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Kære alle
2013 har ikke været et år med de store historiske projekter som
sidste år. Men jeg er helt på det rene med, at arbejdet med at registrere, bevare og istandsætte historiske ting og genstande, der kan
fortælle vores værns historie, som altid er fortsat for fulde sejl. Når
jeg kigger ud ad vinduet fra mit kontor eller kører hjem fra arbejde,
kan jeg se mange aktiviteter ved FLYHIS og Gedhus: ny teltdug på
det store telt ved vagten, fly og genstande, der bliver flyttet rundt,
entusiastiske mennesker, der med smil og godt humør går rundt i
området. Men det er jo kun toppen af isbjerget, for der gennemføres også aktiviteter andre steder i landet, og det samlede arbejde,
der bliver gjort fra jeres side for at bevare Flyvevåbnets historie, er
unikt i enhver sammenhæng.
Jeg ser også på hjemmesiden og følger med i, hvordan I er
med til at sætte vores F-16 op ved kulturnatten i København og til
mange andre arrangementer som for eksempel overdragelsen af
Flyvestation Værløse til Furesø kommune. Her blev vi - som altid –
omtalt i medierne, så det kan konstateres, at jeres arbejde med vores ”udstillings F-16” er et godt brand for Flyvevåbnet
Stabschefens, CH LESEK og min deltagelse i det årlige møde i august var som altid en positiv oplevelse. Her er der tid til en
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snak med frivillige, formænd og tekniske ledere. Det er et årligt tilbagevendende bevis på, at I stadig brænder for jeres gamle arbejdsplads og for Flyvevåbnet, som I stadig er en del af.
Forsvaret og Flyvevåbnet er i forandring, og FLYHIS aktiviteter er ikke gået ramt forbi. Flere af jeres grupper skal flytte til nye
faciliteter grundet indskrænkninger; men I har taget det med oprejst pande, og som det blev udtrykt under frokosten: skal Forsvaret spare, skal vi også spare. Det er dejligt at se, at humøret og gåpåmodet stadig er fremherskende, og at I arbejder videre med vanligt engagement, selvom forandringerne bliver flere og flere.
I 2014 er der en stor opgave for jer og for os andre. Den 22.
juni gennemføres Flyvevåbnets Air Show på Karup. Jeg ved, at
mange af jer allerede er i gang med at forberede en udstilling. Og
som altid ser jeg frem til at se, hvad I finder på. Jeg er sikker på, at
det som vanligt bliver noget, der bliver til glæde for de forhåbentligt
rigtig mange besøgende..
En stor tak til jer alle for jeres engagerede indsats i året, der snart
er gået, og for at holde gejsten oppe og forsætte jeres vigtige arbejde til gavn for Flyvevåbnet
En glædelig jul og et godt nytår til jer alle og til jeres familier,
Henrik Røboe Dam
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Et Flyvevåben i forandring
Af Leder af Flyvevåbnets Historiske
Samling
Chefsergent L.Søe-Jensen
Denne overskrift har jeg brugt før!
Året 2013 har på mange måder været et atypisk år og dog. Som vi alle ved,
er der indgået et nyt forsvarsforlig. Det nye
forlig har udmøntet sig i, at Forsvaret skal
spare virkelig meget; det ved vi alle. Dette
har selvfølgelig haft indflydelse på vores
hverdag.
I det årlige skrift for 2005 skrev jeg bl.a. følgende: ”Som jeg omtalte
i hæftet ”FLV Historiske Aktiviteter 2004” og omtalte på flere møder, ville
2005 være et år i forandring, og disse ville berøre os alle. Det kom til at
holde stik, men man ryster ikke gamle smede”.
Jeg har tit hørt, at vi i Forsvaret har syv års hjulet; d.v.s. at hvert
syvende år er vi tilbage til start. Nu skriver vi 2013, og som i 2005 er der i
år sket store forandringer, der har berørt næsten alle grupper.
Det startede i januar. Da fik smedene både på Aalborg og i Skrydstrup at vide, at de faciliteter, de havde til rådighed, skulle bruges til andre formål. I Skrydstrup skulle Hangar 1 overtages af ACW, der skulle
bruge den til garage og reparationsfacilitet for deres radarer. Dette gjorde, at der måtte findes et nyt sted til Team Tordenjet.
Fighter Wing Skrydstrup gik til denne opgave på en yderst positiv
måde. De indkaldte til et møde, og her fandt man efter lidt snak frem og
tilbage mellem wingen, smedene og FLYHIS hurtigt en løsning. Team
Tordenjet fik Hangar 6 stillet til rådighed. Ved et godt samarbejde mellem
smedene, wingen og FLYHIS fik vi i fællesskab løst problemerne med
både opholdsrum og toiletforhold. Så efter en kæmpe indsats fra smedegruppen ser det ud til, at Team Tordenjet er på plads.
På Aalborg begyndte rygterne løbe i januar, om at gruppen skulle
flyttes i løbet af foråret. Dette satte smedene lidt i stå, da de ikke ønskede at starte næste store projekt op, som er renoveringen op af Meteor
MK VII, før der var en afklaring. Dette afstedkom, at foråret og sommeren
er gået med mindre projekter efter færdiggørelsen af MiG-15 til Opsund.
For ca. en måned siden fandt man så en løsning på Aalborg. Gruppen skal flytte fra Hangar 52 til Hangar 54. Porten i Hangar 54 er desværre kun 6,0 m, så det bliver ikke fly med vinger, der kommer ind, og
5

