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Forsidebilledet:
Gedhus Museets ”nye” brandbil fra 1943. Den var på Fliegerhorst
Grove fra 1943 til 47. Nu er den tilbage på flyvestationen efter at
være blevet sat i stand af Værkstedsgruppen Karup.
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Kære alle
Som chef for Flyverstaben er det mig en stor glæde igen i år at indlede med forord til årsskriftet.
Det forgangne år har på ny været kendetegnet ved en lang række vigtige aktiviteter og betydningsfulde opgaver, der samtidig har trukket store veksler på Flyvevåbnet og ikke mindst Flyvevåbnets medarbejdere, ude som hjemme.
Løsning af opgaver i internationale missioner er et vigtigt kendemærke for Flyvevåbnet. Vi har gennem hele året, i tilslutning til vores nationale døgnberedskaber, haft vores betydelige andel i Forsvarets udsendelser til internationale missioner. Selv om det kan opleves hårdt altid at være efterspurgt, er det også et
positivt spejl af vigtigheden af Flyvevåbnets bidrag. Alle steder har vi gjort en
positiv forskel, som vi kan være meget stolte af, og vores repræsentation ved
Forsvarets markering af Flagdagen 5. september var særdeles fremtrædende og
gjorde mig som chef for Flyverstaben stolt og varm om hjertet.
De internationale bidrag udgør i dag en helt naturlig og vigtig del af Flyvevåbnets
kerneopgaver og ser da også ud til at fortsætte i det kommende år. At fastholde
et højt nationalt og internationalt ambitionsniveau under de gældende ressourcemæssige rammer er ingen lille opgave. Efterdønningerne af de organisatoriske
ændringer ved nedlæggelse af Flyvertaktisk Kommando og etablering af Flyverstaben i regi af Værnsfælles Kommando har vel knapt lagt sig helt endnu.
Her må jeg sige, at det er utroligt heldigt og betryggende, at vi i jer pensionister
har en god, stabil ressource, som vi kan trække på. Igen i år har I ved mange
lejligheder bevist, at I for Flyvevåbnet løser en række opgaver, der fortsat er vigtige, men ikke længere kan løses i Flyvevåbnets regi. Det, I præsterer gennem
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jeres virke og engagement, er med til at vise Flyvevåbnets ansigt udadtil til glæde og gavn for Flyvevåbnet og for den brede danske befolkning på hjemmefronten.
I startede året med at udarbejde og præsentere en udstilling på Flyvestation
Værløse, der var med til at markere det tyske angreb på Danmark den 9. april
1940. Her havde I på kort tid sammensat en udstilling, der på bedste vis viste,
hvordan det går, når man ikke er klar til at møde fjenden. Vi havde den ære, at
Forsvarsministeren, sammen med borgmesteren for Furesø Kommune og mig
selv, kunne markere dagen med kransenedlæggelse på en fin og værdig måde.
Herefter kunne alle nyde den historiske udstilling i den gamle gymnastiksal. Jeg
mener, at vores arrangement var det bedste ud af alle de gode arrangementer,
der var på dagen. Well done!
I august var jeg med ved jeres årlige møde i FLYHIS og fik en uformel snak med
jer, hvilket altid er en fornøjelse. Jeg gav her en orientering om status for Flyvevåbnet og kunne ud fra jeres spørgsmål konstatere, at I fortsat følger godt med i
jeres gamle værns ve og vel - det luner. Jeg ved fra besøg på tjenestestederne,
at I stille og roligt gør jeres til at få historien på plads. Værdien heraf er uvurderlig. Simpelthen.
En af de mest synlige og meget efterspurgte FLYHIS kapaciteter er vores F-16
(E-176), som på unik vis fortæller om Flyvevåbnet som en spændende arbejdsplads. Uden jeres indsats ville dette vigtige rekrutterings- og oplysningstiltag
ganske enkelt ikke være muligt.
