
partikelfiltre.
Løsningen her var så at
trække flyet gennem byen med en
traktor.
I Avedøre ved København,
hvor flyet blev omlæsset, stod I
således midt i et skybrud med 1520 cm vand og adskilte flyet.
Karups pensionister fik E-176 stillet op på et torv i Herning, og det
skete på så lidt plads, at man tror, det er løgn. Også denne opgave blev
udført til helt perfekt.
En stort tak skal lyde til alle grupper i forbindelse med dette udstillingsfly. Dette er også bemærket og omtalt i Flyvevåbnet.
Den 1. oktober havde vi besøg
af Kronprinsen og Kronprinsessen i Stauning.
Forinden havde mange pensionister fra de forskellige grupper,
især i Jylland, hjulpet til med
rengøring og gennemsyn af udstillingerne.
I bistod samtidig med opsætning af den glasfiber replica
af en Spitfire i danske farver,
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som blev opsat som vartegn foran Flyvevåbenmuseet.
Denne blev så afsløret af Kronprinseparret under besøget.
På dagen var næsten alle grupper repræsenteret i Stauning sammen med Opsund Ungdomsskole og Jagerflygruppen.
Her fik alle lejlighed til at hilse på Kronprinseparret , Forsvarsministeren og Forsvarschefen, som alle nu ved, hvem I er, og hvad I står for.
De har nu ved selvsyn set, hvad jeres arbejde har betydet for Flyvevåbnets historie.
Nu skal vi ikke helt tro, at alt er perfekt.
Der er jo stadig vores løbende projekt vedrørende registrering af
alle vores genstande. Det halter stadig, og igen i det nye år må I gerne
tage en snak i grupperne om, hvordan vi får mere fart på, og ikke mindst
gøre noget ved det.
Igen i år kan jeg gentage: det er kun jer, der ved, hvad tingene er, og
den dag, I ikke kan fortælle det, er genstanden historisk uinteressant og dermed værdiløs.
Så derfor: på med handsken!!.
Til sidst skal der også lyde en stor tak til Jagerflygruppen, Opsund Ungdomsskole, Luftvet og alle de enkeltpersoner, der troligt stiller op til de
mange opgaver, vi løser i FLYHIS.
En speciel tak skal lyde til Bent Aalbæk-Nielsen, der har været tovholder på 60 års bogen, samtidig med at han har været vores webmaster
og igen i år har muliggjort det skrift.
Med disse ord vil jeg ønske jer og jeres familie en rigtig god Jul og et
godt nytår, og at vi i 2011 IGEN får sat nye rekorder.

Den 16. august afholdtes det årlige
møde for gruppeledere m.fl. Efter frokosten, hvor CH/
FTK GM Henrik
Dam deltog, blev
dette billede taget.
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Et jubilæum satte dagsordenen
Af Karsten Knudsen
Formand for Danmarks Flymuseum
Flyvevåbnet har igen i 2010 sat et stort præg på det
daglige arbejde og udviklingen i Danmarks Flymuseum.
Denne gang var det ikke etablering, opbygning og indretning af et nyt
2800m2 Flyvevåbenmuseum, men et jubilæum, der satte dagsordenen.
Det var naturligt, at Flyvevåbnets 60 års jubilæum skulle have en
markant eksponering ved Danmarks Flymuseum med nogle nye tiltag i
afdelingen, der omhandler Flyvevåbnets historie og udvikling. For at få
afklaret museets engagement i forbindelse med jubilæet blev der allerede i sommeren 2009 på initiativ af Flyvevåbnet Historiske Samling afholdt
et indledende arbejdsgruppemøde. Udover repræsentanter fra Flyvevåbnets Historiske Samling og Danmarks Flymuseum deltog Statens Forsvarshistoriske Museum i arbejdet. I kraft af den tilstedeværende store
faglige ekspertise og viden tog det ikke gruppen lang tid at komme frem
til en plan for jubilæumsåret. Udover Jagergruppens og pensionistgruppernes arbejde med at færdiggøre nogle af de igangværende store projekter (S-61, F-16 og Catalina) blev der planlagt en større rokade af de
udstillede fly og hertil 5 nye udstillinger under hovedtemaet ”Flyvevåbnets internationale virke gennem tiden”. Blandt mange mulige temaer
faldt valget på: indsatsen i Congo, operationen i Grønland/Nordatlanten,
air policing for fremmede stater, samarbejdet om søredning og endelig
helikopterbidraget til Heldet Irak 2007. FLYHIS personale og pensionister
gik straks i gang med at fremskaffe og fremstille effekter og formidling til
disse temaer. Resultatet blev til 5 informative og præsentable udstillinger,
som museumsgæsterne har udvist stor interesse for. Gennem en aftale
med Flyvertaktisk Kommando har alt personel ansat i det danske forsvar
haft fri adgang til udstillingerne i jubilæumsåret, hvilket mange både enkeltpersoner og grupper har benyttet sig af.
Kulminationen på det hele var naturligvis den 1. oktober, hvor Danmarks Flymuseum dannede rammen om en del af dagens festligheder i
forbindelse med jubilæet. Klokken 9.00 ankom H.K.H. Kronprinsen og
H.K.H. Kronprinsessen sammen med Forsvarschefen og Forsvarsmini9

steren samt en række
særligt inviterede gæster
til Danmarks Flymuseum.
Her blev de modtaget af
chefen for Flyvertaktisk
Kommando, Generalmajor
Henrik Røboe Dam. Det
var en god dag, vejret viste sig fra sin pæne side,
mange tilskuere var mødt
frem for at hilse på Kronprinsparret. Flyvevåbnet
og Flymuseet blev præsen-

Formanden viser rundt på museet.