overtagelsen kan først ske efter marts næste år. Så som det ser ud nu
på Aalborg, kan vi forsætte det projekt, vi startede i 2002, hvor vi planlagde, hvem der gør hvad; så nu kan de komme i gang med Meteorprojektet efter marts.
En rigtig solstrålehistorie er, at pensionistgruppen på Værløse får
deres eget sted at være efter at have været hjemløse i fem år. De får som det ser ud til nu - en del af Bygning 9 i Jonstrup. Her skal de bare
selv male og shine rummene op; så har de deres eget.
På Karup var der lige før sommerferien planer om, at FLYHIS ville
miste en af vores depotbygninger til udleverende depot, de for fremtiden
skal være uden for Flyvestationen; men det blev også løst på en positiv
måde. Udleverende depot har nu overtaget den gamle KFUM bygning i
Gedhus til munderingsdepot. Bygningen var lige blevet renoveret, så de
kunne flytte direkte ind, så dette var en win-win for alle.
LUFTVET er som de andre år forankret med kontor på Skalstrup,
og ved museet på Stevns.
Så som det ser ud nu, har vi endnu en gang fået alle på plads, så
vi nu kan komme videre trods de store forandringer.
Jeg har lige optalt, hvor mange aktive vi er i FLYHIS. Tallet er 144
personer. Sammensætningen aldersmæssigt i grupperne er på det sidste
gået i en yderst positiv retning. Vi har fået ca. 25 nye medarbejdere, der
alle er forholdsvis nypensionerede, så gennemsnitsalderen er faldet markant, hvilket tyder godt for fremtiden.
Ude i det civile har der også været store forandringer. Statens Forsvarshistoriske Museum er ikke længere et selvstændigt museum. Det er
nu en afdeling under Nationalmuseet. Det er spændende at se, hvordan
de i fremtiden vil indsamle og dokumentere Forsvarets historie, og om
samarbejdet med både FLYHIS og museet i Stauning forsætter. Dette er
for nuværende uafklaret, så derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi
holder dampen oppe og forsætter ufortrødent, så vi får Flyvevåbnets historie på plads og sikret.
Grupperne og museerne i Stauning, Opsund, Avedøre, Strut i Nordjylland, og Draken Team samt Gedhus gør alle et flot job med at vedligeholde og fremvise Flyvevåbnets historie både på jorden og i luften. Dette
kan jeg se ved flystævner og ved besøg hos dem.
En stor tak til alle for, at også de ufortrødent forsætter deres arbejde.
Lidt malurt skal der dog være. Som jeg har skrevet de sidste mange år,
er det vigtigt at holde dampen oppe, når vi taler om registrering og om
vores fotoprojekt. Går dette for langsomt, taber vi historien på gulvet så kom nu i gang! Om 20 år er der ingen, der ved, hvem og hvad der er
på de mange fotos, og hvad de mange ting og dimser har været brugt til.
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Den 22. juni 2014 skal Flyvevåbnet afholde sit Åbent Hus på Wing
Karup. Vi har allerede haft det første møde om en historisk udstilling. Her
er planen lagt for, hvordan vi får lavet en udstilling, og hvad vi ønsker af
historiske fly, så her kommer næsten alle grupper til at deltage.
Jeg vil til at slutte, og igen i år vil jeg takke Bent Aalbæk-Nielsen for
at have sat dette skrift op, og samtidig vil jeg ønske jer og jeres familier
en god jul og et godt Nytår.
----------

STAUNING 2013
Sæson 2013 har været et godt år for museet i Stauning. Vi holder os stabilt på besøgstallet - ca. 25.000 - og arbejder på at kunne modtage og
servicere flere grupper og dermed øge indtjeningen.
Udover den velkendte samling af KZ’ere, spændende veteranfly og
Flyvevåbnets samling har vi udvidet ”bestanden” med en Corvette fra
North Flying i Ålborg; Doven - OY-DHZ - er færdigrestaureret, og Bandeiranten er kommet under fast tag, så samling og restaurering kan begynde.
Vores flyveaftener har været pænt besøgt - men årets højdepunkt
var airshow’et, der for første gang gennemførtes som et samarbejde mellem KZ&V-klubben, Stauning Jazz og Danmarks Flymuseum og samtidig
holdt flyttedag til 2. weekend i august. Her fløj bl.a. 7 forskellige KZ’ere i
formation - et syn, der kun kan opleves her. Anført af den historiske KZ
IV fulgte I, II, III, VII, VIII og X. Det var med mere end sædvanlig stolthed,
at vi kunne vise II’eren frem som ”vores”. Takket være et meget generøst
sponsorat fra Ellehammerfonden er OY-FAK nu museets ejendom.
Et blik i krystalkuglen afslører planer om sammenbygning af Hal I
og II - dels for at kunne præsentere vores samling endnu mere spændende, og dels for at kunne give plads til skiftende tema-udstillinger. En
udvidelse af Hal III, der rummer Flyvevåbnets materiel, er også på tegnebrættet - yderligere aktualiseret af, at både F-84 og F-100 praktisk taget
er færdigrestaurerede, og vi således vil blive i stand til at præsentere alle
Flyvevåbnets jagertyper. Som en naturlig konsekvens heraf har vi som
binavn antaget og registreret: Fonden Danmarks Flymuseum og Flyvevåbenmuseet.
Preben Kronholm Schwartz
Formand for museet
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FLYHIS 2013

v/ Villy Breinholt

Årligt møde

Den 19 august afholdt FLYHIS sit årlige møde, hvor repræsentanter fra
de tilsluttede arbejdsgrupper og foreninger deltog. Traditionen tro deltog
Chefen for Flyvertaktisk Kommando generalmajor Henrik Røboe Dam,
Stabschefen brigadegeneral Steen Hartov og chefen for ledelsessekretariatet oberstløjtnant Leif Giebel i frokosten. Generalen takkede pensionisterne for det store arbejde, de udfører, og fortsatte med at give en
briefing om Flyvevåbnets situation og om fremtidsudsigterne for Forsvaret.

