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Det var også folk fra FLYHIS, der hjalp til, så F-16 kunne blive
tanket op forud for Danish Air Show 2014.
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Kære alle
Som chef for Flyverstaben er det mig en stor glæde at skrive forordet
til dette årsskrift.
Fra min tid som stabschef i Flyvertaktisk Kommando er jeg jo rimeligt
bekendt med det arbejde og de opgaver, I pensionister udretter og
løser for jeres tidligere værn. Jeres ugentlige deltagelse i pensionistgrupperne, hvor I registrerer eller istandsætter vores gamle materiel,
er med til at bevare Flyvevåbnet historie til gavn og glæde ikke kun for
os alle i dag, men også for alle dem, der kommer efter os. Dette er
specielt vigtigt i denne tid, hvor omfattende ændringer og omrokeringer rykker ved alt ”det kendte”.
I laver udstillinger, istandsætter materiel og kører land og rige rundt og
sætter vores rekrutterings-F-16 op, hvilket alt sammen er med til at
synliggøre og markedsføre Flyvevåbnet i den brede offentlighed og
især hos de unge og potentielt kommende medarbejdere.
På Kulturnatten i København den 10. september havde jeg selv den
store fornøjelse at se, hvordan vores rekrutterings-F-16 blev opstillet
på Livgardens kaserne ved Rosenborg Slot. Her kom jeg forbi ved
15.00-tiden og fulgte arbejdet på nært hold. Det var en rigtig god oplevelse. Det var rart at opleve den professionelle måde, I gik til sagen
på, samt at opleve det gode humør og den gode stemning iblandt jer
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samtidig med, at der blev arbejdet målrettet, så I var klar til den aftalte
tid. Flot gået!
Jeg fik at vide, at det var folk fra Skrydstrup, der udførte opgaven denne gang. Jeg fik også at vide, at I om lørdagen ville pakke
sammen og opstille den ved Koldkrigsmuseet på Langeland dagen
efter til glæde for deres gæster i efterårsferien. Dette kan kaldes
korpsånd og offervilje, og jeg tillader mig at bemærke, at jeg sagtens
kan se, hvor den indstilling kommer fra: Et langt liv i Flyvevåbnets tjeneste har sat sine tydelige, positive spor. Om aftenen deltog min familie og jeg i selve Kulturnatten, og vi var da også forbi Rosenborg. Der
var masser af folk på kasernen, og interessen for vores F-16 var kolossal, og køen var lang. Heldigvis.
Jeg kan allerede nu annoncere, at jeg vil gøre mit til, at vi kan få
rådighed over 2 F-16 stel mere, så vi kan reducere transporten over
bæltet og etablere en permanent udstilling et godt sted, hvor der er
masser af gæster. Med dette nye tiltag - og med jeres hjælp – kan vi
på denne måde dække hele landet. Det har indtil nu været et positivt
problem, at vores ene stel er så efterspurgt, som det er, men vi har
desværre ikke kunnet nå alle. Så med lidt held får I nok en opgave
med at færdiggøre to F-16 mere.
Jeg vil slutte her og blot sige, at jeg ser med spænding frem til alt det,
I opnår af resultater i 2015.
Hold dampen oppe.
Hermed vil jeg sige tak til jer alle og ønske en rigtig god jul og godt
nytår til jer og jeres familier.
MALT
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2014 et turbulent år
Af Leder Flyvevåbnets Historiske
Samling
Chefsergent. L.Søe-Jensen
Året 2014 har for os alle været et turbulent år; men trods dette har vi igen opnået gode, synlige resultater.
I starten af året blev jeg af min
chef orienteret om, at der ville ske store
forandringer af det Flyvevåben, vi alle
har kendt gennem de sidste mange år.
Denne gang var det ikke kun på flyvestations-niveau, at forandringerne ville ske; denne gang ville det også
påvirke staben. I løbet af foråret blev det hele mere konkret. Vi blev
orienteret om, at CSW ville blive mere eller mindre værnsfælles, at
HOK, SOK og FTK skulle sammenlægges og nye kommandoer oprettes. Alt dette omordnet fra Forsvars Kommandoen til en Værnsfælles
Forsvarskommando.
Dette har været en spændende tid for os alle. Ville der i den nye organisation være plads til historien? Ville vi blive en del af staben? Og
sidst, men ikke mindst: hvor ville FLYHIS ende?
Nu kan jeg sige, at vi er kommet godt i mål. Efter lidt rokering
frem og tilbage er FLYHIS nu en del Flyverstaben. Vi er i en sektion,
der har med rekruttering og uddannelse at gøre, og vi har beholdt OL
Leif Giebel som chef.
Placeringen i den nye organisation er perfekt, henset til de
opgaver, vi udfører, og det arbejde, vi beskæftiger os med. Når vi kigger på de opgaver, vi har løst i løbet af året, kan vi bl.a. konstatere, at
vi har opstillet vores F-16 ti gange rundt om i landet, hvor den har gjort
god reklame for Flyvevåbnet.
I har desuden været hjælpere ved opstillinger af vores H-500
helikopter samt ”TUT” og ”Sweet F-16” flere gange til stor glæde for
børn og barnlige sjæle. Og sidst, men ikke mindst, har I været med til
at sætte et stort fingeraftryk på Flyvevåbnets årlige Air Show på Karup. Som noget nyt er det ikke et Flyvevåben Åbent-hus mere, men et
udstillingsvindue for hele det samlet forsvar. Den opgave løste I til UG
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med kryds og slange. Det
blev en udstilling med repræsentanter for alle grupper inden for Totalforsvaret,
kombineret med udstillinger
fra alle større militære museer i Danmark. Stor tak til
alle deltagende museer såvel som køretøjhistoriske
foreninger. Samtidig med at
museer og foreningerne
H-500, ”Sweet F-16” og ”TUT” har væ- udstillede i et telt, var der i
et telt for sig en fornem udret rundt i hele landet.
stilling om Flyvestation Karups historie lavet og opstillet af museet i Gedhus sammen med Karups pensionister.
Når man så tænker på alle de ovenstående beskrevne opgaver og sammenholder det med, at I kommer en dag om ugen og arbejder, kan man stille et sjovt regnestykke op:
I er 144 aktive pensionister, der kommer en gang om ugen. I arbejder
ca. 6 timer pr. uge. I plejer at holde lidt sommerferie, så ganger man
med 48 uger, producerer i 41.500 timers arbejde for Flyvevåbnets
historie.
Af resultater i år kan nævnes færdiggørelsen af MiG-15, at F84G Thunderjetten er næsten i mål, og T-33’eren fra Flyveskolen er
repareret og malet efter uheldet ved stormen ”Bodil”. Pensionisterne i
Aalborg er endnu en gang flyttet fra en location til en ny, men trods det
samlede de MiG-15 både til Air Showet og igen i Danmarks Flymuseum, hvor den nu er udstillet. I Skrydstrup er man også flyttet, men har
trods det færdiggjort en T-33A Silverstar til museet i Gedhus.
De civile grupper, museer og ikke mindst ungdomsskolen fra
Opsund gør også et kæmpe frivilligt arbejde, der er med til at udbrede
kendskabet til Flyvevåbnet. Hvad de gør af uvurderligt arbejde, kan
man læse om i dette årsskrift. Og der skal også lyde en stor tak til
dem.
Til sidst skal der lyde en tak til alle dem i Flyvevåbnet, såvel høj som
lav, der trods de store omvæltninger har stillet op og hjulpet ved de
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opgaver, vi har løst i år, og været positive og hjulpet pensionistgrupperne på de forskellige wings.
Nu skal ikke alt være lutter roser. Vi skal huske, at de meget
omfattende omstruktureringer i FLV med sammenlægninger og nedlæggelser af enheder har gjort det utrolig vigtigt at intensivere indsamlingen og registreringen af effekter og dokumentation, samt at identificere alle vores fotos.
Endemålet er det helt klare: at sikre, at historien om
dansk militær flyvning og om Flyvevåbnets indsats i mange sammenhænge rundt om i verden ikke går tabt. Så på med handsken;
dette er lige så vigtigt som færdiggørelsen af fly og genstande.
Så med ønsket om, at I må få glæde ud af at læse det efterfølgende,
samt om, at vi kan holde dampen oppe i 2015, vil jeg endnu en gang
takke for den hjælp I yder. Det gælder også Bent Aalbæk-Nielsen, der
har gjort dette skrift muligt.
Og endelig med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til jer og
jeres familier vil jeg slutte.
Med venlig hilsen
SØE
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FLYHIS 2014
v/ Villy Breinholt

Året 2013 blev afsluttet
med julefrokost den 4.
december, hvor også
ægtefæller var inviteret.
Det var som sædvanligt
en god frokost, hvor
stemningen var fin. Chefen for LESEK takkede
for det store arbejde, som pensionisterne udfører,
og fortalte lidt om forventningerne til fremtiden.