Jeg var til møde i København på tidspunktet op til Kulturnatten, hvor I skulle
sætte flyet op foran Christiansborg. Mødet var i Forsvarsministeriet, og gennem
vinduerne kunne jeg på ny følge med i, hvordan en opstilling foregår. Jeg må
sige, at jeg er glad og stolt over at se den professionelle måde, I får tingene gjort
på, og jeg er som altid imponeret over, hvordan I kravler rundt og skruer på stellet, snart oppe på flyet, snart nede på jorden igen, vel vidende, at I også er med
til at slæbe de tunge genstande. Jeg kan efter at have set dette kun konkludere,
at alle stadig har kampånden i behold, og at I stadig arbejder målrettet for jeres
gamle arbejdsplads – En stor tak fra mig til jer alle for indsatsen.
Jeg er som alle andre spændt på, hvad det nye år bringer. Jeg ved, at vi har
Danish Air Show på Fighter Wing Skrydstrup i juni, og her er jeg også spændt
på at se, hvad I disker op med af spændende sager til den lejlighed.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til jer alle.
MALT
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Hvor er vi? Hvad skal styrkes?
Af Leder Flyvevåbnets Historiske
Samling
Chefsergent L. Søe-Jensen
Jeg har i år taget en kopi, af hvad jeg skrev i
2004 ved udgivelsen af det første årsskrift.
Prøv at læse det.
”Jeg vil indlede med den konstatering, at
uden jeres hjælp kunne det projekt, som vi
sammen har fået stablet på benene, aldrig
have ladet sig gøre. Uden den professionelle hjælp og støtte, jeg får over
hele landet fra samtlige grupper, ville Flyvevåbnets Historiske Samling
aldrig have kunnet nå de mål, som vi har sat os.
Kort fortalt handler det i de kommende fem til ti år om, hvordan det teknisk kan lade sig gøre at bevare mindst to af hver flytype i perfekt stand
sammen med materiel fra Kontrol- og Luftforsvarsgruppen samtidig med,
at vi får registreret alt, hvad der måtte findes af historisk materiale rundt
om i krogene i Flyvevåbnet. Dette gælder også, hvad der måtte være lånt
ud til samlinger, museer og andre lånere.
Ved at vi nu har fået koordineret indsatsen, således at hver gruppe ved,
hvad der er deres kerneområder, samt hvem der laver de enkelte restaureringsopgaver, så kan jeg fra min stol se, at det ved fælles indsats til
løsning af opgaverne er muligt, at vi om føje år vil opleve, at det gode
arbejde, vi har udført sammen, vil kunne glæde kommende generationer
bl.a. ved for eksempel at gå på det kommende flyvevåbenmuseum i
Stauning eller på andre museer, som har lånt effekter af os. Og derved
kan man - måske sammen med børn og børnebørn - se, hvordan vores
hverdag var i Flyvevåbnets de første 50 år. Det skal sammenkædes
med, at vi kommer så meget på forkant med opgaven, at vi får overskud
til at kunne håndtere det, der måtte tilgå i fremtiden af nyt materiel.
Da jeg tiltrådte som leder af samlingen, kunne det hele godt virke lidt
uoverskueligt; men den hjælp, jeg har fået fra mine chefer, fra flyvestationer samt fra mange medarbejdere i Flyvevåbnet på alle niveauer, og ikke
mindst det arbejde, I udfører, gør, at jeg personligt er overbevist om, at
målet vil blive nået.
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Som det kan læses i det efterfølgende, er Flyvevåbnet inde i en brydningstid. Men som det ser ud for nuværende, er der i det nye koncept
taget hensyn til os. Der vil således være muligheder for, at vi kan fortsætte vores arbejde på alle flyvestationer. Dog er det for folkene på Flyvestation Værløse kun løst for en kortere periode ad gangen, men gode
dage kommer aldrig dårligt tilbage, og der findes nok også en løsning
her.
Det sidste nye, som gør historien komplet, er, at der først i december
2004 er indkaldt til et møde i Luftværnsgruppen af chefsergent V. Petersen, hvor man i deres regi vil prøve at starte en veterangruppe. Det har
der aldrig før været i Luftværnsgruppen. De vil prøve at få et lokale, så
de kan blive på Flyvestation Skalstrup, men ellers vil de knytte sig til
Koldkrigsmuseet på Stevns, hvor de påtænker at lave en udstilling om
LVG.”