Registrering

Efter at alle i FLYHIS er kommet på FIIN nettet, er der sket store fremskridt med registreringen. Alle tekniske dokumenter (MATINS; TI- og TOer) samt hardware bliver nu registreret med stregkoder, hvilket har forøget hastigheden af registreringen betydeligt. Skanning og registrering af
fotos er også godt på vej. Grupperne er blevet undervist og har modtaget
det nødvendige udstyr. Video-registrering foregår via Exel ark. FLYHIS
arbejder med at finde en løsning på at linke de forskellige registreringsformer sammen.

Interviews

FLYHIS har i 2013 udført en del video-interviews af pensionister, der var
i Forsvaret i perioden, hvor Flyvevåbnet blev oprettet. Formålet var at
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indsamle historisk materiale, så eftertiden får mulighed for at opleve en
tid, der var meget anderledes, end den er i dag. Det er planen, at disse
interviews skal fortsætte også op i nyere tid, men starten er vigtigst i øjeblikket, da der er et stort frafald i denne aldersklasse. Billedet herunder
er fra et interview på Holmen den 29. august 2013 af folk fra Elementær
Kursus 49-I.
Fra venstre ses Børge Jensen (BEN), Carl Frederik Laulund (LAU),
Thorkild Rasmussen (TRA), Aage H. Dolleris (DOL), Bent Werther Andersen (WAN) og Valdemar Kay Henrik Eggers (EGE).

Besøg
FLYHIS har igen i år haft en del besøg af forskellige grupper fra Forsvaret, aktive såvel som pensionister. Der har også været besøg af enheder
og flyvehold der holdt reunions og gerne ville have en briefing om FLYHIS opgaver samt se, hvad der gemmes i samlingen. På næste side er et
billede af fire deltagere fra Elementær Kursus 53-III, der holdt 60 års jubilæum (mini træf) og besøgte FLYHIS den 16 september, hvor Lars gav
en briefing, og jeg viste rundt.
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Fra besøget i september ses
her Finn Skjoldborg (SET), Percy Havmøller (MØL), Henning
H. Hansen (ASE) og Harry
Ernst (ERN) sammen med rundviseren Villy Breinholdt (BRE).

Enheder under afvikling
eller reduktion

Det er nu besluttet at Bunker 7 i
Finderup skal lukkes inden udgangen af 2013, efter at Combat Air Operation Center blev
nedlagt medio 2013. FLYHIS
har i den anledning besøgt Bunker 7 og udpeget nogle historiske effekter og brugsgenstande, som samlingen ønsker af modtage.

CAOC Finderup

Der er også tilgået ting fra Combat Support
Wing, der som mange andre af Flyvevåbnets funktioner/enheder flyttes til fællesværns enheder og derfor stort set forsvinder.
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Af og til modtager FLYHIS særlig interessant
og spændende historisk
dokumentation. Og en
sådan dokumentation
bliver ikke mindre værdifuld, når den som her
kan følges af et foto fra
underskrivningen af det
pågældende dokument.
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FLYHIS udgivelser
FLYHIS har i løbet af 2013 udgivet disse tre publikationer:
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Fra arbejdsgrupper m.fl.
Værkstedsgruppen
Karup

Det forgangne år har - ligesom
de tidligere - været et travlt år,
fortæller Kjeld Hansen.
Efter at vi fik F-84G hjem
fra Kløvermarken efter arrangementet dér i august 2012, måtte
vi igen starte forfra med opretning og rengøring, og derefter
skal den poleres op, så den kommer til at stå blank.

Vi måtte flytte Gloster Meteor Mk.VIII ud af vores
Dumhal og dække den
over med presenning, for
nu skulle F-84G ind og gøres færdig, så den kan blive klar til udstilling ved
åbent hus på Karup i 2014.
Når F-84G er færdig,
bliver den næste opgave
for gruppen så at få Meteoren gjort klar til udstilling.
Vi har i år brugt meget tid med at hjælpe museet i Gedhus med tømning
af det store hangartelt og med opretning
af stativ, så der kunne blive lagt ny tagbelægning på.
Vi har også haft et team i gang
med at rense og reparere og male en af
de gamle tyskerbunkere, så den kommer
til at se ud, som da den blev forladt. Den
er også en del af det, der hører til museet i Gedhus.
Derudover har vi repareret, renset
og malet en startvogn, som - når den er
helt færdig - skal til museet i Gedhus.
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Fra pladsen bag museet har vi adskilt og fjernet en T-33. Den skal nu
erstattes af en, der er i bedre stand, og så skal den udstilles i det færdige
hangartelt ved museet.
Og så har vores F-16 team igen i år været af sted nogle gange.
Når arbejdet med F-84G er færdigt, vil den næste opgave for Værkstedsgruppen være restaureringen af den Gloster Meteor, som man har stående i venteposition.
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Fra Skrydstrup melder Hans Kristoffer
Christensen (Stoffer) om et godt år
med aktivitet på alle områder.
Da flyvestationen den 1. maj i år
fyldte 60 år, blev alt personel mødt af
folk fra staben og fik udleveret morgenbrød.. Med noget hjælp udefra
havde Team Tordenjet (TT) fundet
frem til de gamle uniformer, som vagten blev iklædt.
I forbindelse med fødselsdagen
havde TT lavet en udstilling om flyvestationen i perioden 1953-2013. Den
blev vist i Cafeteriet på selve dagen, og i øvrigt blev dagen markeret med
en parade, og alt personel blev inviteret til spisning.
Den lokale tv-station, TV Syd, var på platten, og Børge Hedegaard
og Henning Gøttsche var på tv samme aften.
Atter i år har folk
fra TT været tilskuere ved Øvelse Bikini ud for
Halk Hoved i Lillebælt. Og alle
har været til
livreddende førstehjælp og bl.a.
fået kendskab til
hjertestarteren.
Der er aflagt besøg hos den
gruppe, der har
lavet den tro kopi
af Nydamsbåden, som blev søsat den 17. august i år.
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Rigtig mange har været
involveret i færdiggørelse
og ophængning af en F-16
vinge med diverse våben
på Tøjhusmuseet, og vi opnåede dermed at gøre Flyvevåbnet synligt på museet.