Foto: Kurt Hald

Året der gik

2014 har været et år med store udfordringer, hvor Danish Air Show
den 22. juni på Flyvestation Karup var én af de store opgaver. En anden og tidkrævende opgave har været opstilling af F-16 ”SamlLet”.
I februar mistede FLYHIS den faste medarbejder Jon Emborg. Den
ledige stilling efter Jons død blev først besat pr. 1. august af Lars
Stenhuus Hansen. Pia har desværre valgt at stoppe ved FLYHIS af
helbredsmæssige årsager.
Den opregning af de månedlige flyvetimer for alle FLV-fly, som foretages ud fra informationer i DeMars-systemet, kører planmæssigt, og
der er påbegyndt udskrivning af flyvetider for hjemsendte piloter ud fra
dataene i FLYVIS-systemet. Af ukendte årsager var indberetningen af
disse data stoppet for flere år siden, men de er nu på plads i arkivet.
Der er i årets løb blevet indsamlet oplysninger til opdatering af den
tidligere udarbejdede tidslinje for Flyvevåbnet.
I årenes løb er der modtaget en del porcelæn fra Flyvevåbnets messer og kantiner, når enheder blev nedlagt, eller da det tunge porcelæn
blev erstattet af ting fra ”Plastic-alderen”. Porcelænet er nu blevet sorteret, og FLYHIS råder dermed over en stor, flot og alsidig samling.
Der er som tidligere år besvaret et utal af forespørgsler, og der har også
været stor interesse for det billedmateriale, der findes ved samlingen.

Registrering
Registreringen af de mange effekter, som nu beror hos FLYHIS, har
de tidligere år været præget af computerproblemer og manglende udstyr, men det problem er overvundet nu. Der er på nuværende tidspunkt registreret ca. 8000 bøger, uniformer, DVDer og andre genstande, ligesom størstedelen af flyrelaterede dokumenter i hovedarkivet er registreret.
Interviews
Der har desværre ikke været gennemført video-interviews i 2014. Det
lykkedes dog at få færdigredigeret tre små videoklip fra et interview i
august 2013 på Holmen af Elementær Kursus 49-I.
Hjertestartere
FLYHIS samt arbejdsgrupperne rundt i landet har hver fået tildelt en
AED hjertestarter. Undervisningen i brugen af dem er påbegyndt og
forventes afsluttet inden årets udgang.
Stormøde 2014
Det årlige møde med deltagelse af repræsentanter fra de arbejdsgrupper og foreninger m.v., som er tilknyttet FLYHIS, blev afholdt i
Gedhus den 13. august.
CH/FTK GM Henrik Dam aflagde et kort besøg i en pause i de
forhandlinger om Forsvarets fremtidige ledelsesstruktur, som han netop da deltog i.
Det blev et afskedsbesøg, idet han senere på måneden skulle aftræde som CH/FTK for at overtage hvervet som militærattaché ved
den danske ambassade i Washington. I den anledning rettede FLYHIS leder, CHSG Lars Søe-Jensen, en varm tak til Generalen for det
gode samarbejde gennem årene, og han sluttede med at overræk-
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ke en erindringsgave fra FLYHIS.
Mødet indledtes i øvrigt med, at
SØE gav en generel orientering om
situationen p.t. for FLYHIS. Herunder blev det oplyst, at der var ansat
en ny medarbejder, nemlig FLSP
Lars Stenhuus Hansen.
Arbejdsmæssigt har det forgangne år igen været et år præget
af travlhed og gode resultater på
flere områder. Flere af grupperne havde præsteret en fornem indsats i
forbindelse med Danish Air Show 2014.
I Stauning skrider arbejdet med projektering af om- og tilbygning
til museet frem. I den forbindelse opereres der med planer om en udvidelse af Flyvevåbenmuseet på 2000 m². Til gengæld måtte det konstateres, at fremtiden for museet på Sdr. Strømfjord er ret usikker.
Ved et møde arrangeret af gruppen bag artilleriskibet Peder
Skram er det aftalt, at der skal forsøges skabt et fælles talerør for de
ikke statsanerkendte museer og grupper.
Et hold med udgangspunkt på FSN Aalborg er gået i gang med
at prøve igen at få en Harvard på vingerne. Der forestår et stort arbejde, men man har stort set alt nødvendigt materiel til rådighed.
Et tilbagevendende punkt på de seneste års stormøder har været bestræbelserne på at få tildelt medarbejdernumre til de aktive medlemmer af arbejdsgrupper m.v. Det har i det forgangne år været meget nær ved at komme i orden, men så kom en ny medarbejder ved
Forsvarets Personeltjeneste i tvivl om disse medlemmers forhold til
fagforeningerne. Der er dog stadig håb om, at der kan findes en løsning.
Efter frokosten blev der aflagt
rapporter om virksomheden i de
forskellige arbejdsgrupper m.v.,
og et gennemgående træk her
var en fortsat høj aktivitet, og at
der flere steder har været en god
tilgang af nye medarbejdere.
Beretninger om disse aktiviteter kan ses længere omme her i
årsskriftet.
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FLYHIS udgivelser
FLYHIS har i løbet af 2014 udgivet disse tre publikationer:

Årets opstillinger af Flyvevåbnets
Rekrutterings-F-16 E-176
Året 2014 har været et af de travleste år,
men samtidig et år, hvor det er bevist, at
samarbejdet mellem grupperne fungerer til
UG med kryds og slange.
Af oversigten
på næste side kan
man se, at ca. 50%
af opstillingerne har
været i et samarbejde både øst-vest og
nord-syd.
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Årets opstillinger af Flyvevåbn
OPGAVE

HVOR

DATO FOR
OPSTILLING

Kjeldsens jubilæum
1864

Give

28/02

Fårvang. Reklame for
Air Show 2014

Fårvang

19/03

Flyveskolen

Wing Karup

23/04

Jydske Dragoner

Holstebro

07/05

Teknisk Museum

Helsingør

04/06

Air Show 2014

Wing Karup

11/06

Tøjhusmuseet

København

26/06

Flagdagen

Frederiksberg

04/09

Kulturnatten

Rosenborg Slot

10/10

Koldkrigsmuseet

Langeland

11/10
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Danish Air Show 2014
Af Niels H. Arvedsen

Flyvevåbnets Historiske Samling
Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS)
brød som den første barrieren og gik
”værnsfælles”. Samtidig blev det gode
samarbejde med civile- og militærhistoriske samlinger og museer cementeret ved
årets Air Show på Flyvestation Karup.
Traditionen tro bød FLYHIS på en gigantisk militærhistorisk kulturel oplevelse. Temaet for Air Show 2014 var
bl.a. Totalforsvaret set i historisk perspektiv. Det var en lidt ændret
opgave at løse i forhold til tidligere, hvor det alene var den Flyvevåben
-relaterede historie, der skulle anskueliggøres i billeder, tekst og materiel.
Planlægningen begyndte i god tid forud for Air Showet. Det
gjaldt altså en totalforsvarsudstilling med alt, hvad dertil hører. FLYHIS inviterede derfor vore counterpartnere ved Hæren, Søværnet,
Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, ligesom civile militærhistoriske samlinger og museer blev inviteret til at deltage, herunder bl.a.
Tøjhusmuseet, Stevnsfortet, Langelandsfortet, Politimuseet og FNmuseet. Sandt at sige skortede det ikke på interesse, og der var stor
opbakning fra alle sider til at deltage.
Som ved Air Show 2012 i Aalborg rejste vi igen de to store han-
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gartelte med de fantastiske gavle
illustrerende de gamle værkstedsfaciliteter på Kløvermarken. Det ene
telt blev helliget udstilling for Totalforsvaret og det andet for
Gedhusmuseets udstilling om Flyvestation Karups historie. Resultatet
for begge udstillinger var mageløst
og blev besøgt af adskillige af de
120.000 besøgende til Air Show.
Optakten til showet blev i sig
selv en spændende oplevelse. Hangarteltene blev opstillet i god tid af
gode folk fra Flyvestation Skrydstrup Så er der gang i det store arbejog gavlene sat op af pensionistgrup- de med at etablere udstillingen.
pen fra Flyvestation Aalborg. Indretningen begyndte om onsdagen forud for søndagens Air Show. Folkene fra Gedhus-museet havde
sammen med Værkstedgruppen
fra Karup arbejdet hårdt og seriøst og skabt en spændende og
professionel udstilling om Flyvestation Karups historie bl.a. illustreret gennem en tidslinje og
en nys renoveret F-84G Thunderjet.
Totalforsvarsudstillingen
Fra Gedhusmuseets udstilling.
tog form i løbet af dagene op til
showet, og det må nok indrømmes, at vi sagtens kunne
have brugt en sektion eller to mere i teltet, da alle udstillere havde
medbragt væsentligt mere udstilTøjhusmuseet bød på ”gammelt”
lingsmateriale end forventet. Kold- øl.
krigsmuseerne Stevns- og Langelandsfortet havde skabt en fælles
plancheudstilling suppleret med
videofilm. Tøjhusmuseet udstillede
gamle militæruniformer og våbensamlinger og serverede dertil
”gammelt” øl-bryg. Garnisonsmuseet i Aalborg havde bl.a. medbragt
15