teret på bedste vis.
Sideløbende med jubilæumsaktiviteterne har Danmarks Flymuseum arbejdet med at fremskaffe en passende gave til Flyvevåbnet. På jubilæumsdagen kunne Kronprinsparret afsløre en stor gave - en afstøbning af en Spitfire Mk. IXe, som var en del af de danske flyvende styrkers
arsenal fra 1948 til 1952. Det fly, som afstøbningen er baseret på, blev
fløjet af blandt andre oberst Kaj Birksted, som under anden verdenskrig
var Danmarks eneste flyver-es, da han fløj for engelske Royal Air Force
og De Frie Norske Styrker. Gaven vil fremover byde gæsterne velkommen til Danmarks Flymuseum, hvor den står flot hævet på en stander
ved indkørslen til parkeringsarealet.
Det har været et travlt år for de frivillige grupper ved Danmarks Flymuseum og Flyvevåbnets Historiske
Samling. De mange
såvel store som små
projekter har bidraget til et endnu mere
interessant og præsentabelt Flyvevåbenmuseum.
Tak for den
store indsats og
samarbejdet.
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Fra arbejdsgrupper m.fl.
Aalborg
Vi startede år 2010 med en forsinket ”julefrokost” den 12 januar, fortæller
Harald Hald. Samtidig drøftede vi, hvad der stod på programmet for det
næste halve år. Opgaverne var for det første, at F-16, E-174 skulle være færdig til Flyvevåbnets Museum i Stauning medio april. Desuden skulle der fremstilles en transportvogn til en F-16 vinge, så den var nem at
transportere for restaurering, maling og opstilling som FLV monument
ved Rindsholm Kro ved Viborg.
I uge 8 fik vi soklen til monumentet, så vi kunne tilpasse F-16 vingen,
inden den blev sendt til maling på HVÅ, - samtidig blev der tilpasset en
launcher og samlet 1 stk. dummy missil til samme vinge.
Den 23. februar havde vi besøg af Arbejdstilsynet, som gik en tur med
vor sikkerhedsrepræsentant Gert Kold Svendsen Efterfølgende rapport
beskrev nogle småting, som skulle rettes ved de maskiner, vi har opstillet
i H52.
I skolernes vinterferie havde vi F16, E-176 udstillet på Garnisonsmuseet I Aalborg. Det var en kold affære at opstille flyet og pille det ned
igen, fordi der ikke var varme i hangaren; tilmed måtte et par mand til
FSNSKP for at hente en lastbil med
kran.
I uge 14 transporterede vi F-16, E
-174 til FLV Museet i Stauning, hvor
vi brugte 3 dage til at samle flyet. Overnatningen foregik i de lokale flyveres klubhus, Flyvevåbnet Historiske Samling sørgede for morgen-, middags- og aftensmad. Ugen efter blev der monteret wing pylons.
Sidst i april var HVÅ færdig med at male F-16 vingen til FLV monumentet, og vi afhentede den til H.52.<
I uge 18 afhentede vi Starfighter R-825 i shelter i C-området til H.52.
Formålet var at skille flyet ad for transport til ”Åbent Hus” på FSNSKP. Vi
prøvede at skrue pladerne af, men skruerne var rustet fast, og det ville
blive et kæmpe arbejde at bore dem ud, og da det var tvivlsomt, om vi
kunne nå det, indstillede vi arbejdet. FSNSKP fik i stedet for F-16 ”Sweet
Lithel Seksteen” og en Nimbus med sidevogn.
Starfighter R-825 blev sammen med Fighting Falcon E-176 (Saml-Let)
udstillet ved Air Run den 12. juni på FSNAAL.
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Tirsdag den 22 juni kørte fem mand til Rindsholm Kro for at opstille FLV
monumentet.
Fredag den 2. juli skulle F-16,
E-176 - i anledning af Rebild festlighederne - køre på egne hjul til
opstilling på Nytorv i Aalborg, fordi
FLV ikke har en blokvogn med
miljøfilter. Der var mange aftaler,
som skulle falde på plads, for at
det kunne lade sig gøre. Folkene,
som havde meldt sig frivilligt til
opgaven, mødtes ved H.52 kl.
På egne hjul gennem Aalborg
0430, - flyet skulle nemlig være
kørt på plads, inden de civile skulle møde på arbejde
Mandag den 5. juli kl.0400 mødtes vi igen på Nytorv, denne gang for
at adskille og køre F -16, E-176 tilbage til FSNAAL igen.
Deltagere, som ikke lige havde ferie, mødtes i hele juli måned for at
gøre klar til transport af F-16, E-176 til to arrangementer på Sjælland. Det
gjaldt bl.a. fremstilling af en lygtebom, afhentning af jern hos SANI-stål i
Aalborg, afhentning af DELMAR mål på Nyborg Gård, lapning af hjul på
F-16 transportvogn samt fremstilling af nyt træktøj til transportvogn.
Uge 31 blev E-176 Saml-Let klargjort og læsset på blokvogn. Mandag
den 9 august kørte 8 mand og flyet til
Avedøre flyveplads, hvor det blev og
læsset af. Derefter skulle flyet køre
på egne hjul til Kvæsthusbroen sent
på aftenen (blokvognen havde ikke
miljøfilter). Dagen efter, tidligt om formiddagen, blev det samlet for at deltaI Avedøre
ge i Søværnets jubilæum i uge 32.
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Mandag den 16 august kørte 8 mand til Kvæsthusbroen i København for
at skille flyet ad for transport på egne hjul til Avedøre. Transporten skulle
ske sent på aftenen, og alt ”gik som smurt”.
Vi overnattede i Jonstruplejren. Tirsdag den 17 august kørte vi til
Avedøre igen for at samle flyet til ”Aeronautica Days”. Men så begyndte
det at regne; der var nærmest skybrud i to timer. Flyet skulle samles på
forpladsen, fordi hangaren, som er bygget i 1917, ikke er stor nok. Efter
to timer stod der 20 cm vand på forpladsen, og vi havde ingen gummistøvler (det er det værste, jeg har været med til endnu).
Uge 34 blev Starfighter F 104, R-855 flyttet fra H.68, hvor den har
stået som blikfang for ESK726 i rigtig mange år, til H.52 for klargøring til
senere transport til Krakow i Polen, hvor den skal indgå i en byttehandel
med en MiG 15.
Traditionen tro blev vi igen i år inviteret på en udflugt af Flyvevåbnets Historiske Samling. Turen gik denne gang til Sverige og strakte sig
over fire dage. Vi var otte mand herfra, som havde meldt sig; men inden
vi kom af sted, var der to mand som meldte sig ”syg i hjemmet”. Højdepunkterne på turen var Flygvapnets Museum i Linköping, Motala Motormuseum, Armeens Museum og VASA i Stockholm. Vi havde tre overnatninger med halvpension, som forgik på et vandrerhjem nær Linköping.
Det var en rigtig god og veltilrettelagt udflugt, som arrangøren skal ha`
ros for.
Inden for de seneste to år, har vi fået en tilgang af seks nye/gamle
mænd, som har meldt sig frivilligt. Dermed er vi nu i alt 20 mand.