F-16 Saml-let projektet er hen over vinteren blevet efterset og repareret
for transport– og knokkelskader.
Vi må erkende, at når der er så mange forskellige, der deltager
med samling og adskillelse af flyet, så vil det medføre en del skader og
skrammer.
Folk fra TT har stillet flyet op i forbindelse med Tall Ship-arrangementet i Fredericia og til fars dag i Helsingør. Begge gange uden skrammer og problemer.
Status vedr. den F-100D, som vi er ved at restaurere, er den, at vi
mangler tid hos maleren, og lige nu kan vi ikke komme videre.
I december sidste år måtte vi igen tømme Hangar 1 for at give
plads, at Fighter Wing’en kunne afholde sin julefrokost dér. Da vi efter
nytår begyndte at sætte på plads efter festen, fik vi at vide, at vi muligvis
skulle ud af Hangar 1. Dette blev effektueret i juni, hvor vi sammen med
en T-33 fra Hangar 2 samt en masse forskellige dele blev læsset ind i
Hangar 6. Det har medført, at vi fra sommerferien og til skrivende stund
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har brugt tiden på at rydde op og sætte på plads. Når vi engang når i
mål, tror vi dog på, at Hangar 6 bliver et godt sted at være (hvis vi får lov
til at blive der). Vi er stort set kommet på plads, og det er ikke så ringe
endda!
I de nye omgivelser er der for alvor kommet gang i et tavleprojekt,
som for så vidt har været længe under vejs, og som er beregnet på at
anskueliggøre styrefunktionerne i F-100 flyet.
Projektet blev startet, da tavlerne blev fundet i Sønder Ommelejren. Den tilhørende styrepult stod i Værløse. Manual og diagram over
systemet er ligeledes fremskaffet. En tidligere instruktør på tavlerne havde den idé, at det manuelle arbejde med at stille kontakterne måtte kunne udføres elektronisk, og det er bl.a. den idé, der nu arbejdes med.
Tavlerne har ført en omtumæet tilværelse, og de er flyttet mange
gange. Der er skiftet computer med ny hardware og nye programmer.
Skiftende programmører fra Elektronikværkstedet m.fl. har bistået.

Når vi får færdigudviklet systemet, er det planen, at tavlerne skal opstilles
i Flyvevåbenmuseet i Stauning sammen med F-100 flyet.
Vi har fået mange nye medlemmer, og for første gang var et helt nyt og
”ungt” hold af sted i forbindelse med opsætning af F-16 Saml-let.
Vi har rigtig mange ting i støbeskeen, og alle går på med krum
hals. Nye ideer opstår, hver gang vi mødes.
Vi ser frem til endnu et godt år.
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Aalborg

Vi har fået besked
om, at vores aktiviteter skal flytte fra
H.52 til H.54 i den
første halvdel af
2014, fortæller Ole
Minet Andersen
(OMA).
Det er fjerde
gang, undertegnede skal være med
til at flytte, og hver
gang har jeg gjort
mig overvejelser,
om det var tidspunktet at stoppe;
men min identitet
er FLV, så jeg bliver ved, indtil jeg
”sætter træskoene”.
Indtil nu har
vi levet under
utroligt beskedne
forhold i H.52,
men alligevel har
FLV og Flyvevåbnets Historiske
Samling fået et stort
udbytte af vores
færdigheder og viden, som vi frivilligt
har stillet til rådighed. Nu glæder vi
os til at komme hen
i H.54, hvor der
skulle være en større kaffestue, bedre
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værksteder og kontorfaciliteter. Vi har fået at vide, et
portene ikke kan skubbes
op - vi håber, at problemet
er løst, inden vi skal flytte.
Vi har fået stillet Bygning 230 kælder (tidligere
Fototjenesten) til rådighed
som arkiv for historiske billeder og dokumenter. Finn
Sørensen, som ses på billedet, har stillet sig til rådighed som arkivar.
Aalborg-gruppens tekniske leder, Harald Hald, oplyser, at en af årets store opgaver har været ombygningen af MiG-15 fra 2– til 1-sædet, et arbejde, som ikke mindst krævede pladespecialister. Den 11. juni var man så
langt med flyet, at det kunne flyttes til ”Opsund Aircraft Display Team” =
Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole for den endelige klargøring til udstilling.
I forbindelse
med markeringen af 100-året
for dansk militær flyvning ved
åbent hus i Aalborg og senere
på Kløvermarken lånte Flyvevåbnet en
Alouette helikopter fra Marinemuseet i Aalborg. Den har
efterfølgende
været gennem en restaurering hos Aalborg-pensionisterne, inden den i
marts måned i år kunne leveres tilbage med tak for lån.
Som tidligere år har Aalborg-folk været rundt i landet med F-16
Saml-let - først ved American Days på C.W. Obel i Aalborg i slutningen
af juni; derefter ved årets flyvestævne i Stauning den 9. august og endelig ved flyvestævnet i Roskilde Lufthavn den 13. august..
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Pensionistforeningen for Flyvestation Værløse
Modsat andre pensionistforeninger i Flyvevåbnet
har Pensionistforeningen for Flyvestation Værløse ikke mulighed for at udføre værkstedsaktiviteter og lignende.
Uanset de manglende muligheder for aktiviteter har foreningen dog formået at fastholde
medlemstallet på ca. 90 medlemmer.

Bygning 9.