en samling håndvåben, som
man kunne få lov at røre og
pille ved. Hjemmeværns- og
FN-museet fra Frøslev leverede en plancheudstilling, og
udstillere var iklædt gamle
uniformer og påklædning
knyttet til FN. FN-museet repræsenterede ligeledes Hæren med en plancheudstilling
om Hærens 400 års jubilæum. Hos politiet kunne man få
taget fingeraftryk og komme
Lørdag aften var der gang i grillene
op at sidde på en politimotorved FLYHIS’s fællesspisning.
cykel. Beredskabsstyrelsen
var bl.a. repræsenteret med
folk i gamle uniformer og et fantastisk brandslukningskøretøj. Flymuseet i Stauning havde bl.a. medbragt et katapultsæde, hvor store og
små kunne blive fotograferet. Jyske Dragonregiments Veterankøretøjsforening fyldte godt op i teltet med udstilling af våben, uniformer og
andet militærgrej. Ikke mindst udenfor stillede de op med ældre køretøjer, en Centurion kampvogn og et feltlazaret - uhyre spændende.
Som planlæggende og koordinerende enhed bidrog FLYHIS naturligvis også til udstillingen, dels med en plancheudstilling om FLYHIS gøremål og aktiviteter, og dels med videofilm og med et DanOgså JDR Veteranpansers Leopard I kampvogn var et tilløbsstykke.
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markskort med markering af FLYHIS udbredelse og samarbejdspartnere, militære såvel som civile. I teltet havde vi besøg af pensionistgrupperne fra LUFTVET og
Flyvestation Værløse, der medbragte en fotoserie. Team Tordenjet præsenterede en spændende
historisk udstilling om infirmerivirksomheden i Flyvevåbnet. Uden for
teltet havde FLYHIS udstillet bl.a.
en NIKE raket, en Hawk launcher
med tre raketter, en firlingeaffutage
og andet godt materiel. Den renoverede og ombyggede MiG-15 var
selvfølgelig et tilløbsstykke. ”TUT”
og ”Sweet F-16” samt den ”store F16” gjorde lykke som altid. Draken
Team Karup havde placeret sig
andet steds i udstillingsområdet
med bod og to af deres Draken fly.
Desværre måtte Søværnets ”Peder At FLYHIS har ”tråde” til alle dele
af landet, fremgår af denne præSkram” melde fra.
I arrangementet op til sønda- sentation på udstillingen.
gens show havde FLYHIS arrangeDen nyistandsatte MiG-15 vakte stor opmærksomhed.
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ret bespisning og sovemulighed lørdag nat for
dem, der havde lyst og
behov. Det var en stor
succes, og der blev udvekslet mange erfaringer fra den professionelle og den mindre professionelle museumsverden.
En lille anekdote i
På fornemste vi sluttede Red Arrows årets forbindelse med indretningen af telte: Som omAir Show af.
talt tidligere manglede
der plads i det store telt, og et af tiltagene var, at FLYHIS ville udstille
diverse bøger udgivet af Flyvevåbnet og FLYHIS. Under orkanlignende tilstande over Karup forsøgte vi at stille et pavillontelt op til brug for
præsentation af bøgerne. Dette skete onsdag eftermiddag – og vi syntes selv, at teltet var tøjret rigtig godt. Men ak! Torsdag morgen blev vi
gjort opmærksom på, at Norwegian under indflyvning til Karup havde
observeret et flyvende ”tæppe/telt” med callsign ”Flying Hist” på vej
østpå, så hvis det ikke var for megen ulejlighed, så Air Traffic Control
gerne, at vi tilbagekaldte teltet. Således opfordret - således gjort. Teltet blev indfanget og kørt over og holdt fast med en af de udstillede
kanoner. Dette blev teltes endeligt. Til erstatning blev et gammelt
grønt militærtelt bragt til veje, samlet og stillet op, men nu inde i det
store hangartelt. Fredag aften, da orkanen havde lagt sig til stærk
storm fra vest, blev det samlede telt af 12 brave mænd og kvinder fra
Dragonernes Veterankøretøjsforening båret ud og fæstnet til moder
jord med jernspyd og andre tunge genstande. Det hjalp, og det holdt,
så det lykkedes at få udstillingen op at stå.
En stor tak til alle, der i FLYHIS regi har knoklet og bidraget til et
succesfuldt Air Show 2014

”The Flying Hist”
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Fra arbejdsgrupper m.fl.
Pensionistgruppen på FSN Aalborg
v/ Ole M. Andersen (OMA)

Det forgangne år har været skelsættende, fordi vi er flyttet til H. 64,
hvor vi har fået betydeligt bedre faciliteter, bl.a. med en kaffestue, hvor
der nu også er plads til gæster.

Nyt kontor og lokaler, hvor vi ikke længere skal sidde på skødet af hinanden.
Desuden et udmærket maskinværksted og et fint pladeværksted.

Selvom vi har haft travlt med at flytte og indrette os, har vi deltaget i
forskellige aktiviteter bl.a. i forbindelse med årets Air Show på
FSNKAR, hvor vi samlede MiG 15 til udstilling samt rejste de to attraphangarer. Efterfølgende var vi igen på FSNKAR for at pakke hanga19

rerne sammen og adskille MiG-15 for transport til Flymuseet i Stauning. På museet skal flyet fortælle historien om den unge flugtpilot,
som landede på Bornholm den 5. marts 1953. Flyvevåbnet Historiske
Samling har udgivet et hæfte, som fortæller hele historien. Piloten var
løjtnant Franciszek Jerecki, alias Frank Jerecki, som flygtede fra et
totalitært styre = Warszawapagten til det vestlig demokrati = NATO.
Sidenhen emigrerede han til Amerika, hvor han startede egen virksomhed og blev mangemillionær.
Her på FSNAAL har vi stadigvæk projekter, som skal færdiggøres - på lang sigt en Harvard og på kort sigt en Meteor Mark 7 ”plus alt
det løse”; så der er nok at ta` fat på.
Vi er stadigvæk 24 frivillige, som er parate til at gøre en indsats.
Derfor ser undertegnede med optimisme på fremtiden for Flyvevåbnets Historiske Samling.
---------

Værkstedsgruppen Karup
V/ Kjeld Hansen, formand
Vi har igen i år været beskæftiget med mange ting .
Vi har således været i gang med at færdiggøre F84-G`eren, og
vi har fået kroppen poleret og malet. Den skulle være færdig til Air
Show den 22. juni. Det nåede vi; den var med, og flot så den ud. Men
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farven på underkroppen var forkert, så vi fik den malet om med den
anviste farve.
Men ak.!! Nu har endnu en "expert" været forbi og meddelt os, at
det stadigvæk ikke er den rigtige farve, vi har malet med. Den skal
males om igen. Alle gode gange er som bekendt tre. Nu håber vi meget, at det bliver den rigtige farve denne gang.
For første gang var værkstedsgruppen involveret i Air Show. Vi
har fremstillet stativer til Gedhusmuseets tidslinje, og med 12 mand
har vi hjulpet museet med at lave udstilling i et stort hangartelt.
Men inden den tid havde vi
stormen "Bodil", som væltede
Flyveskolens vartegn, en T-33.
Den har vi lavet i stand med opretning og maling, så den kan
blive bragt tilbage til dens plads.

Vi fik en rustklump, som indeholder et engelsk luftfyr, som kaldes
"læbestiften". Det er et af de helt
store og flerårige projekter, som vi
er gået i gang med.

En af de større opgaver var, at vi skulle rømme Prøvestanden og have
alt materiel, maskiner og værktøj flyttet til Gedhus.
Bunkerholdet har udført et stort arbejde med at istandsætte
Gedhusmuseets Bunker 1141. Der er mange timers arbejde endnu,
inden den er udstillingsklar.
Vores F-16 ”Saml-let” team har også været ude nogle gange,
bl.a. til åbent hus på Holstebro kaserne.
Når alt er blevet ryddet op i Domehallen, skal en Gloster Meteor
MK. VIII ind, så den kan blive renset og repareret, så den kan komme
tilbage til museet i Gedhus.
Vi satser på, at vi i det kommende år kan yde museet i Gedhus
hjælp til at vedligeholde de forskellige genstande i udstillingen.
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Alt i alt har vi har haft et godt og travlt år, og vi har den glæde, at vi
har fået nye medlemmer, så vi nu er 32
Vi siger tak til FLYHIS og alle andre, som vi har samarbejdet med i
årets løb.
---------

Flyvestation Karups Historiske Forening

Museet i
Gedhus
v/ N.P. Nielsen (Krølle)
Året startede med udvælgelse
af hændelser og fotos til en tidslinje for Flyvestation Karup op til
dato. Tidslinjen var en del af
museets udstilling ved Air Show
2014. Det viste sig at være et
stort projekt, men vi formåede
dog samtidig at holde museet åbent.
Vores udstilling til Air Show 2014 trak mange folk og blev rost af
alle.
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Fra museets udstilling på Air Show.
Museet har været så heldig at få en ekstra hjælper i åbningstiden, idet
Knud Kristensen fra Holstebro er tiltrådt museets faste stab. Han er
tidligere F-100 klarmelder fra Flyvestation Karup og er således med til
at udvide museets samlede viden om flyene og deres historie - hvilket
vores stigende antal besøgende har stor glæde af.
TV-Midtvest lavede en fin serie af udsendelser, foranlediget af en
hændelse her på Karup i 1945, hvor en Lancaster måtte have en større reparation på hydrauliksystemet.
Vi havde fotos af flyet på Karup, og en herboende søn til en af
englænderne medvirkede til et besøg hos faderen i England. Det blev
der en meget fin serie ud af med både engelske og tyske piloters oplevelser og betragtninger.
Museet har gennem tiden haft store fugtproblemer i vinterhalvåret. I
Flytning af flyene - f.eks. i forbindelse med udstillinger - har altid været noget af en opgave. Nu er det blevet nemmere med transportvognen, som af indlysende grunde har fået navnet ” Lillebæltsbroen”.
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Et kig ind i hangarteltet.
både teltet og hallen satte fugten sig på alt; men nu ser det ud til, at vi
har klaret problemet, da vi har indkøbt og opsat to store loftventilatorer
begge steder. Det holder tilsyneladende fugten borte.
Værkstedsgruppen ved FLYHIS vil fremover hjælpe museet med at
vedligeholde de forskellige genstande i udstillingen.
Sidste efterår fik vi det store hangartelt meldt klar. I teltet er foreløbig
udstillet ”Queen Mary”, en RF-84F Thunderflash, to brandbiler med
mere.
Bunkerholdet arbejder fortsat med at få bunker 1141 gjort klar til udstilling, og vi forventer den klar til sæsonen 2015.
Besøgstallet gennem året må betegnes tilfredsstillende.
------------
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Draken Team Karup
v/John Andersen