Værkstedsgruppen Karup
Vi har haft mange ting at tage os til i det år, som nu er ved at være omme.
Vi er godt i gang med den F84G, som blev afhentet på Egeskov. Bagkroppen er næsten færdig - det vil sige, at der er blevet
renset og poleret., så den nu står
pænt blank de steder, der skal
værre blanke. Også forkroppen er
man godt i gang med. Nu skal der
findes instrumenter til cockpittet,
og der er også en del pladearbejde, som skal være færdig. Dette
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gælder ligeledes vingerne, som
også skal poleres på oversiden,
så de står blanke som resten af
flyet.
Arbejdet med ”Fairey Firefly
T.T.Mk1”, er nu så langt frem at vi
har fået monteret vingerne. Vi
mangler stadig at montere nogle
plader og at gøre cockpittet færdig. Engang i foråret kan den så
komme til maler for derefter at
blive udstillet i Stauning.
Gruppen har igen i år været af sted med F-16 SamlLet udgaven. Den største
opgave var nok, da den
skulle opstilles på
”Poulsens Plads” i Herning, hvor man ville fejre
Flyvevåbnets 60 års fødselsdag.

Gruppens næste opgave vil være at rense
og reparere en
”Gloster Meteor Mk.
VIII” fra Gedhus Museet. Den skal have
afmonteret vingerne,
for at vi kan have den
inde i vores hal.
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Museet i Gedhusvagten
Det forgangne år har været
tilfredsstillende med ca. 1300
besøgende fra både ind– og
udland. Mange havde lovord
om de udstillede genstande og
temaer.
Temaet om de tyske
flygtninge har affødt besøg og
spørgsmål fra både tyske og
danske tv-hold.
TV Midtvest har i flere
omgange indhentet hjælp i form af fotos og forskellige oplysninger.
I hallen er der ved at være fyldt op med udstillingsgenstande.
Vi vil forsøge med DVD at skabe forskellige temaer om fly og motorer, så der kommer ”lyd” på udstillingen, og de besøgende kan få en god
oplevelse.
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Skrydstrup
Team Tordenjet - FSN SKP Historiske Samling (HISA) Hangargruppen
v/ N.C. Jepsen (Jeppe)
11-11-09:
Som forberedelse til det forestående Air Show på FSNSKP samlede vi
vores stofmærker til en udstilling. Det er hensigten at samle data for disse mærker sammen med eksisterende litteratur.
Udover dette vil der blive der anvendt en del tavler med store fotos af
personel m.m.
16-12-09:
Team Tordenjet afholdte julefrokost, hvorefter der blev holdt juleferie fra
og med den 17. dec. 2009 til og til og med tirsdag den 5. jan-2010.
28-01-10:
Team Tordenjet modtog en indbydelse fra lederen af Vojens Lokalhistoriske Arkiv, Preben Nørup, til et spændende foredrag af: Jørgen Kieler (90
år. 21 medlemmer af flyvestationens pensionistgrupper deltog.
23-02-10:
I forbindelsen med udgivelsen af ”60 års bogen” ankom informationschef
Henning Lahrmann til Team Tordenjet for at gennemføre samtaler og
interviews med følgende medlemmer: Arno Dreyer, Børge Hedegaard,
K.O. Jensen, Regnar Holm og Niels Chr. Jepsen.
24-02-10:
Bent Ørnstedt og undertegnede besøgte firmaet Carl Engel i Haderslev,
for at Team Tordenjet fortsat kunne reklamere for
firmaets ”Hvide Kedeldragter”, som T.T.`s flygruppe
anvender i forbindelse med udstilling af F-16 fly i DK
og i udlandet. Flygrup-pen har tidligere modtaget 10
stk. hvide kedeldragter med Logoet ”Team Tordenjet”, som reklame. I forbindelse med flyvestationens
”AIR-SHOW” den 06. juni 2010 har vi anmodet om
et antal nye kedeldragter til udskiftning af slidte
dragter. Lige før ”AIR-SHOW” blev startet, modtog
flygruppen fem nye hvide kedeldragter fra Firmaet
C. Engel, hvilket vi er meget glade for.
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31-03-10:
Det er med stor sorg, at vi modtog meddelelse om, at vores mangeårige
gode ven og kollega, Flemming Buur Madsen, var afgået ved døden efter
kort tids sygdom. Flemming blev kun 74 år.
Æret være Flemmings minde.
18-05-10:
F-16A E-177 er sat på ”pension”, idet flyet nu hænger på ”pinden” ved
siden af flyvestationens hovedkvarter.
01-06-10:
Rejsning af telte til brug for ”AIR-SHOV” blev påbegyndt.
Personel fra FLYHIS og Team Tordenjet udførte et kæmpe arbejde
for at få diverse udstillinger på plads.
Små og store tavler skulle tilpasses,
og fly, som stod i shelter, skulle slæbes ud til udstillinger m.m.

Sluttelig blev en stor del af diverse
jordudstyr, katapultsæder, vitrineskabe og meget mere anbragt i de
syv sammenbyggede telte til udstillingsbrug, og det blev rigtig flot.
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06-06-10:
Da Flyvestationen lukkede op
klokken 0730 ”væltede” det ind
med glade tilskuere, og det var jo
herligt med et super tørt og varmt
vejr. Desværre var der mange
gæster, som ikke nåede ind til
”AIR-SHOW” grundet kø på mange veje m.m. I mellemtiden var
der dog ankommet ca. 150.000
besøgende, og det var jo helt
uventet, men alligevel fint.
11-08-10:
Der er ønsker om at samarbejde med andre foreninger, klubber og
”Bunker 45” for der igennem at kunne udveksle informationer m.m.
Team Tordenjet har længe ønsket og skrevet om tildeling af en Internet
forbindelse, idet vi føler os ”sat udenfor”.
Efter aftale med lederen af Lokalstøtteelement Skrydstrup vil vi gennemgå samtlige lokaler i bygningen, hvor Officersforeningen tidligere havde
været til huse. Ligeledes skal vi gennemgå kælderlokaliteterne under
Stampersonelmessen og under Forsvarets Cafeteria. I de tre lokaliteter
henstår der antagelig museale genstande.
Våbenskjolde:
Tidligere var der på flyvestationen en del ”stuer”, som var benævnt
”Hunter Stue”, ”F-16 Stue” m.m. I disse stuer var der ophængt en del våbenskjolde, som nu er overdraget til Team Tordenjet via Susanne Roldsgård . D er nu anbragt i aflåste trækasser, idet skjoldene er uerstattelige
(Der er ca. 140 stk. + andre ting og sager).
Nu vil vi gerne imidlertid gerne - efter en registrering - have disse
skjolde hængt op i Bygning 349`s gangområde, hvor de vil kunne pynte
op .