Hidtil har Pensionistforeningen brugt Hjemmeværnets lokaler i bygning 12 om tirsdagen.
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har nu tilbudt, at
Pensionistforeningen kan benytte halvdelen af Bygning 9 i Jonstruplejren. I alt drejer det sig om 15 værelser, kaffestue, tekøkken, toiletter og
badeværelser.
Bygningen har hidtil været benyttet som indkvarteringsbygning,
men er nu blevet ledig. Når bygningen er malet og klargjort, flytter vi ind.
Flytningen betyder, at foreningen ikke længere har brug for at låne kontorlokale ved FLOS, men flytter aktiviteterne vedrørende registrering af
historiske effekter og fotos til nye lokaler.

Foreningens aktiviteter.
F-16 Saml-let.

Flyvevåbnets Historiske
Samling har et modificeret F-16 fly, som kan
sættes op ved forskellige
arrangementer. Tidligere
var det medlemmer fra
de jyske pensionistgrupper, der stod for samlingen overalt i Danmark.
Fra i år deltager vores
forening også i opstilling
af F-16 Saml-let. I starten har vi medvirket som
”føl” ved Danmarks Tekniske Museum, på Roskilde Lufthavn og på Frederiksberg Rådhusplads.
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Siden Kulturnatten i København har vor forening
stået for samling af F-16 på Gothersgades Kaserne, Stevnsfortet og på Flyvestation Værløse.

Draken fly i Jonstruplejren
Foreningen har påtaget sig at renovere og pudse
det Draken fly, der er opstillet i Jonstruplejren.
I maj 2013 blev flyet vasket og vokset, så
det nu står som et flot monument i lejren.
Catalina og S-61 Team Værløse:
Teamet har medvirket ved enkelte opgaver i Stauning i forbindelse med vedligeholdelse af flyene.

Edb registrering.
Foreningen registrerer på
vegne af FLYHIS historiske effekter og fotos, der
vedrører Flyvestation Værløse og flyvestationens
aktiviteter.
Øvrige 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.
Ca. 20 personer mødes hver torsdag eftermiddag og danser squaredance,
en god måde at røre sig på og samtidig en hyggelig form for socialt samvær
Forskellig arrangementer.
Da vi ikke har muligheder for at udføre værkstedsarbejder, har foreningen været nødt til at se på andre aktiviteter for at fastholde medlemmernes interesse for foreningen.
I foråret var Vincent Ceremet inviteret til Jonstrup for at holde anden del af foredraget om hans flyvende apparater. Ligesom forrige gang
var det et levende og interessant foredrag.
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I samarbejde med LUFTVET og Team Tordenjet var der i juni arrangeret
en spændende og interessant udflugt til Flyvestation Skrydstrup og Team
Tordenjet.
I juni havde foreningen arrangeret en udflugt til Teknisk Museum
og Naverhulen i Helsingør, denne gang med ledsager.
Overdragelse af Flyvestationen til de nye ejere.
Den 24. oktober blev Flyvestation
Værløse formelt overdraget til de
nye ejere, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen og ejendomsselskabet
Freja.
I denne anledning var der et arrangement på Flyvestationen,
hvor Furesø Kommunes foreninger var inviteret til at deltage.
Pensionistforeningen deltog
med en stand, hvor der var
mulighed for at høre nærmere
om foreningen.
Desuden medvirkede foreningen ved opstilling og præsentation af Flyvevåbnets F-16
udstillingsfly.
Den endelige brug af
flyvestationens område skal
drøftes i foråret 2014.
F-16 kunne opleves både i fuld størrelse og
i en mini-udgave.

Og miljøminister Ida
Auken fik lejlighed til
at prøve den største
af de to.
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Leif Richardsen, formand

Luftforsvarets Veteraner
(LUFTVET)
Sociale arrangementer
De faste sociale arrangementer som bingo, julefrokost, generalforsamling og høstfest er naturligvis blevet afholdt i vores sociale forening. Vi gennemførte grill-party for fadderne med
ledsager den 30. august 2013 på Koldkrigsmuseet (KKM). Vi var kun 16 personer, der kunne nyde en god aften
med nogle meget store bøffer og naturligvis afsluttende med pølser på grillen.
Det var lidt koldt, så der var dækket op i
vores store telt. Kaffen indtog vi i Sønderjyden (skurvogn med varme).
I lighed med tidligere år havde vi den
glæde den 26. maj at kunne invitere
LUFTVET medlemmer med familie og
venner til en rundvisning på Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Der var 146 deltagere; desværre var vejret ikke det bedste, regnen silede ned. Men vi klarede
også det. Der var 4 rundvisninger, og
efter hver rundvisning var der sandwich
Faddergrill
og valg af enten en øl, vand eller rød-/
hvidvin for et beskedent beløb. Deltagerne havde en god dag, og kontrolvognene blev låst op, så morfar/farfar kunne forklare børnebørnene,
hvordan det hele virkede. Med den store deltagelse og interesse vil vi
med glæde afvikle en LUFTVET-dag på KKM i 2014.
Den 18. juni afholdt LUFTVETs bestyrelse sommerudflugt. Vi mødte til
frokost i et sommerhus i Gilleleje. Efter frokost og kaffe var det tid til en
tur på Gillelejegruppens Viden Center. Det blev en fantastisk og meget
interessant oplevelse med de to guider Henrik og Bent, der fremviste og
fortalte med en interesse, glæde og stolthed over det, som gruppen har
frembragt og fortsat arbejder med.
Gillelejegruppen blev startet i 1993. Samlingen bliver løbende udvi23