2014 har været et godt, men også et meget travlt
år for Draken Team Karup. Jeg synes, at vi med
det relativt høje aktivitetsniveau, vi har, får os arbejdet bedre og bedre sammen i bestyrelsen, men
– hvad der er endnu mere vigtigt - får et tættere og
tættere forhold til vore mange medlemmer.
I år lagde vi ud allerede i januar måned. Michael van der Sterren,
(foreningens faste event-mager) havde arrangeret en speciel rundvisning på
Flymuseet i Stauning. Besøget bød både på morgenkaffe og frokost samt en
rundtur under Michaels kyndige ledelse. Museet havde med stor velvilje accepteret, at der under rundvisningen var adgang til cockpits og flere af flyenes kabiner. Det blev en rigtig fin dag for de mange deltagere. Jeg så flere af
deltagerne, der blev fjerne i blikket, når de sank ned i et cockpit og lod årene
passere revy.
Tidligt i februar var vi værter for årets andet arrangement, nemlig: Store Oprydningsdag. Denne dag, der var på aktivitetskalenderen første gang i
2012, er helt sikkert kommet for at blive. Dagens tema er i al sin enkelhed:
OPRYDNING. Af en eller anden ukendt årsag er der en tendens til, at vores
shelter bliver endog meget rodet i løbet af året. Dette rådes der bod på veddenne Store Oprydningsdag. Vi er så heldige at have nogle meget gode og
meget aktive medlemmer, som hellere end gerne rækker os en hjælpende
hånd, når vi har behov, således også denne gang. Der blev ryddet op, fejet
og sat på plads til den store guldmedalje, så da dagen var til ende, var Shelter 152 næsten ikke til at kende igen. Herfra en meget stor tak til vore medlemmer.
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Et andet af vore faste indslag – Forårsklargøringen – blev afviklet sidst
i april måned. Også til dette arrangement var der sædvanen tro fint fremmøde; det er jo her, at flyenes behov for kærlig pleje primært bliver tilgodeset.
Således også i år. De sidste par år har vi forsøgt at skaffe tid til at starte
mindst ét af flyene på denne dag. Det skulle også prøves i år, men til vores
store fortrydelse nægtede begge fly at samarbejde – ja selv startvognen gjorde alvorlige indsigelser. Vi – hermed mener jeg vores elektriker, Jørgen – har
efterfølgende fået styr på situationen, så nu kan begge flyene starte, og det
samme gælder for begge vore startvogne.
2014 har på mange fronter været præget af Danish Air Show. Det gælder også for os i DTK. Vi udstillede vore egne to fly, samt AR-109 som vi lånte ved AFTC. FLYHIS havde et ønske om at vise den gamle ”DINO” kran
med et fly hængende frit svævende i krogen. Vi i DTK var noget tilbageholdne med at give tilsagn om brug af vores fly til formålet. Mange ting kunne jo
gå galt undervejs, og vi er unægteligt lidt ømskindede og bange for ridser,
buler og andre skader på flyene. Vi kunne jo eksempelvis være så uheldige,
at flyet faldt ned og blev
beskadiget på en sådan
måde, at vi ikke ville have
mulighed for at reparere.
På grund af megen blæst
på dagen, kom AR-109
aldrig op at hænge, men vi
nøjedes med at vise, hvordan startopstillingen skulle
være. Så vi endte med at
lave en masse arbejde, her
tænker jeg på demontering
og montering af yderplanet
for at få flyet ud, og senere
ind igen. Nå – pyt med det,
når bare det er sjovt.
Vi deltog også i år i KZ Rally i Stauning.
Her var vi sammen med FLYHIS. Lars
Søe havde på forhånd tilbudt os en
plads i et større telt, da vejrudsigten
ikke just var lovende. Vi kunne på den
måde få cockpittet – som sædvanligt
velvilligt udlånt af Museet i Gedhus –
under tag.
Det blev en særdeles spændende dag – rent vejrmæssigt. Vi ankom i
DTK’s mødested ved årets Air
silende regnvejr, stillede op og fik os
arrangeret. Vejret var så dårligt, at flye- Show.
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ne blev på jorden, altså ingen flyvning om formiddagen. Omkring middag blev
vi ramt af det, der bedst af alt kan kaldes ”Bodils lillesøster”. Det blæste så
voldsomt, at vi - selvom vi havde sikret bardunerne med 50 kilo betonblokke
- alligevel måtte have seks mand til at hænge i teltpælene for at forhindre
teltet i at flyve væk. Så pakkede vi sammen og kørte hjem.
Vores eget arrangement – Draken Meeting – fandt sted i september
måned. Det blev et noget større arrangement end sædvanligt. Flyvestationens Nostalgidag var blevet aflyst på grund af for lille tilmelding. Esk. 729
piloter holdt reunion og manglede indhold til dagtimerne. Vi besluttede at slå
tingene delvist sammen for at kunne profitere af hinandens indslag.
På grund af en mere end stram økonomi er det meget svært at lave
flyvende indslag på sådan en dag. Vi i DTK kunne jo byde ind med en opstart, så det smagte jo da lidt af fugl. Nostalgidagen blev kaldt til live igen, og
en overgang så det hele meget lyst ud. Vi havde fat i en svensk Draken, som
skulle hjem fra et airshow på Jersey. De havde indvilget i at komme forbi,
lande og hilse på. Det var millimeter fra at lykkes, men kiksede så alligevel i
sidste øjeblik.
Vi var ligeledes sikre på at kunne præsentere EH101 under udflyvning
til SAR-vagt. Det kiksede, da helikopteren ikke var samarbejdsvillig. Vi havde
en aftale med AVB om at kigge forbi, hvis de var airborne på det tidspunkt,
hvor alle var samlede omkring Draken. Det kiksede også - på grund af meget
ringe sigtbarhed, så hele vores fine planlægning faldt sammen som et korthus – og det meste af det på selve dagen. Så er det altså en anelse surt at
være arrangør. Heldigvis har vi BOR, som i en håndevending fik sat en
branddemonstration op – og stor tak for det.
Vi spiste alle sammen i Den Blå Sal, hvor der var arrangeret ”grill selv.”
Det lykkedes så til gengæld. ISS, som nu står for kantinedriften på flyvestationen, leverede en fremragende grillmenu. Efter middag spredtes vi atter;
DTK til Flyveskolen sammen med ESK 729’ s piloter til et par gode briefinger.
Om aftenen var jeg til reunion med ESK 729. Piloterne havde været en anelse rystede over, hvor voldsomt et Drakenfly i fuld efterbrænder larmer; de
kender jo for de flestes vedkommende kun lyden inde fra cockpittet.
Der sker fortsat forandringer i ”dragehulen” – Shelter 152. Vi har fået
stillet et lineskur til rådighed; det er sat op inde i shelteren og fungerer nu
som kontor, mødelokale og varmestue, når der arbejdes i shelteren. Vi har
ligeledes fået stillet en container til rådighed. Den er også stillet op inde i
shelteren og skal efter endt indretning fungere som vores nærlager for reservedele, der ikke er så temperaturfølsomme. Vi råder fortsat over et opvarmet
rum på FLYHIS, og her opbevares de mest følsomme reservedele.
Vi har lige afsluttet den årlige generalforsamling. Den var i lighed med
øvrige år meget hyggelig med megen snak og en del gode historier. Der var
ingen udskiftninger i bestyrelsen, men en tilgang af to ekstra suppleanter.
Gennemsnitsalderen i bestyrelsen er høj, og vi vil med et par ekstra – og unge - suppleanter så småt begynde at forberede os på fremtiden.
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Team Tordenjet
Skrydstrup
v/ K.E. Kønig
Så var der Air Show på FSNKAR. Team
Tordenjet var tilbudt en stand i teltet
sammen med FLYHIS. Vi var tilmeldt
med seks mand som hjælpere, nemlig
Stoffer, Hedegaard, Thingvad, Rauff,
Thom og Hallum. Afgang søndag kl.
0600 med vores udstillingsgrej samt fornødne kolde drikkevarer.
Vel ankommet efter en køretid på godt 1½ time fik vi udleveret
udstiller-adgangskort og tre veste med plads til vores logo. Efter morgenmad i Forsvarets Cafeteria kørte vi ud til udstillingsteltet. Den montre, vi skulle låne, var ”solgt” til andet formål. Vi fik dog fremskaffet en
anden og fik etableret en fin lille udstilling. Der var besøgende hele
dagen og en masse snak. Ind imellem var der tid til at se lidt flyvning
med Eurofighter, Griben, F-18 og en hel del andre spændende fly og
helikoptere. Vejret var tørt, lidt blæsende og med lidt høje skyer her og
der. Ca. 120.000 besøgende og næsten lige så mange fotografiapparater.
Den 30. april tog 20 medlemmer fra TT samt Leif Pedersen fra
”Bunker 45” på tur til Frøslevlejren og til Søgård Kaserne. Vi blev modtaget af Harry Flebbe, som foruden at være med i Team Tordenjet også deltager aktivt i Hjemmeværnets Historiske Udstilling og Arkiv. I
Frøslev så vi foruden Hjemmeværnsmuseet også Brigadesamlingen,