Vedr. registreringdsarbejdet i HISA beretter T. Lillie:
Med hensyn til registreringen af de indsamlede genstande, så ligger det
lidt tungt for tiden.
Årsagen er dels Airshow 2010 samt den manglende interesse fra
”toppens” side, idet det tilsyneladende kun er den synlige del af HISA,
der er interessant, hvilket gør, at ildhuen i forbindelse med registreringen
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er knap så høj, som det kunne ønskes. Dette ses af de møder, der holdes på Karup, hvor der stiller 2-3 mand fra flyafdelingerne, men INGEN
fra den administrative del (registreringen) af HISA. På landsbasis kan
kun én enkelt person tilsyneladende gøre det.
Når jeg nævner Airshow 2010, så skyldes dette, at de hjælpere,
der skulle indrette og opstille de enkelte rum i vores bygning, blev beskæftiget med noget andet forud for Airshowet. Sagen er jo den, at registrering af genstande er formålsløst, hvis ikke stedet, hvor de er blevet
eller bliver placeret på, er fastsat, inden registreringen finder sted. En
registrering af en genstand må kræve, at man er i stand til at finde den
nemt og hurtigt, hvilket ikke er muligt, hvis den flyttes frem og tilbage;
stedet skal normalt være fastlagt èn gang for alle.
Her i Skrydstrup har vi besluttet at færdiggøre ét rum i bygningen
ad gangen, inden vi går i gang med at registrere de indsamlede genstande, idet det som ovenfor omtalt er halsløs gerning at registrere en genstand, der dagen efter er blevet flyttet et andet sted hen, og oftest uden
at oplyse registratoren om flytningen.
Dette er årsagen til, at registreringen er stærkt reduceret, men med
det håb, at vi kan begynde at se en bedring i tiden fremover.

Sanitets-Fagligt Mini Museum i Bygning 307
på Flyvestation Skrydstrup

Gennem en årrække har Hans Kristoffer Christensen (af mange bedre
kendt som Stoffer) arbejdet på at samle materiale vedr. det sanitetsfaglige arbejde på flyvestationen og på
at få indrettet, hvad han selv kalder et
Mini Museum.
Dette arbejde er nu indgået som en
del af aktiviteterne i Team Tordenjet, og
Mini Museet har fået lokale i Bygning
307. Her er det nu indrettet med en
mængde af de genstande, som gennem
tiderne er blevet brugt på det lægefaglige og medicinske område på lægestuer
og i sengeafsnit samt på tandlægesiden, ligesom der er samlet et stort materiale i form af billeder og skrifter.
Det er tilstræbt at gøre lokalet til et rart sted, hvor alle meget gerne må
kigge ind, og at skabe en atmosfære, hvor man får lyst til at bruge lidt
mere tid end sædvanligt, når man ser på gamle ting. I en stol, som er
gemt fra fortiden, kan man fordybe sig i en god bog eller i tidsskrifter af
forskellig art. Og væggene prydes med fotos af gamle læger og sygepassere sammen med billeder af fly o.a.
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Også for denne side af det historiske arbejde kom årets store
Airshow til at spille en betydelig rolle, idet der blev indrettet speciel
lægefaglig udstilling, som blev godt

besøgt, og som gav mange positive
tilbagemeldinger. ”Det har givet stof
til eftertanke”, siger Stoffer. ”Der ligger utvivlsomt en hel del materiel
rundt på flyvestationerne, som bør
indgå i en samlet historisk præsentation af det sanitets-faglige arbejde
i Flyvevåbnet gennem tiderne”. Og
det er noget, som Stoffer gerne arbejder videre med.

Bent Ørnstedt fra

Team Tordenjets
Hangargruppe

fortæller om arbejdet i denne
gruppe:
F-100D
Det går fremad med arbejdet på F100D Super Sabre, men bagkroppen er meget korroderet på undersiden, og det giver rigtig meget pladearbejde.
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F-16 (E-176)

9. april var opgaven at samle og
opstille Saml Let udgaven af F-16
ved Carlsberg i København til
”Racing Festival” .
6. juni gjaldt det den samme øvelse til Air Show på Flyvestation
Skrydstrup .

Ma2 startvogn

er renoveret og malet gul og var
klar til udstilling sammen med F100 til Air Show 2010 på Skrydstrup

Undervisningstavler
til F-100

Projektet kører nu videre. Det
gamle computersystem er installeret, og da vi har erfaret, at Team
Tordenjet har 5000 kr til rådighed
fra flyvestationen, er der bestilt
IC’er til reparation af det defekte
styrekort til den nye computer.
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Pensionistforeningen
for Flyvestation Værløse
Generelt
Pensionistforeningen er stærkt præget af, at vi ikke har egne lokaler til
rådighed, men må låne et opholdslokale, som vi deler med hjemmeværnet i Jonstruplejren. Det er ikke en optimal løsning, idet foreningen kun
må bruge lokalerne til social mødevirksomhed.
Dette medfører, at de fleste af foreningens værkstedsaktiviteter ligger stille, hvilket resulterer i stor frustration hos vore dygtige medlemmer,
der gerne vil have noget at rive i.