det og består i dag af køretøjer fra USA, England og Tyskland - køretøjer, som alle er blevet brugt under 2.verdenskrig.
Samlingen er et videncenter i sig selv. Udover haller med fly, køretøjer og effekter byder videncentret også på en tysk Luftwaffe hangar
med kontor, radiorum, lyskaster og mannequiner iklædt originale uniformer. Med hverdagsting som tallerkner, bestik, sæbe, frimærker, breve og
meget andet sættes prikken over i´et med datidens lys og lydeffekter, så
man rigtig kan fornemme fortidens atmosfære.
Perlen i samlingen er en Messerschmitt Bf 110, type G4 natjager.
Gruppen har formået at få fremskaffet mange originale dele til flyet, herunder en vinge med skudhuller fra krigens tid. Messerschmitt Bf 110 var
et 2-motors jagerfly, designet af Willy Messerschmitt i 1937, og som deltog bl.a. i " Slaget om England". Men det viste sig, at flyet blev udmanøvreret af Spitfire og Hurricane og udgik af produktion i 1942. Den fik imidlertid i 1944 en ny rolle, som det var god til, nemlig som natjager udstyret
med luftbåret radar. Flyet fik en tre mands besætning bestående af pilot,
radar- og radiooperatør samt agterskytte. Der blev fremstillet i alt 6.150
fly af typen Bf 110- alle versioner medregnet. Der findes i dag kun tre
Messerschmitt Bf 110 G4 Natjager verden over - det ene er Gillelejegruppens komplette fly - de to øvrige befinder sig i henholdsvis Tyskland og
England.
LUFTVET stillede med 14 personer, der den 26. juni kl. 0700 blev
afhentet af en bus, hvor der i forvejen var 19 personer fra pensionistforeningen Værløse. Kursen blev sat mod Flyvestation Skrydstrup med et
enkelt "pitstop" på Fyn.
Kl. 10.30 blev vi modtaget på Skrydstrup af formanden for Team
Tordenjet, der viste os rundt på stationen bl.a. i et af flyværkstederne,
hvor det var muligt at se og røre ved et par F-16, der var adskilt for det
store eftersyn. Der var også en tur i hangaren, hvor redningshelikopteren
har til huse, og vi fik en fyldestgørende briefing om, hvad de laver m.m.
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Der var også mulighed for at komme op i helikopteren for at se dette
avancerede fartøj. I hangaren hang under loftet over 100 redningsveste
og andre ting bragt hjem fra vellykkede redningsaktioner.
Vi sluttede dagen af med et besøg i en hangar, hvor nogle veteraner var i gang med restaurering af 2 gamle jagere, der på et tidspunkt
skal udstilles på Stauning.
Jo - vi spiste da også frokost i cafeteriet, hvor der var et flot udvalg.
Vi var hjemme på Skalstrup kl. 18.15 efter en dejlig og lærerig dag. Tak
til Team Tordenjet.
Koldkrigsmuseum og fadderdage
Ved afslutningen på sæsonen 2012 blev alt materiel kørt under tag for
vinterperioden, dog blev HPI-B i teltet sammen med antennen pakket ind
i plastic. Ved sæsonstart 2013 blev materiellet opstillet igen og på de positioner, hvor materiellet stod, da ESK 541 var operativ. Der arbejdes stadig med en løsning, hvor materiellet kan stå ude, men overdækket.
BCC-PCP-KSN-Radiotrailer er grundigt rengjort indvendig; der er
støvsuget,, og vægge, paneler og konsoller er aftørret. Der er kontrolleret
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for fugt og korrosion. Også
MTS-SHOP 5-8-9 er rengjort
indvendig, og der er kontrolleret for fugt og korrosion.
Der er indkøbt en
sandblæser, så vi kan få
renset materiellet, inden det
skal grundes og males.
Ved nærmere analyse af
reservedele til HAWK MSL
fra FHS, viste det sig, at disse alligevel kunne samles til
2 HAWK MSL.
Sidste nye er, at vi har
fået en 4 tons diesel gaffeltruck fra Karup, herefter kan
vi komme videre med de tunge
løfteopgaver.
Der er lagt tagpap på
MTS og SHOP 5-8-9.
Det gamle NIKE
Ajax MSL fra FHS er modtaget,
og vi er i gang med at slibe det,
hvorefter det skal have grunder
og derefter males. Vi vil skære
det op, så man kan kigge ind i
MSL.
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Endvidere har vi fra FHS modtaget en VW hundevogn – lastvogn
MAG 232 – ex. HAWK MSL.
Alle køretøjer er checket for kølevæske og dæktryk. Døre i MAG
168 og Unimog er repareret. BMW MC har fået skiftet benzin og tændrør
– nu kan den startes.
De sidste kasser med bøger og reservedele er nu pakket ud. Indretning af container med flere hylder og et større sorteringsarbejde forestår. Effekter i Svend-Åges hus, der skal registreres, mangler stadig.
US Basic MSL bliver taget ned, og der arbejdes på, at det bliver
hængt op under taget i receptionsbygningen; herefter bliver et EX HAWK
MSL sat på stativet.
Der er udarbejdet logbøger for hver enkelt komponent, hvor al vedligeholdelse bliver påført.
MSL container skal sættes under tag inden vinteren.
Så havde vi den historiske glæde i efterårsferien, at udstillings-F16 var opstillet på
Koldkrigsmuseet, og
det trak mange gæster.

Endvidere havde vi
fint besøg af kulturministeren Marianne Jelved den 28. august.