Frøslevlejren og Søgård Kaserne
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der ligger i samme bygning. Der var også tid til besøg ved Frøslevlejrens Museum, FN Museet og Beredskabsforbundets informationsbarak, ligesom vi var en tur rundt i lejren for at bese vagttårne og diverse
mindesmærker. Vi sluttede besøget med en dejlig ”udvidet” frokost
sammen med hjemmeværnsfolkene.
Herefter gik turen til Søgårdlejren, hvor Hjemmeværnets Historiske Arkiv har til huse i en større garagebygning. Det er et stort arkiv
med mange publikationer, film og mange andre arkivalier.
Besøgende.
Team Tordenjet har i 2014 haft i alt 110 besøgende gæster til rundvisning i Byg. 349 og HG 6.
Det har bl.a. været folk fra Danfoss, Veteranbilklubben,
”Stumperne af 1994” fra Fyn, beboere fra plejehjemmet i Vojens og
gamle medarbejdere.
Bunker 45.
Projekt ”Bunker 45” har fået tildelt et lokale i Team Tordenjet-bygning
349 på FSN/SKP.
”Bunker 45” er en gruppe ildsjæle, der påtager sig opgaven med
registrering af tyskernes efterladte fæstningsanlæg og bunkers på
FSN/SKP. Lokalet, de har fået tildelt, bruges til computerregistrering af
relevante oplysninger og kortmateriale.
Team Tordenjet ønsker gruppen velkommen under FLYHIS. Det
er rart at kunne samle fælles interesser under samme tag.
Uniformer
Team Tordenjet´s samling af uniformer er blevet
udvidet med 2 stk.
Brigadegeneral J.F Autzen (FRI), tidligere
stationschef på Skrydstrup, har doneret en blå
uniform, og seniorsergent Bent Erdland, Team
Tordenjet, har doneret
en FLV selskabsuniform
med SSG distinktioner i
guldvævning placeret på
underærmerne samt
”guld-knapper” med flyvervinge.
29

For den tekniske del af Team
Tordenjet har 2014 budt på
mange forskellige opgaver.
I HG 6 er det begyndt at
ligne et sted, hvor det er til at
løse de opgaver, der stilles,
men der mangler dog endnu
en del, inden vi helt er på
plads.
Netop nu har vi fået samlet
den T-33, som snart skal til Karup. Og vi har renoveret en F-84,
som nu ligger i en ny børnehave i
Vojens.

Per knokler med at få projekt
”Børnesimulator” klar til Stauning.
Yderligere har vi fundet 2 stk.
Nimbus, som er blevet registeret ved FLYHIS. Køretøjerne
kan ses i den nye film, der omhandler 9. april 1940, og som
får premiere i marts 2015.

Vort sædvanlige hængeparti er den F-100 Super
Sabre, som mangler at blive
malet !!!!
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Vi fik klargjort E 176
(F-16 SamlLet). Allerede den 28. februar
skulle den stilles op i
Give i anledning af
150 året for dragon
Niels Kjeldsens død.
Senere skulle den til
Fårvang, hvor vi stillede op, og folk fra Karup pillede ned.
Vi kom igen på
banen, da den skulle
stilles op i Tøjhusmuseets gård, og den sidste opgave indtil videre var
opstilling på Rosenborg Eksercerplads i anledning af Kulturnatten. Dagen efter pillede vi den ned og transporterede den til Langelandsfortet,
hvor den blev samlet i en, efter omstændighederne, meget lille hal.
Onsdag den 22. oktober blev den hentet tilbage til vinterkvarter på
Skrydstrup.
Et lille suk: Der er stadig nogle, som ikke kan kende forskel på
en opslagstavle og en F-16
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Pensionistforeningen
for Flyvestation Værløse
v/Leif Richardsen
Pensionistforeningen har haft en stille periode i det forløbne år.
Der er ikke sket de store aktiviteter i foreningen.
Foreningen har deltaget i forskellige arrangementer med Skovog Naturstyrelsen samt Furesø Kommune vedrørende den fremtidige
brug af Flyvestation Værløses arealer.
Foreningens virke.
Foreningen har ikke haft
Tirsdagsmøde
mulighed for værkstedsaktiviteter, så vi har holdt
os til tirsdagsmøder i lokalerne i Bygning 9.
Samtidig fortsætter
gymnastikken hver tirsdag, hvor ca. 10 af medlemmerne trofast møder
op.
Hver torsdag eftermiddag mødes ca. 20
personer og danser
squaredance. Vor tidligere caller Frank Kierkegaard er stoppet med at
lede dansen, så vi har i stedet overtalt P.E. Christensen, der i over 25
år har undervist i squaredance, til at være caller.
Rekrutterings F-16.
Pensionistforeningen har i år
haft fornøjelsen af at opstille F
-16 på Danmarks Tekniske
Museum i forbindelse med
Fars Dag-arrangement den 5.
maj. Efter arrangementet blev
flyet adskilt den 6. maj og kørt
til Jylland.
F-16 på Frederiksberg Rådhusplads
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Sommeren over var flyet opstillet på Tøjhusmuseet. Den 4. september adskilte Pensionistforeningen flyet på Tøjhusmuseet og opstillede
det på Frederiksberg Rådhusplads. Efterfølgende blev flyet adskilt og
transporteret til Høvelte Kaserne for opbevaring indtil Kulturnatten i
København, hvor det var udstillet på Rosenborg Eksercerplads, og her
deltog Hans Faurby Bjævertoft som guide m.v.
Catalina og S-61 Team Værløse
Dette team har ikke været aktiveret i 2014.
Fotoregistrering
Der har været visse vanskeligheder med at benytte programmet til registrering af fotos, så hovedvægten af arbejdet har
hidtil været at identificere
de enkelte billeder. Her får
foreningen stor hjælp af
vore medlemmer.
Foreningens 30 års
jubilæum
Bruno Rye Larsen og Kjeld Nygaard drøfPensionistforeningen for
Flyvestation Værløse blev ter billeder.
stiftet i 1984 af Jørgen
Rasmussen.
Foreningen fejrede dette ved et arrangement den 30. august,
hvor 57 medlemmer med ledsagere deltog.
Vi startede med en velkomstdrink i Jonstruplejren i Bygning 9,
hvor vore lokaler blev vist frem. Aftenen sluttede med middag i
Jonstruplejrens messe med efterfølgende hyggeligt samvær, hvor der
blev fortalt gode historier af flere medlemmer.
FLYVESTATION VÆRLØSE
Skov- og Naturstyrelsen
Sidste efterår havde Skov- og Naturstyrelsen iværksat et arrangement
på Flyvestationen, hvor interesserede foreninger kunne komme og
vise, hvad foreningen arbejder med.
Pensionistforeningen havde oprettet en stand, hvor vi med bille33

der viste, hvad foreningen beskæftiger sig med. Standen var godt besøgt, især af tidligere ansatte på flyvestationen, så der blev mulighed
for at reklamere for foreningen.
Det er vor opfattelse, at Skov- og Naturstyrelsen ikke interesserede sig for flyvning, men er mere optagne af de udendørs aktiviteter,
idet Skov- og Naturstyrelsen netop har udsendt en arealplan for Naturstyrelsens del af Flyvestation Værløse. Af denne plan fremgår, at man
ikke finder området egnet til udlejning af hangarplads til fly etc., idet
området nu er et offentligt tilgængeligt naturområde, hvor der er en
række andre friluftsinteresser.
Naturstyrelsen er i øvrigt i dialog med Furesø Kommune, der
tillige har planer om et samlingssted for flyverinteresserne i Hangar 1
og 2, beliggende i det sydlige område uden for Naturstyrelsens areal.
Furesø kommune
Furesø kommune arbejder ihærdigt på, at der i Hangar 1 og 2 etableres forskellige foreningsaktiviteter samt et mindre flymuseum med arbejdende værksteder, som kan bistå – også andre – museer med renovering og vedligeholdelse af museumsfly.
Pensionistforeningen har sammen med andre interesserede foreninger været inviteret til drøftelser med kommunen, hvor vi har fremlagt vore ønsker.
Når Furesø kommune har gennemgået hangarernes tilstand, vil
de interesserede foreninger blive indkaldt til yderligere drøftelser.