Besøg ved Danmarks Flyvemuseum
Der har længe været ønske om at se Danmarks
Flymuseum i Stauning.
Takket være stor velvilje
fra FLYHIS blev det muligt at besøge museet, og
en tidlig morgen i oktober
drog en flok forventningsfulde pensionister fra foreningen til Stauning, hvor
vi blev modtaget af Kristian Hansen fra FLYHIS.
Efter en god frokost viste Kristian os rundt
på museet og fortalte levende om de forskellige fly. Besøget sluttede af med en kop kaffe, og sent om aftenen var vi tilbage i
Jonstruplejren, trætte men en stor oplevelse
rigere

Projekt S-61:

S-61 nr. U-240
Well done

Personel fra Pensionistforeningen har været
i Stauning for at renovere den opstillede S61 helikopter. Udvendig er helikopteren næsten færdig; men der mangler diverse komponenter, som FLYHIS er i gang med at
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fremskaffe. Når de sidste dele
er til stede, vil helikopteren
blive færdiggjort. Resultatet er
blevet en meget flot helikopter,
som vi kan være stolte af.

Projekt Catalina:
Catalinaen blev i 2009 flyttet
fra Danmarks Tekniske Museum i Helsingør til Stauning.
Adskillelsen og flytningen fra
Teknisk Museum er blevet mesterligt udført af en lille skare
fra pensionistforeningen bistået
af personel fra FLYHIS.

Aflæsningen i Stauning

I april 2010 skulle Catalinaen
samles og sættes på plads i
museet. Igen var medlemmer
af Pensionistforeningen samt
personer fra Karup og FLYHIS
på arbejde i Stauning og gik
med stor ildhu i gang med at
samle flyet.
Dette var ikke uden store
anstrengelser, idet det var nød-

Catalina Team Værløse
er indtil videre gået i dok.
Mission completet

Catalina PBY-6A, en flot flyver.
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vendigt at flytte andre fly for at kunne komme til at montere planer m.v.
Endvidere er halen så høj, at det var nødvendigt at flytte flyet sideværts
for at kunne arbejde med en kran.
Da arbejdet var udført, blev Catalinaen kørt på plads i udstillingen og andre fly blev placeret.

Projekt renovering af
Draken fly:

Foreningen har påtaget sig at
renovere og pudse det Draken
fly, der er opstillet i Jonstruplejren.
Af forskellige årsager har
der ikke været arbejdet på flyet i
år.

Projekt Registrering af flyhistoriske effekter:
Da foreningen ikke har egne lokaler, har Flyvevåbnets Officersskole velvilligt stillet et lokale med computere og arkivskabe til rådighed, hvor registrering finder sted.
Et par arkivskabe indeholdende materiale om Luftgruppe Vest aktiviteter i Grønland måtte desværre efterlades i uopvarmede containere
ved FLYHIS i Karup, da vi flyttede fra flyvestationen. Disse arkivskabe er
nu blevet hjemtaget, og indholdet vil blive registreret.
Arkivet har ydet hjælp med billeder og tekst til en bog om besættelsestiden i Værløse-området. En bog, der udkom 9. april.
Vi har også bidraget med at finde emner til FLV´s jubilæumsbog
Øvrige aktiviteter:
Foreningen finder, at det er nødvendigt, at medlemmerne holder sig
form, hvorfor vi har forskellige fysiske aktiviteter:
Hver tirsdag mødes nogle af medlemmerne i Jonstruplejrens gymnastiksal til ca. 1 times god gymnastik.
I forbindelse med gymnastikken er der mulighed for at tage idrætsmærket, hvilket de fleste gymnaster benytter sig af. Godt gået i betragtning af, at alle er pensionister.
Foreningen har desværre fået tildelt tiden 1130 – 1300. Dette er
midt i frokosten, hvilke har medført at enkelte er holdt op med at dyrke
gymnastik.
En anden måde at holde sig i gang på, er ved at danse. Ca. 20 personer mødes hver torsdag eftermiddag og danser squaredance, en god
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måde at røre sig på og samtidig en hyggelig form for socialt samvær.

Afslutning
Som tidligere skrevet har foreningen ikke de store muligheder for at udføre værkstedsarbejder i de nuværende lokaler. Alle medlemmer ser
frem til, at der foreligger en afgørelse på ”morgengaven” til Furesø kommune og håber, at afgørelsen falder ud, så vi kan komme i gang med
vore aktiviteter.
Alternativt håber foreningen på, at Forsvaret kan skaffe egnede
værkstedslokaler i Værløseområdet.
Når dette engang sker, er alle medlemmerne klar til at tage fat til
gavn for Flyvevåbnets Historiske Samling.
Leif Richardsen
formand

LUFTFORSVARETS VETERANER
Siden årsmødet 2009 i Flyvevåbnets Historiske Samling har Luftforsvarets Veteraner (LUFTVET) haft følgende aktiviteter og arrangementer:
JULEBINGO

Årets julebingo blev afholdt 12. november 2009 på Flyvestation Skalstrup
(FSNSKL), og der deltog 55 medlemmer. Arrangementer startede ved
baren med indkøb af drikkevarer til nydelse under seancen. Der blev spillet 10 spil med en pause efter 5 spil, således at deltagerne havde mulighed for at købe nye forsyninger af såvel de våde varer som ekstra plader.
Efter spillet blev der serveret
natmad i cafeteriet i form af pølsebord.
Julebingo er, såfremt det enkelte medlem ønsker det, med hustru/kæreste/ledsager.
JULEFROKOST

Et andet af de faste arrangementer,
julefrokosten, blev afholdt 2. december 2009 i Cafeteriet på
FSNSKL med deltagelse af 58
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medlemmer. Efter julefrokosten var baren åben - til sidste medlem havde
fået tilstrækkeligt med væske. Der var mulighed for at overnatte på
FSNSKL. Det benyttede mange sig af.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen blev afholdt
på FSNSKL den 10. marts 2010
med 60 deltagende medlemmer.
I forbindelse med generalforsamlingen kunne formanden
overrække det franske HAWK
emblem og certifikat ”Member
Coat of Arms” til Oberst F.Aa
Fischer.