H. Thuesen
Formand for
LUFTVET
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Så er der ved at blive lagt sidste hånd på Dove-flyet

”Jagergruppen Stauning”
Her i slutningen af 2013 kan gruppen fejre, at vi bliver færdige med
DeHavilland Dove-flyet.
Samtlige ror, som vi måtte lægge nyt lærred på, er blevet malet og
monteret; derudover har vi fået poleret forkanterne på vingerne op, så de
er blanke; derefter er de blevet lakeret. Yderligere har vi fået alle decals
sat på.
Mht.(R)F-84 G, så har vi fået canopyet taget af, og det er kørt til
Aalborg, hvor pensionisterne dér vil prøve at få det sat i stand. Der er
blevet udskiftet nogle korroderede plader på forkroppen, og diverse ledninger er fjernet fra motorrummet.
I begyndelsen af 2014 går vi i gang med Firefly’en - sådan for alvor.
Derudover har gruppen det sædvanlige job med at renholde fly inde i
museet.
På ”Jagergruppen Stauning” vegne
Bent Laursen
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”346” efter landingen på Bornholm

Opsund Aircraft Display Team
Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole

I september 2012 modtog Ringkøbing-Skjern Ungdomsskoles flyhold,
med det forpligtende navn: Opsund Aircraft Display Team, vingerne til det MiG
-15-fly, som skal renoveres, så det vil
Opsund Aircraft-holdet med
fremstå (næsten) identisk med det fly
PØS
fra det polske luftvåben med nr. 346,
der landede på Bornholm den 5. marts
1953 med piloten Jarecki ved pinden.
Da vingerne havde henstået mange år
udendørs og siden på depot i Polen,
bar de tydeligt præg af ”tidens tand”, og
visse steder var aluminium’et da også
oxideret, så der måtte mere end en ordentlig omgang slibning og afrensning
til. Onsdag efter onsdag mødtes holdet
med ungdomsskolelærer og projektleder Per Ørum (PØS) i ”Hangar-1” i Opsund. Der var også et stort arbejde i at
aftegne og affotografere samtlige bemalinger og tekster på vingerne fra
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”014”, så de kunne gendannes i det
omfang, at de også var at finde på
”346”. Der var også en lidt kompliceret
slibe-, rense- og rengøringsopgave i at
klargøre hjulbrøndene til bemaling og
konservering.
I maj 2013 måned modtog vi kroppen
fra Aalborg, hvor de dygtige folk på seniorholdet havde forestået ombygningen fra tosædet til énsædet MiG15-bis.
Ikke nogen let opgave – men arbejdet
er udført meget professionelt, og det
var et nærmest forvandlet fly, vi kunne
trille af lastbilen – og ind i den nye
”Hangar 10-4” i Spjald, som velvilligt
var blevet stillet til rådighed for ungDer er rigtig meget slibearbejdomsskolen af 10-4 Tømmerhandel,
de.
Ringkøbing.
Der blev inden sommerferien arbejdet med en afrensning og slibning af flykroppen, ligesom der var en del
afmontering og reparation af luger og lemme.
Flykroppen ankom i maj 2013.

30

Herefter var vinger, haleparti og flykrop klar til grunding. Da flyets tilstand
og tidligere bemaling ikke gjorde det muligt at lade den fremstå i blankpoleret aluminium, valgte vi i samråd med FLYHIS at bemale flyet. Det indebar en sidste grundig afrensning samt grundmaling. Dette malearbejde
er blevet udført af Per Ørum, da eleverne jo ikke må medvirke i disse
arbejdsprocesser.
Status her pr. 1. november 2013 fremgår af billederne: hele flyet
er stort set bemalet i sølvgrå farve, og nummer 346 er påmalet i rødt på
autentisk vis. Typerne er rekonstrueret ud fra forstørrelser af fotomateriale fra 1953, hvor flyet landede til Rønne.
Ligeledes er de kantede rød-hvide kokarder også blevet påmalet
flykroppen.
Nu forestår bemaling af vinger og haleplan, hvorefter drengene på
flyholdet igen medvirker ved de sidste opgaver og klargøring af flyet –
herunder total rengøring af cockpit og canopy. Der er også en række
små detaljer, der skal mærkes op og påmales – bl.a. hjulfælgene, der
skal fremstå i mørk grøn farve.
Ind over foråret vil vi også få tid til at styrke det sociale aspekt. Vi
vil i samarbejde med Flyvevåbnets Historiske Samling arrangere diverse
aktiviteter, besøg og ud-af-huset-ture, der alle handler om fly eller flyvning.
Per Ørum, ungdomsskolelærer og leder af projekt ”MiG-346”
John Jensen, leder af Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole
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Lidt fra Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre
- AAA i år 2013
2013 har igen været et begivenhedsrigt år for AAA med flere nye tiltag og
god opbakning til det, klubben har i gang.
Året startede med vores sædvanlige foredragsaftener i januar og
februar. Herefter stod flyvesæsonen klar, hvor vi nu kunne tage to fly i
brug, vores KZ-III, OY-DVA, og den nyrestaurerede KZ-VI, OY-ATI.
Den nyklargjorte hangar på Ringsted Flyveplads, blev hurtigt et
samlingssted for disse aktiviteter, idet vi stationerede ATI her, så alle
kunne få glæde af dette fine fly.
Banen i Avedøre er jo ikke en plads for alle Flyveaktiviteten startede 1. april, hvor vi også fandt en hangarplads
til DVA. Der blev afholdt faste flyveaftener sommeren igennem, hvor hangarflyvning var en stor del af oplevelsen. Det er blevet til ca. 100 timers
flyvning med begge fly i denne sæson.
På hjemmefronten har vi haft den store glæde at blive tildelt kr.
250.000,- fra Realdania til istandsættelse af vores fine gamle hangar. Det
var ikke helt nok til at komme det hele igennem, men der blev plads til en
ny skorsten, nyt tag på sidebygningen, istandsættelse af vinduer og han32

garporte samt en del af facaderne, som man kan se på
billedet af hangaren .
I hangaren har vi i år
taget fat på endnu et projekt,
udover renoveringen af vores
gamle fly OY-DHK, der er en
KZ-II coupe fra 1938. Vi har
etableret et specielt værksted,
til opgaven med at istandsætte OY-AZZ, en Piper L-18C
Super Cub.