FSN Værløse
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Luftforsvarets Veteraner
LUFTVET
V/ H. Thusen, formand
Sociale arrangementer
De faste sociale arrangementer som bingo,
julefrokost, generalforsamling, happy hour og høstfest er naturligvis
blevet afholdt i vores sociale forening.
I lighed med tidligere år havde vi den glæde den 1. juni
at kunne invitere LUFTVET
medlemmer med familie og
venner til en rundvisning på
Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Der var 70 deltagere, og
i år var vejret med os. Der
var tre rundvisninger, og efter hver rundvisning var der
sandwich 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. Deltagerantallet er
for nedadgående, så de fleste medlemmer med familie og venner har
efterhånden set KKM. Vi overvejer kraftigt først at gennemføre et lignende arrangement på KKM i 2016.
LUFTVET deltog også i
september/oktober mdr. i
den årlige udflugt, som var
arrangeret af FLYHIS.
Denne gang gik turen til
Bornholm. Det var nærmest øen rundt med besøg
på mange minderige steder. En rigtig god tur – fortsæt med disse ture.
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Den 8. oktober 2014 var det 50 år siden,
at Danmark modtog de første fire HAWK
eskadriller på US våbenhjælp. ESK blev
på denne dato oprettet på Fort Bliss, El
Paso, Texas.
I LUFTVET besluttede vi, at dette
skulle fejres ved et arrangement, hvor vi
forsøgte, at finde så mange som muligt af
de personer, der var med dengang. Vi fandt 76, som vi sendte invitationer ud til; det resulterede i, at 32 personer tilmeldte sig. Derudover
var LUFTVET’s medlemmerne inviteret, og derfra deltog 43.
Arrangementet startede på Flyvestation Skalstrup kl. 0900 med morgenkaffe,
hvorefter der var en briefing om situationen
i Flyvevåbnet ved oberst Henrik Larsen fra
Flyverstaben. Derefter fortalte chefsergent
Lars Søe-Jensen om arbejdet ved Flyvevåbnets Historiske Samling.
Deltagerne blev derefter transporteret
i busser til Koldkrigsmuseet på Stevnsfort, hvor
der først var fotografering, hvorefter frokosten
blev indtaget. Formanden
for LUFTVET fortalte om
foreningen, hvorefter
overinspektør Thomas
Pedersen bød velkommen til museet og meddelte, at der var arrangeret rundvisning ved
HAWK og derefter i undergrunden. Alle havde en dejlig eftermiddag
med et meget flot vejr.
Sidst på eftermiddagen kørte vi tilbage til Skalstrup, hvor der var
tid til en tur i baren. Kl. 1830 gik vi til bords til en tre retters menu med
diverse vine og kaffe.
Snakken havde gået på fuld kraft hele dagen, som det også var
tilfældet under middagen og resten af aftenen under det kammeratlige
samvær, som vi kaldte det.
Alt i alt blev det en god og minderig dag.
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Koldkrigsmuseum og fadderdage
Ved afslutninger på sæsonen 2013
blev alt materiel kørt under tag for vinterperioden, dog blev HPI-B i teltet og
med antennen pakket ind i plastic.
Ved sæsonstart 2014 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. Kibæk Presenningfabrik har afgivet et tilbud på
330.000,00 kr. Det er naturligvis KKM, som har ansvaret for indkøb af
teltene. De originale hollandske tegninger af teltene blev sendt til Kibæk, og vi har modtaget tegninger over de nye telte, men har mange
spørgsmål.
Det store telt fik i efterårets og vinterens storm en stor flænge i
toppen. Vi fik det midlertidigt repareret, og i foråret kom sadelmageren
fra Korsør for at reparere teltdugen.
Det gamle NIKE Ajax MSL fra FLYHIS vil vi gerne have for at
skære det op, så man kan kigge ind i MSL.
Loftet i Svend-Åges hus er nu tømt for effekter, og disse er oplagt på hylder i container. Effekter i Svend-Åges hus, der skal registreres, mangler stadig, men det er planlagt til gennemførelse i september
2014.
US HAWK Basic MSL er nedtaget og lagt indendørs. MSL skal
evt. senere ophænges i receptionsbygningens loft. Ex HAWK MSL er
renoveret, malet og monteret på piedestal.
Almindelig vedligeholdelse af materiellet, herunder smøring og
maling er foretaget.
I de små 10 år,
LUFTVET har eksisteret,
har vi flyttet lokaler tre
gange, og nu skal vi til
det igen. FSNSKL lukker
senest med udgangen af
dette forsvarsforlig.

Generalforsamling 2014

LUFTVET har i dag 194
medlemmer.
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Jagergruppen Stauning
v/ Bent Laursen

Udover arbejdet på Firefly’en har gruppen i 2014 udført en række mindre opgaver. Blandt dem kan nævnes, at vi har fået sat fødder under
Catalinaen for at aflaste dækkene. Det samme gælder for Harvarden.
Også de resterende fly vil med tiden få fødder under - i første omgang de fly, som vi ved, at der ikke skal rokeres rundt på.
På det ene Sidewinder missil på Draken A-009 var der opstået
korrosion, men det er nu blevet repareret, så det knap kan ses.
C-47 K-687 har fået byttet sine ski, da vi tidligere er blevet oplyst
om, at de var spejlvendte. Nu skulle de vende rigtigt, selvom vi ikke
kan se nogen forskel.
Undertegnede har fået bjærget bugtanken til Gloster Meteor
Mk.8, og den er vi i gang med at give en kærlig hånd; bl.a. laves der
nye trælister rundt omkring kanten på den .
Gruppen har også fået ryddet op i Corvetten, så der på sigt kan
åbnes op for publikum, men først, når der er lavet en plastplade som
afskærmning ud til cockpittet; den er vi i gang med.
Ellers er gruppen i fuld gang med at slibe og grundmale på Firefly’en. Det skrider støt og roligt fremad, og vi forventer, at hele flyet
er grundmalet inden sommeren 2015.
Samtidig laver vi lidt på (R)F-84G Thunderjetten, hovedsagligt i
cockpitbrønden.
Og som de forrige år, har vi såmænd også afstøvet nogle af flyene i Hal 3.
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Opsund Aircraft Display Team

Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole v/John Jensen
Danish Air Show 2014

Projektet med ”MiG-15 346 Jarecki” blev afsluttet i forbindelse med en
stolt fremvisning og udstilling af flyet i nyrenoveret stand i forbindelse
med Flyvevåbnets Air Show den 22. juni 2014 i Karup. Flyet stod i flot
bemaling som et historisk objekt fra Den kolde Krig og med en historik, der har direkte forbindelse med Danmark, da det jo netop var et
MiG-15bis fly, som den unge polske pilot Jarecki valgte at benytte til
sin afhopning til Vesten via Rønne Lufthavn på Bornholm den 5. marts
1953.
Ca. 120.000 mennesker havde i forbindelse med Danish Air
Show mulighed for at bese og røre ved flyet, der berettiget tiltrak sig
megen opmærksomhed med sin placering mellem øvrige militær-/
flyhistoriske effekter ved den store udstilling ved Flyvevåbnets Historiske Samling. MiG-15 med sit karakteristiske næseparti inviterer næsten til at gå hen og kigge ind i indsugningen.
Forud for denne udstilling af flyet var naturligvis medgået adskillige
timer med ombygning, restaurering, afslibning, bemaling, samling m.v.
Projektet har været omfangsrigt og krævet masser af akkuratesse,
faglig og håndværksmæssig dygtighed, opfindsomhed og ikke mindst
TÅLMODIGHED. Ting tager tid – en MiG-15 tager særdeles lang tid!
Projektet har taget godt to år og har været afviklet i flere faser og på
flere lokationer:
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1) Maj-juni 2012: afhentning i Krakow,
Polen (FLYHIS og Pensionistgruppen
Aalborg)

2) Juni 2012maj 2013: ombygning fra 2-sædet til 1-sædet
(Pensionistgruppen Aalborg)

3) Maj 2013 – februar 2014: afrensning, slibning, reparationer, klargøring til maling
(Ungdomsskolens flyhold med unge og projektlærer Per Ørum)
4) Marts – maj 2014:
bemaling (Per Ørum)
5) Maj – juni 2014 endelig klargøring inden udstilling i Karup (de unge og Per Ørum)
6) August 2014: transport og opstilling i Danmarks Flymuseum i
Stauning (Pensionistgruppen
Aalborg i samarbejde med Ungdomsskolen og FLYHIS)
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Der har ind imellem været perioder, hvor projektet har været på standby pga. ferie og lignende, men ellers er der i lange perioder arbejdet
intenst på projektet af både de unge og de voksne.
I Ungdomsskolens del af projektet har Per Ørum som leder af
MiG-15 projektet ydet en særdeles flot indsats, hvorfor flyet da også
fremstår endnu flottere og meget tæt på ”autentisk” i forhold til, hvad vi
havde turdet håbe på. De unge har i perioden maj 2013 til februar
2014 taget et stort slæb med alt det grundlæggende og ”usynlige”,
men meget vigtige forarbejde med nedslibning, afrensning og klargøring.
Med aflevering af Gloster Meteor
Mk.8 (nr.499) i 2000, Sikorsky S-55C
(nr.884) i 2004 og MiG-15bis (346replica) i 2014 har RingkøbingSkjern Ungdomsskole med flyholdet
i Opsund og Per Ørum ved styrepinden i alle tre projekter bevist sit værd
og haft mange gode og lærerige timer med sved på panden, smil på
læben, flywer-snak, sociale arrangementer, udflugter og tilbageblik til en
glorværdig periode i det danske flyvevåben. Ikke mindst MiG-15 projektet har haft historiens vingesus meget tæt på fuselagen!