Certifikatet bærer teksten:
”This certificate is a tribute to all
the soldiers who served with the
HAWK Defence Missile Weapon System shoulder to shoulder, from
coast to coast and continent to continent during the time of the Cold War,
who as members of NATO and other Western Alliances defended the
free world and democratic values”.
Emblem/certifikat er udarbejdet i forbindelse med 20 årsdagen for den franske
tilbagetrækning fra Chad.
Efter afslutning af generalforsamlingen kastede man sig traditionen tro
over gule ærter, flæsk og pølse samt øl
og snaps.
Efter spisning var baren åben til de
sene nattetimer.
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Bestyrelsen består af:
Formand Holger Thuesen
Næstformand Kaj Larsen
Sekretær Peter Lungholt
Kasserer Villy Petersen

Bestyrelsesmedlem Aase Schioldan
Bestyrelsesmedlem Finn Robert Carlsen
Bestyrelsesmedlem Kaj Povlsen

BESØG PÅ
FLYVESTATION KARUP
Den 14. april kl. 0600 kørte en bus fuld af
glade veteraner til Karup, hvor vi fik en
briefing i Flyvertaktisk Kommando med

emnet Flyvevåbnet anno
2010 v/OB Steen H. Hartov.
Derefter frokost i cafeteriet og
så briefing om det Mobile Air
Control Centre (MACC) v/ OL
Claus L. Christiansen. Tilbage
til Bunker 1137 for at få en
briefing om Control and Reporting Centre Karup for til
sidst at slutte af med besøg og rundvisning på Flyvevåbnets Historiske
Samling samt aftensmad i cafeteriet på Karup. Vi var tilbage på Flyvestation Skalstrup kl. ca. 2300 – en lang lang dag, men meget givtig og udbytterig.
Lars - tak for din indsat ved dette besøg.

KOLDKRIGSMUSEUM &
FADDERDAGE

Koldkrigsmuseet (KKM) har rundet gæst nr. 100.000 siden åbningen 1. juli 2008. Det må siges at være et flot resultat.
Det store telt fra FSNSKL
blev med hjælp fra Lars opstillet
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af folk fra Flyvestation Skrydstrup
midt i december, så nu kan vi få
noget af udstyret indendørs for
vinteren.
Alle MSL shelters er blevet
opstillet, så MSL også kan være i
tørvejr, men vi har været så uheldige, at en hovedcylinder måtte
opgive kampen og er smadret,
hvorfor MSL shelter nr. 2 hverken
kan komme op eller ned. Vi har heldigvis fået transporteret en komplet
MSL shelter fra Gniben, idet de havde en ekstra, som de ikke brugte.
Denne cylinder er nu skiftet, og shelteren er operativ – men så skete næste uheld. Da MSL shelteren skulle åbnes, blev main-boom bøjet i en sådan grad, at den skal udskiftes.
KKM daglig leder Thomas Tram Petersen vil gerne beholde de fire
værkstedsvogne og forsyningskarrossen. De skulle vendes, så publikum
kan komme ind i dem eller se ind i dem. DANLOG i Vordingborg havde
indvilliget i at komme med en stor kran i uge 39 for at klare dette, og så vi
samtidig fik ændret opstilling i vores arbejdsområde. Vi har endvidere
fået en aftale i stand med Stevnsfortet om, at vi kan anvende deres smøregrav på det gamle kaserneområde. Det gamle omformerrum på
siten bliver renoveret, så vi kan
benytte det til udstilling. Vi har stadig en del materiel i ”Svend-Åges
hus”, som skal flyttes og registreres.
Der blev gennemført specielle rundvisninger i efterårsferien
(uge 42) udover standard guide
turene med temaet ”Luftforsvaret i
Danmark”. I forbindelse hermed var udstillings F-16 flyet stillet op, og der
var overflyvning.
En lille gruppe af veteranerne mødes på KKM en tirsdag midt i måneden og den sidste lørdag i hver måned for at vedligeholde udstyret.
LUFTVET har 200 medlemmer og 12 faddere.

HØSTFEST

Ifølge planen skal der, mens det stadig er lunt i vejret afholdes en høstfest, hvor der skal grilles.
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I år blev Høstfesten gennemført den
19. august 2010 i cafeteriet på
FSNSKL med 76 personer. Dette arrangement er også for hustru/
kærester/ledsager. Menuen stod i år
på oksebøffer, pølser, kartoffelsalat,
mixed salat, 3-korns flutes og til dessert valnøddetærte, herefter kaffe og
småkager samt diverse drikkevarer.
Efter spisning var baren naturligvis
åben til efter midnat, og snakken gik
lystigt med bl. a. de gode gamle historier. Historierne bliver jo ikke kedeligere med tiden.

GENERELT

Vi må med beklagelse meddele, at vi ikke bliver færdige med HAWK bogen i 2010, idet der mangler en del bidrag.
Der er afholdt bestyrelsesmøde den første onsdag i hver måned
med efterfølgende Happy Hour i den gamle officersmesse i Centerbygningen på Flyvestation Skalstrup.

”Jagergruppen” i Stauning

2010 blev som alle de tidligere et hektisk år for os, fortæller gruppens
formand Bent Laursen.
I begyndelsen af året gik vi i
gang med Catalinaen, som var
ankommet fra Helsingør. De
manglende day-glow felter på næsen og halen, på begge vingetipper samt på de to støttepontoner
skulle males på Det var et ret stort projekt, da kroppen stod i Stauning,
og vingerne lå på FSN Karup. Først skulle der males hvidt og derefter med
day-glow, og til slut skulle det have en gang klar lak for at give den rette effekt. Så det blev til 6-7 lørdage i Stauning og på Karup og et større koordineringsarbejde.
Resultatet- - - Ja, det
må man selv bedømme. Men
gruppen og museet er tilfredse med det.
I løbet af sommerferien
fik vi samlet De Havilland Do29

ve-flyet. Malerarbejdet var gjort på forhånd af andre. Det vil dog vare
endnu et par år, før det er helt færdigt.
Ved siden af arbejder vi stille og roligt videre på den tidligere omtalte Shell tankbil. Den er nu blevet grundmalet, og tidligt i det nye år vil den
blive malet gul igen.
Endelig er der en del museumsopgaver, der skal løses, så vi keder
os på ingen måde.