Flyet er nu totalt adskilt, og klar til at blive glasblæst og grundmalet. Når
det engang står færdigt, er det i kamuflagebemaling som oprindeligt, hvilket vil passe rigtig godt sammen med den flotte KZ-VI, OY-ATI.
De seneste 3-4 år har vi arbejdet på opgaven med at etablere et samarbejde med Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Dette samarbejde er
nu etableret, og er et projekt, som vi forventer os rigtig meget af.
Projektet går for os ud på at istandsætte endnu et fly, OY-DYZ, der
er en KZ-III fra 1946, som oprindeligt blev leveret til Zone-Redningskorpset til beflyvning af de mindre danske øer. Nyvangs opgave bliver at
etablere et start- og landingsareal samt en tidstypisk hangar, hvori flyet
kan opbevares. Når det hele er etableret, bliver det AAA, der skal stå for
drift og vedligeholdelse af flyet.
2013 har for AAA været et godt og aktivt år med mange nye tiltag og
medlemmer.
BEG
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Årsberetning for

”Strut Nordjylland”
2013

”Strut Nordjylland” er en forening, hvor vi både flyver i og vedligeholder
fly af ældre dato. Vi har pt. to fly, en DHC-1 Chipmunk fra 1951 og en af
Flyvevåbnets KZ VII, O-619.
Året 2013 har budt på mere arbejde end flyvning for os, specielt på
O-619. Som det fremgik af vores årsrapport fra 2012, havde O-619 et
havari i marts 2012. Heldigvis var der ingen personskade, men havariet
har betydet, at O-619 havde
behov for en større genopbygning.
Genopbygningen har
taget en lang tid og kostet en
mange penge. Flyvevåbnets
Historiske Samling (FLYHIS)
har hjulpet med mange reservedele, såsom vinger, motor,
understelsben m.m. Uden
hjælpen fra FLYHIS havde det
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Vinge til O-619 vandslibes før maling, og ma-

lingen omrøres, inden den sprøjtes på vingerne.
nok ikke været økonomisk muligt at få O-619 flyvedygtig igen.
De første måneder af året blev brugt til at dope og male de to vinger og slats, som vi har fået fra FLYHIS, ligesom højderor og sideror har
fået nyt lærred og maling. Vi har også med hjælp fra lokale venner fået
malet dayglow på vingerne, så de bliver så autentiske som muligt. Efter
malearbejdet blev delene monteret på kroppen, og O-619 begyndte igen
at ligne noget, man kunne flyve i.
Herefter fulgte arbejdet med at montere diverse rorliner, fuelslanger
m.m. Et arbejde, hvor der visuelt ikke sker så meget, men som jo er meget vigtigt.
Vinger monteret, Flaps og pitotrør med mere er ikke monteret endnu
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Efter 13 måneders arbejde
var flyveren egentlig flyveklar
sidst i april. Men, der er jo også
noget, der hedder papirarbejde.
Selv om vi følte, at vi havde nogenlunde styr på denne del, tog
det ekstra tre måneder, før flyveren endelig kunne inspiceres
af to kontrollanter. De kunne efter en nøje gennemgang godkende, at flyveren nu kunne beO-619 venter på, at kontrollanterne
gynde den sjovere fase i projekskal komme og gennemgå den efter
restaurering, og før prøveflyvningerne tet, nemlig prøveflyvningerne.
O-619 skal igennem et 10 tikan begynde
mers prøveflyvningsprogram,
hvor den skal prøves/testes/
kontrolleres i luften. Vores prøveflyvningstilladelse var gyldig fra den 12.
oktober 2013.
Lørdag den. 12. oktober, hvor vi skulle flyve O-619 for første gang,
mødte vi op til en smuk efterårsdag med perfekt vejrforhold til dagens
prøveflyvning. Sol fra en klar himmel, let vind, lige ned ad banen, det bliver ikke meget bedre! Flyveren blev klargjort, Knud Johansson kravlede
spændt ind i cockpittet, lavede diverse check og startede motoren. Taxiede ud til bane 08L, gennemførte de sidste punkter på checklisten, linede
op på banen og gav gas, O-619 var klar og løftede hurtigt halen, og pludselig var den i luften. For at forevige turen fulgte Kai Thomsen (fotograf)
og undertegnede efter O-619 i vores Chipmunk.
Nu skulle det vise sig, om de mange timers arbejde i hangaren
havde genskabt de gode flyveegenskaber, som kendetegner en KZ VII.
O-619 bliver vasket efter lang tid i hangaren. Man skal jo gerne se lidt
godt ud ,når man skal ud og flyve.
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Efter ca. 35 min. landede O-619 igen på bane 08L.
Flyvningen forløb stort set til alles tilfredshed. De eneste anmærkninger var, at den “hang” lidt med venstre vinge, og at motoren rystede
lidt ved 2300 omdrejninger.
Vi arbejder efterfølgende med at justere indfaldsvinklen på den højre vinge og med at afbalancere propellen. Vi forventer, at O-619 hurtigt
er på “ret køl” og uden rystelser, så vi kan komme videre i prøveflyvningerne.
Vores mål for 2013 var, at O-619 skulle være flyvende i 2013. Det
mål har vi nået!
Vores mål for 2014 må så være mere flyvning og mindre arbejde!
Nu, hvor vi er færdige med restaureringen af O-619, er vi gået i gang
med et nyt projekt, nemlig at få O622 gjort klar til at være udstillingsfly. Vi er allerede godt i gang med
stabiliser og elevator. Så direkte
arbejdsmangel bliver vi jo nok ikke
ramt af.
Elevator til O-622 under klargøring
til lærred.

Stabiliser til O-622, træarbejdet er
fuldført, klar til lærred, dope og bemaling.
På ”Strut Nordjyllands” vegne,
Steen Lee Christensen
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FLYVEVÅBNETS HISTORISKE
SAMLING
SENDER
DE BEDSTE ØNSKER OM
EN GLÆDELIG JUL
OG
ET GODT NYTÅR

=============

MED VENLIG HILSEN
LARS SØESØE-JENSEN
LEDER FLYHIS
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