Tak fordi vi har måttet ”lege” med flyrestaurering og flyhistorie i størrelsesforholdet 1:1 i virkeligheden og ikke gennem en historiebog. Der er
fortsat, om Flyvevåbnet og FLYHIS ønsker det, potentiale til at tænke
fremtidige flyhistoriske projekter ind i Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole – måske navnlig i forbindelse med vores involvering i den nye skolereform, hvor ungdomsskolen i samarbejde med folkeskolerne kan
tilbyde anderledes og gerne håndværksrelaterede interessefag, der er
mere spændende end de traditionelle valgfag. Mon ikke vi igen kunne
lokke nogle unge drenge og piger ud fra klasseværelset og ud i virkeligheden?
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Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre
- AAA, i 2014
v/Bjarne Gren
2014 ligner på mange punkter de foregående år med god aktivitet og
gode tiltag.
Vores hangarprojekt blev delvist afsluttet med tilskuddet fra Realdania, idet de opgaver, der var skitseret, blev gennemført. Derudover
blev der midler til at indkøbe facadetømmer til den vestlige gavl, brædder af god kvalitet og med særlige mål, som nu er lagt på lager til en
opgave i det kommende år.
Klubbens fly og flyprojekter er
naturligvis det, der bruges de
fleste ressourcer på, både i
Avedøre og på flyvepladsen i
Ringsted, hvorfra alle klubflyvninger foretages.
OY-ATI har været godt benyttet
af mange piloter indtil nu, og vi
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forventer, at flyet har fløjet ca. 100 timer i 2014, inden vi holder juleferie. Vi har ingen problemer haft med flyet siden opstarten i 2012, udover lidt småting og almindelig vedligeholdelse. ATI har foretaget omkring 650 landinger, i den tid AAA har rådet over flyet, så vi må sige,
at understellet nu er afprøvet.
Vores KZ-III, OY-DVA,
fik sidste vinter en større overhaling, hvor bl.a.
haleplanet blev totalrenoveret og forruden
blev skiftet. Samtidig
gennemgik flyet en
konvertering fra std.
LDB til EXPERIMENTAL, idet det var med i
et pilotprojekt, som skal
danne grundlag for dette i fremtiden. Da DVA har stået på værksted en stor del af tiden i år,
bliver der naturligvis ikke logget så mange timer her.
OY-AZZ, Piper Super Cub projektet, skrider langsomt frem. Der har
kun været et par medlemmer beskæftiget på dette indtil nu, og det har
mest været med at klargøre krop og dele til glasblæsning og grundmaling. Vi har indkøbt en ny blæsekabine, der kan håndtere emner på ca.
100 x 60 cm.
OY-DHK projektet er nok det, der er mest underdrejet for tiden, idet
der er andre opgaver, vi har måtte prioritere lidt højere. Flykroppen,
som er af stålrør, er klargjort og klar til at blive beklædt.
DHK er det ældste fly vi har, en KZII coupe fra 1938 og udstyret med
vinger, der er beklædt med finer.
Disse vinger har nok været den
største udfordring i projektet, idet
det var uvist, om limningerne stadig
kunne godkendes. Det viste sig heldigvis, at det kunne de, så nu er opgaven begrænset til reparation og
ikke genopbygning.
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Det projekt, der for tiden
får størst opmærksomhed, er KZ-III flyet, OYDYZ, der i 1946 blev leveret som ambulancefly
til Zone-Redningskorpset.
Vi står netop overfor at skulle påsvejse nye
fæstepunkter til understellet, der blev revet af
under en uheldig nødlanding i 1994. Vi forventer, at flyet står færdigt til foråret, hvor det bliver
stationeret i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Her er nyanlagt en
lille flyveplads, hvor man for tiden er ved at opføre en tidstypisk hangar til DYZ.
Klublivet i AAA, både i Avedøre og i Ringsted, fortsætter i en positiv
udvikling. Vi har stadig vores faste arbejdsdag i Avedøre om tirsdagen, hvor alle er velkomne fra kl. 09:00. Det gælder også besøgende,
der bare har lyst til at se, hvad det er, vi går og laver. Vi har fortsat
vore foredrags-/filmaftener i vintermånederne, og vi har en del grupper
på besøg året igennem.
I Ringsted har vi igen haft stor succes med at afholde flyveaftener sommeren over, hvor alle medlemmer kan komme med ud at flyve, uanset om de selv har et certifikat.
Med den sommer, vi
har haft i 2014, så
kan næsten alt blive
til en succes -
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Strut Nordjyllands
aktiviteter i 2014
v/Steen Lee Christensen

De tre fly ankommer til Blokhus før
landing på stranden.

Året startede med småprojekter, der kan udføres i vores kolde og uopvarmede hangar.
Noget af det første, der blev lavet, var 100 timers eftersyn på både
vores KZ VII O-619 (OY-ATM) og Chipmunk (OY-DHJ). Selvom det
kunne være lidt koldt for fingrene, er det godt at få overstået, så vi kan
flyve de dage, hvor vejret er med os.
I slutningen af februar deltog vi i et arrangement hos medlem Kræn
Hjortlund (RV-8 selvbygger og KZ VII og Turbulent ejer). Her var der
bl.a. et spændende foredrag af Jan Johansson om Joint Strike Fighter, som måske er afløseren til Flyvevåbnets F-16. Et spændende arrangement, som vi kunne nyde i et opvarmet lokale med lys i modsætning til vores egne lokaler. Ca. 50 personer fra forskellige foreninger
deltog.
Den 24. april fløj vi vores fly til Karup for at deltage i møde hos FLYHIS angående en mulig restaurering af en Harvard til flyvende status.
Jan Johansson leder projektet, og vi skulle sondere forskellige muligheder for at skaffe reservedele, økonomiske midler og ikke mindst arbejdskraft til det spændende projekt. Et stort projekt, som vil kræve
meget arbejde og penge for at lykkes. Det ville jo være fantastisk, hvis
vi kunne flyve i en Harvard til Flyvevåbnets 70 års fødselsdag. Grundet det nært forestående Air Show i Karup var mange optaget, og der
er vist ikke sket så meget i projektet siden? (Se i øvrigt på side 50)
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Den 17. maj havde
Blokhus by 400 års
jubilæum. Blandt
mange andre arrangementer var der planlagt landing af tre fly
på stranden. Kræn
Hjortlund var primus
motor i det flyvende
projekt og efter godkendelse fra diverse
myndigheder blev der
afspærret 600 m af
stranden til landingsInteressen for vores fly var stor
område. Hjemmeværnet var en stor hjælp
med rydning af stranden og afspærringen. Vi landede med tre fly, RV8, KZ VII og Chipmunk. Det viste sig at blive lidt af et tilløbsstykke og
en stor succes. Oplevelsen ved at lande på en strand er ellers kun
noget, der tilkommer Flyvevåbnets C-130- eller helikopterpiloter. Det
var en spændende oplevelse for os “civilister” og en speciel fornemmelse at indsnuse den friske havluft, når vi åbnede canopyet, efter at
motoren var stoppet.
Strut Nordjylland var
også til stede med
O-619 til Air Show i Karup.
både KZ VII og Chip- Flyet måtte indhegnes for at undgå, at børn
munk til Air Show i
kravlede rundt på det.
Karup. Det lykkedes
at lande i Karup, inden vinden tog til,
men det blev desværre ikke til flyvning
under selve air showet pga. vind.
I løbet af foråret og
forsommeren blev O
-619’s prøveflyvningsprogram endelig afsluttet. Vores
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prøveflyvningspilot
Knud Johansson kom
desværre til skade med
knæet og var dermed
grounded i en periode,
hvilket gjorde, at processen tog lidt længere
tid, end vi havde ønsket.
Dernæst gik der
Chipmunk OY-DHJ til Air Show i Karup
en rum tid med at få
papirarbejdet fuldført og
godkendt. Vi har nu tilladelse til at flyve i dansk luftrum, så nu er det
ikke kun prøveflyvningspiloter, der må flyve.
Chipmunken har her i 2014 fået fornyet sit luftdygtighedsbevis.
Knud Johansson har fået gjort sin Cessna 140 (OY-BYW) luftdygtig
igen. Den har stået uvirksom på jorden i en del år, så det krævede en
grundig gennemgang af hele flyet og lidt renovering af motor. Efter at
flyet fik sit luftdygtighedsbevis igen, blev det efter en prøveflyvning
overdraget til en ny ejer.
Vi havde planer om at deltage med begge fly i det 47. Internationale
KZ Rally og Stauning Airshow. I en ellers fantastisk sommer havde
vejrguderne valgt at vise tænder netop den lørdag. Så ingen flyvning
til Stauning! Poul Horsholm og Bent Lund kom frem i bil og deltog i
bedømmelsen af KZ flyene. Det blev AAA’s nyrenoverede KZ VII, O619 (OY-ATI), der blev den velfortjente vinder.
Ellers har 9 piloter (- mere eller mindre aktive) fløjet Nordjylland tyndt i
vores Chipmunk og KZ VII.