Draken Team Karup
2010 har været et godt år for Draken
Team Karup. Foråret lod vente længe på
sig, der var både sne og kulde langt ind i
april; dette lagde en solid dæmper på vore
aktiviteter i det første kvartal. Selvom vi
kom i gang lidt sent, har det alligevel været
et år med mere travlhed end sædvanligt.
Lørdag den 8. maj, var der et Åben Hus
arrangement ved FTK. Her bidrog Draken
Team med at sætte AR-113 på Static Display. Vejret var elendigt med
regn, blæst og kulde; men arrangementet trak alligevel mange gæster.
I weekenden 29/30. maj var der atter bud efter et af vore fly. Eskadrille
729 holdt Reunion. Vi satte denne gang AT-158 på Static Display i Hangar 26. Set i lyset af eskadrillens arbejdsopgaver, medens den var aktiv,
havde det selvfølgeligt været bedre, om vi havde anvendt AR -113; det
kunne imidlertid ikke lade sig gøre, da der var helt andre planer for netop
dette fly. Vi havde sædvanen tro oprettet et lille salgssted og fik da også
ved denne lejlighed solgt pænt af vore trøjer, caps, pins og andet merchandise.
Den selv samme weekend blev der afholdt Åben Hus arrangement
ved KARFVK. Her havde man også et ønske om at få et fly på Static Display. Dette havde jeg, med blødende hjerte, desværre været nødt til at
afvise, idet adskillelsen af AR-113 allerede var næsten færdig, så den
kunne fragtes til Skrydstrup på en langvogn. Det forholdt sig nemlig sådan, at vi havde lovet Draken Teams tilstedeværelse, med fly, ved
Airshow i Skrydstrup den 6. juni. Det er jo Flyvevåbnets jubilæumsår, og
alle sejl var sat til i det sønderjyske, for at lave et show med historien
som tema. I denne historie har jo netop Draken en fremtrædende plads.
For at få AR-113 på plads i Skrydstrup, var der rigtig mange ting, der
skulle falde på plads, og mange mennesker der skulle involveres. Først
og fremmest skulle ydervingerne demonteres. Det hjalp onsdagsvenner30

ne fra Flyvevåbnets Historiske Samling os med. Der er rigtig mange bolte, der skal demonteres. Dernæst skulle understellet køres ind og flyet
placeres på en langvogn og køres til Skrydstrup; det sørgede Sigurd og
Knud for. Efter transporten skulle understellet igen slås ud og ydervingerne monteres. Atter var Sigurd og Knud på banen. Og endelig skulle der
monteres ophæng og attrap våben. Det sørgede HCW og Svend for. De
flyttede begge til Skrydstrup om fredagen, så vi kunne være sikre på at
være færdige til om søndagen. Jeg mødte selv ind om lørdagen og skulle
så hjælpe med at montere droptanke. Dette er normalt en ret simpel opgave, når flyet står på jævn beton. Det er en helt anden sag, når flyet står
på græs, der både er langt og ujævnt, og hvor undergrunden skråner. Vi
kæmpede længe og indædt, men måtte til sidst se os slået. Det blev til
display uden droptanke. I stedet satte vi Draken Teams stand op, så vi
kunne være klar til dagen efter.

Søndagens Airshow blev det helt store tilløbsstykke. Jeg har aldrig set så
mange mennesker samlet til Airshow i Danmark før. Vi havde en fantastisk dag med god handel og mange besøgende i cockpittet på AR-113.
Der var konstant kø ved stigen, selv en time efter lukketid. Efter showet
var der oprydning og klargøring til hjemtransporten af vores fly. De samme mennesker, der stod for transporten ud, tog sig lige så kærligt af
transporten hjem igen. Vi takker alle de involverede gode kræfter for en
gedigen succes.
Forårsklargøringen blev i år til en sommerklargøring takket være
før omtalte Airshow. Der blev nemlig ikke tid til at kalde sammen før lørdag den 26. juni. Til gengæld fik vi en masse fra hånden i løbet af dagen.
Ja selv et mindre grillparty blev der tid til. Vi mangler stadigvæk lidt i at
have AR-113 samlet; det skal vi have gang i snarest.
Sommerferieperioden sænkede sig over flyvestationen og ligeledes
over os fra Draken Team, men der var stadigvæk et arrangement, der
lurede i horisonten, nemlig det årlige Draken Meeting.
Lørdag den 18. september oprandt den store dag. Vi var mange
mennesker samlet, ca. 40 deltagere. Vi havde håbet på godt vejr, men fik
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det modsatte. Der blæste en halv pelikan, og vandet stod til tider ned i
massive stænger. Alligevel lykkedes det at gennemføre morgenkafferitualet, selvom det blev til holdspisning. Et par dage før arrangementet
havde vi startet AT-158 op for lige at sikre os, at tingene fungerede. Vi
blev ikke skuffede. Vi vidste fra sidste opstart, at brændstof om bord
mængdemæssigt var til at overse, men på mystisk vis lykkedes det at få
brændstofmolekylerne til at formere sig, således at der var nok til at tilbyde en bagsædetur, da Bent startede op på trimpladsen. Vi fik besøg
udefra; en Chipmunk fra Stauning ført af Allan Jensen lagde vejen forbi.
Vi fik også flyvende besøg af en EH101, der på bedste vis blev præsenteret i sit rette element. Mens Bent larmede løs med AT-158, gik Birte og
Erik sædvanen tro i gang med at klargøre grillen. I år havde de selv medbragt briketterne, så de kunne have varme på i rette tid. Det lykkedes
over al forventning, så bøfferne og pølserne var klar, da de sultne deltagere vendte tilbage fra trimpladsen. Dagen sluttede på FFOS, hvor Jørgen Jensen inviterede indenfor i de nye undervisningsfaciliteter.
Flyvestationen har afholdt nostalgidag den 2. oktober. Vores bidrag var
”åben shelter” bestyret af Anders Madsen.
Når jeg ser tilbage på året, der gik, er det med en følelse af stor glæde
og taknemmelighed. Glæde over de mange gode timer, jeg synes vi har
sammen, både internt i bestyrelsen, men også når vi er sammen med
vore medlemmer. Taknemmelighed når jeg tænker på den store velvilje,
vi bliver mødt med, når vi beder om hjælp til at gennemføre dette eller
hint.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Tak til flyvestationen for velvilje og imødekommenhed.
Tak til BOR, fordi I altid er klar som garanti for sikkerheden, når vi starter
flyene op.
Tak til Sigurd og Knud
(flyservice) og Anders,
fordi I altid er klar til at
hjælpe, når det kniber.
Tak til FLYHIS for godt
samarbejde og ikke
mindst husly.
John Andersen
Formand
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Opsund Aircraft Display Team
Mikoyan-Guryevich MiG-15bis, ”346”
Først lidt spændende kold-krigshistorie…
Torsdag den 5. marts 1953, kl. 9.40, landede en pilot
i det polske flyvevåben Francizek Jarecki sit MiG-15
fly på Rønne Lufthavn på Bornholm. Som afhopper til
Vesten, søgte han politisk asyl.
Den lille danske klippeø blev med ét verdenskendt. Det var første gang Vesten havde mulighed
for i detaljer at undersøge en fuldt funktionsdygtig
MiG-15 jager. Det er i denne forbindelse værd at
erindre sig, at det foregik under den kolde krig. Der
var krig i Korea, og så var der Berlin-krisen – så der
Francizek Jarecki
var brændpunkter nok ude i verden.
En afhopning, som inkluderede
et moderne sovjetisk konstrueret jagerfly på dansk grund,
skabte naturligvis masser af
verdensomspændende presseomtale og røre i andedammen
– og snart vrimlede farvandet
Kort tid efter landingen
omkring Bornholm med sovjetiske fartøjer/”kuttere”. Flyet, MiG-15bis, med nummeret 346 fra det polske
flyvevåben, blev skilt ad og undersøgt meget nøje, inden det den 22.
marts blev returneret til Polen.

I 1953 forekom der rent faktisk hele 2 polske afhopninger med jagerfly til
Bornholm: Den 20. maj, landede endnu et MiG-15 (pilot Zdzislav Jaz33

winski) på øen. Igen i 1956, den 25. september, landede den polske pilot Zygmomd Goezniack sin MiG-15 – denne gang dog ikke på landingsbanen, hvor der netop pågik asfaltarbejder. I stedet landede han ”wheels
-up”, succesfuldt, ude i græsset ved siden af landingsbanen.
MiG-15 jagerflyet var i det hele taget en stor
overraskelse for USAF, der som modtræk indsatte det
moderne North American F-86 Sabre jagerfly. MiG-15
var dog F-86 Sabre overlegen på visse punkter
(højde, climbing speed i vertikale manøvrer). MiG-15
havde også stor ildkraft og blev benyttet i flere af de
militære konflikter i f.eks. Afrika og Asien.
De polske MiG-15 afhopninger er beskrevet I
“Flyv” (Carsten Bak, februar 1999), og endelig har
TV2-Bornholm i en stor dokumentarserie fra 2005 om
Den kolde Krig og Bornholm skildret begivenhederne.
Interesserede kan på denne internetadresse se de 9
spændende afsnit af fotograf Peter Dalby Madsen og
journalist Tor Stenstropt med titlen ”Vagthund ved
Jerntæppet”:
http://www.tv2bornholm.dk/programomtale/vagthunden/246we.htm
På vej til Danmark og Ungdomsskolens flyhold
I starten af 2011 vil en polsk Mikoyan-Guryevich MiG-15bis igen være på
vej til Danmark!
Denne gang dog knapt så dramatisk som ved ovennævnte afhopninger – men mere stille og roligt ud ad landevejen, idet FLYHIS v/ Lars
Søe-Jensen og team afhenter et MiG-15-fly, identisk med ”346” fra 1953,
fra et flymuseum i Krakow, Polen.
Flyet vil ”mellemlande” i Karup, men vil her straks blive taget i øjesyn af Ringkøbing-Skjern Ungdomsskoles Flyhold (ved festlige lejligheder også benævnt ”Opsund Aircraft Display Team”). Efter en planlægningsfase, hvor de voksne tovholdere under ledelse af ungdomsskolelærer Per Ørum og undertegnede i et samarbejde med FLYHIS får lavet
tidsplan og får styr på de praktiske detaljer, påtænkes projektet igangsat
med hvervning af elever i alderen 14-18 år til flyholdet. Holdet vil så mødes på hverdagsaftner, i weekends og i ferier.
MiG-15 projektet deles op i mindre del-projekter, således at flest
mulige deltagere kan være med, og så det ikke på noget tidspunkt kommer til at gå i tomgang. Således er det tanken, at også Dagskolen i Opsund, en specialskole under Ungdomsskolen, kan bidrage til restaureringsarbejdet. Unge fra hele Ringkøbing-Skjern kommune kan tilmelde
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sig holdet, der dog af rent praktisk grunde får et maksimalt deltagerantal
på ca. 20 elever.
Som med de tidligere projekter (Gloster Meteor F MK.8 og Sikorsky
S-55C, der nu står udstillet på Danmarks Flymuseum i Stauning) vil flyholdet bestå af 10-20 unge og 4-5 voksne. På denne måde er det vores
erfaring, at holdet kører bedst.
Det kribler i fingrene – og vi glæder os meget til at komme i gang
med projektet. Det har en utrolig spændende historisk vinkel, som også
kan anskueliggøres for eleverne på holdet.
Netop kombinationen af det flyhistoriske, det praktiske håndværk i
målestok 1:1, samværet på flyholdet (herunder også ud-af-husetudflugter vedr. fly og flyvning) samt det sociale aspekt, er dét, der driver
værket. Masser af udfordringer, arbejdstimer og gode oplevelser venter
forude.
MiG-15 restaureringsprojektet forventes at pågå fra det tidlige forår 2011
til efteråret 2012, således at flyet kan indgå i en planlagt koldkrigstemaudstilling. Den 5. marts 2013 vil det være 60 år siden, at Jarecki landede på Bornholm, så denne dato kan være målet.
Per Ørum, ungdomsskolelærer
John Jensen, ungdomsskoleleder

FLYHIS Oplevelsesturen 2008 gik netop til det polske flyvevåbens museum i Krakow, hvor det kunne konstateres, at udvalget
af MiG-15 fly var ganske stort.
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FLYVEVÅBNETS HISTORISKE
SAMLING

SENDER DE BEDSTE ØNSKER OM

EN GLÆDELIG JUL
OG
ET GODT NYTÅR

-----------MED VENLIG HILSEN

SØE--JENSEN
LARS SØE
LEDER FLYHIS
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