Opbygning af KZ VII: O-622

Lars Søe fra Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) kom til os i
Strut Nordjylland og bad om hjælp til at renovere O-622, så den kunne
bruges til udstilling.
I Danmarks Flymuseums fly-opgørelse står der, at O-622 er under restaurering til flyvende stand! Det er/var da også rigtigt, for vinger
og haleplan/højderor var blevet totalrenoveret med nyt Ceconite af en
gruppe ved FLYHIS og stod klar til dope i museets lager. Kroppen var
i fornuftig stand; dog var der ingen motor i den. Men motoren fra O-619
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kunne rimeligt gøres
klar, og med et overskueligt antal arbejdstimer kunne O-622 dermed gøres flyvedygtig.
Af uransagelige
grunde havde Karsten
Knudsen for Danmarks
Flymuseum bestemt, at
de renoverede dele fra
Flyvevåbnets O-622
skulle bruges til museets egen ”AERODAN”
Vinger prøvemonteret på O-622 efter at træKZ-VII’er (OY-AAU).
arbejdet er færdigt. Det kræver lidt snilde at
Så hermed var O-622 jo udfylde pladsen, hvor tanken var, med nye
godt og vel handicapribber.
pet.
Med kroppen fra
O-622 og de havarerede vinger fra O-619, kunne O-622 så erstatte O623, der nu står til udstilling på Danmarks Flymuseum. Herefter kunne
O-623 gøres flyveklar.
O-622 kroppen blev leveret ved Strut Nordjyllands hangar på
Aalborg lufthavn af FLYHIS. Der blev fundet 2/3 af et haleplan og et
beskadiget stel til højderor i Karup. I Stauning hentede vi rorflader,
stræbere, diverse ud- og indvendige afdækninger m.m. Efterhånden
så det ud til, at O-622 ved hjælp af de fremkomne stumper kunne blive
et fint udstillingsfly.
Undersiden af vingen, over tankområdet,
I efteråret 2013 gik vi
har fået Ceconite, pakkebånd og dope.
i gang med at genopbygge
haleplanet. Trælister, finér,
lim og Ceconite dukkede
op fra private gemmer og
blev til et helt haleplan.
Højderoret blev rettet og
beklædt, men manglede
stadig trimklappen. Vingerne fra O-619 kunne godt
limes sammen til udstillingsbrug. Men tankene
med tilhørende tankstuds
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og tankmålere var brugt
til at genopbygge O-619
med, så der måtte laves
noget hokus-pokus til at
erstatte med, og Ceconite
fra gemmerne rakte lige
netop. Men trimklap, afbalanceringsvægte på
krængeror, tankstudse og
positionslampesokler er
desværre ikke lige på lager, så ”Snedker Snilde”
Modificeret tankstuds monteret.
måtte i gang i hobbyrummet. Til udstilling skal motorcowlingen ikke stå åben, så det er kun de forreste synlige cylindre,
der er monteret! Og det er sket med et par gamle cylindre boltet på
en “motorblok” af træ; og med et hul igennem til et 2 tommes rør med
en skive til at bolte en propel på er vi godt derudad. Suppleret med et
par udrangerede udstødninger ser det tilforladeligt ud.
Alle delene skulle gerne ligne hinanden. Så de private gemmer
blev ribbet for Randolph dope og alluminiumspasta, og hele mollevitten fik en gang hatlak. Til motorcowlingen havde vi en rest ”day-glow”,
fra da vi malede O-619, og den lokale autolakerer var leveringsdygtig i
2-komponent klarlak for lidt kage til kaffen. Den nordjyske klub havde
råd til et par spraydåser sort til understellet, og så er ”Damen” efterhånden piftet op til at
tage i byen. At vi så i
gruppen har en flymeAfdækning før maling af kroppen.
kaniker, der synes, at
det er skønne spildte
kræfter – når den med
en tilsvarende arbejdsindsat kunne have været flyvende men det må han lære
at leve med!
Nu har vi jo ikke særligt gode erfaringer fra
renoveringen af O-619
m.h.t. at få støtte fra
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KZ- eller andre fonde til genopbygning af KZ’ere. Men O-622 er kommet til at ligne en flyvemaskine, uden at hverken FLYHIS eller Danmarks Flymuseum har været i pengeposen – men bemærkningen om
”flyvende stand” er nok ikke helt troværdigt.
Nu er spørgsmålet så, hvor O-622 skal udstilles, efter at den nu
er samlet og ligner en rigtig KZ-VII igen.
Sideløbende med klargøringen af O-622 er vi gået i gang
med at restaurere en tidligere
skoleflyver fra Flyvevåbnet,
nemlig KZ II 11—101 (OYFAT). Her drejer det sig om
træarbejde i vingerne og nyt
lærred (Ceconite) på vinger og
krop. Og så skal motoren naturligvis også checkes, før den
igen er flyvende.
Så der sker noget her i det nordjyske. I 2015 er vi klar til at fortsætte
arbejdet med at få flere fly i luften igen.

Strut Harvard Danmark
v/Jan D. Johansson
2014 blev året, hvor vi tog de første
”spadestik” til igen at få en flyvende
Harvard i det danske himmelrum.
SØE havde med snilde fået en
formentlig komplet Harvard i bytte, og
nu ledte han efter en egnet gruppe,
som kunne tage sig af restaureringen
af flyet, som bl.a. består af dele fra
RDAF Harvard 310.
Flystellet har levet en omtumlet tilværelse, da det efter sin tid i
RDAF tilbragte mange år bl.a. i Norge og sine sidste år på taget af
restauranten i forlystelsesparken High Chaparrel i Sverige. Her var
flyet offer for en brand, hvilket stadig kan ses på nogle af delene.
Den 17. marts 2014 blev der afholdt et møde hos FLYHIS, hvor
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mulige interessenter fik
en beskrivelse af projektet samt en mulighed for
at beskue delene. En
mulig organisation og
finansiering af projektet
blev også beskrevet. Det
stod hurtigt klart, at der
blandt de eksisterende
Strut’er, pensionistgrupper og andre interesserede ikke var mulighed
for, at en enkelt gruppe
kunne/ville påtage sig
SØE med Harvard-flaps og centervinge.
hele ansvaret for restaureringen p.gr.a. den forventede størrelse af projektet. Det blev derfor bestemt, at der skulle
arbejdes hen imod, at der skabes en ”Strut Harvard Danmark” med
det ene formål at restaurere og operere Harvard’en. Medlemmerne i
denne strut kan således være individer, men primært de eksisterende
Strut’er og pensionistgrupper, som i fællesskab løfter opgaven med at
lave en flyvedygtig Harvard.
Der blev ved mødet valgt en fungerende bestyrelse for projektet, bestående af medlemmer af de eksisterende Strut’er og pensionistgrupper samt nogle få enkeltpersoner.

Vinge og rørstel.
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En anden mulighed er også blevet undersøgt, nemlig at man kunne lave en byttehandel med museet på Egeskov, således
at man restaurerer Harvard 324, som er
udstillet på Egeskov, til flyvende stand,
mod at Egeskov så får en Harvard til static
display. Denne dialog pågår stadig.
Projektet blev ligeledes præsenteret
ved årets KZ&V Rally i Stauning, hvor det
generelt blev modtaget meget positivt med
mange støttende ord.
Den nuværende status er, at man er i
gang med at lægge de sidste hænder på
Harvard motor
vedtægterne for ”Strut Harvard Danmark”,
bl.a. med hjælp fra tidligere formand for
KDA, Aksel C. Nielsen. Derudover har Frank Nielsen og pensionisterne på FSN Aalborg påtaget sig den store opgave med at sortere alle
stumper og at sammenligne med styklister/ partskataloget for at se,
hvad vi har, og ikke mindst hvad vi mangler.
De første tilsagn om støtte er også kommet ind. Det er ikke de
helt store beløb endnu, men helt klart en start.
Vi ser alle frem til 2015, hvor det er planen for alvor at starte restaureringen og dele ”pakker” ud til de enkelte grupper.

Harvard 324
på museet
På Egeskov.
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Årets oplevelsestur
Der er skabt tradition for, at medarbejderne hos FLYHIS hvert år som tak for indsatsen - bliver tilbudt en oplevelsestur i ind– eller udland, hvor hovedvægten er lagt på at se på og få ideer og inspiration
fra andre museale samlinger. Men det er også en tur, hvor det sociale
samvær mellem folkene fra alle de arbejdsgrupper og foreninger, der
er tilsluttet FLYHIS, spiller en stor rolle. Man kommer fra alle dele af
landet; men man har mindst én ting til fælles: interessen for og glæden over at arbejde med Flyvevåbnets historie.
I år gik turen til Bornholm,
men med stop på Jernbanemuseet i Odense og
overnatning dels på Holmen i København og dels
på Almegårds Kaserne.
Billederne her og på
de følgende side stammer
fra flere forskellige blandt
deltagerne, og de kan give
et indtryk af, hvad der i år
blev budt på af oplevelser:

Jernbanemuseet i Odense
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Bornholms
Bilmuseum

Forsvarsmuseet

Bornholms Tekniske Samling
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Afslapning i messen

Naturligvis skulle der også aflægges besøg ved bl.a. Hammershus
- men Bornholm ville ikke helt
være Bornholm uden røgede sild.

Hjemover på færgen

Aftenstemning på Holmen
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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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