Hvis jeg til ovenstående gør en status over, hvordan det så er gået, er
næsten alle vores mål blevet nået. Men verden er ikke statisk, vi skal alle
lære. I den tid, der er gået, har vi måttet foretage adskillige justeringer og
samtidig udvide opgaverne og sætte nye mål i forhold til 2004.
Vi fokuserede i 2004 meget på fly og genstande. Her kan vi konstatere, at vi er på rette spor. Vi har fået lavet det, vi ønsker, og med de projekter, vi har gang i nu, skal vi nok komme i mål med alt inden for de næste 5 til 10 år.
Dér, hvor vi er blevet meget klogere, er hvad angår billeder og film samt
Årets stormøde i august med deltagelse fra FLYHIS’s arbejdsgrupper
m.v. havde som sædvanligt besøg af cheferne fra Flyverstaben.
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skrivelser, men i højeste grad også registrering og sortering af ting og
genstande.
Hvis vi skal tage det fra en ende af, ligger FLYHIS inde med flere
hundrede filmoptagelser og videobånd. Med lidt held og med en god og
forstående chef og med hjælp fra Forsvarets Mediecenter er det lykkedes
at få det meste digitaliseret. Nu kommer den store opgave med at få alt
gennemset og beskrevet, så vi nørdagtigt ved, hvad vi har. Her ligger
den første store opgave for de næste mange år.
Til dette projekt hører også, at det vigtigt at få interview med de folk,
der var med fra starten i 1946. Alene i år må vi desværre konstatere, at
flere nøglepersoner er gået bort.
I den forbindelse er der søsat et projekt, hvor nogle pensionerede teknikere fra Danmarks Radios museum i Gyngemosen - næsten alle med
en fortid i Flyvevåbnet - nu er i gang. Vi har under ledelse af Niels Helmø
fået de første mange timers film med interview i hus. Dette vil forsætte
med fuld styrke til næste år.
Hvad angår film og fotos kan vi nu begynde at se resultatet på Forsvarets Fotogalleri. Her er lagt de billeder, der er bearbejdet af jer, på nettet,
således at folk udefra kan kigge på billederne og se, hvordan vores fortid
arbejdsmæssigt så ud. I et sådant forehavende skal vi virkelig være oppe
på mærkerne, for hvis ikke vi har navne på personer og begivenheder,
der er afbilledet på de hundrede tusinder af fotos, vi har, er fotogalleriet
mere eller mindre værdiløst. Så det er vigtigt at være fokuseret og få så
mange og så rigtige oplysninger frem som overhovedet muligt. Hvis dette
ikke kan lade sig gøre, må vi se i øjnene, at dele af galleriet må kasseres.
Med hensyn til vores registrering af ting og genstande er der sket et
kvantespring. Vi har i år fået ”medarbejdernumre – MA.NR” til 75 pensionister ud af styrken på ca. 150. Dette har muliggjort, at vi kan få alle, der
er beskæftiget med registrering, på FIIN Nettet. Nu kan man i Skrydstrup,
i Aalborg og på museet i Gedhus begynde at registrere i vores stregkodesystem i en fælles database. Dette er guld værd for at få et samlet
overblik over, hvad vi har, og hvad der skal gemmes som museumsgenstande under museumsloven for fremtiden. Det giver os derudover mulighed for at identificere, hvad vi kan udlåne uden omkostninger for historien i fremtiden.
Jeg nævnte ovenfor, at vi har fået MA.NR. Her må vi takke vores chef for
Flyverstaben, MALT. Han har virkelig lagt sig i selen, så det endelig lykkedes. Det har medført, at vi som før nævnt har fået registratorerne på
nettet. En anden effekt af dette er, at vores chaufførkorps også har fået
MA.NR. Det gør, at vi ikke længere skal diskutere med f.eks. militærpoliti7

et, når pensionisterne, der sidder bag rattet i militærbiler, bliver stoppet.
Nu hersker der ingen tvivl om, at de er en del af Flyvevåbnet, der på frivillig basis løser en vigtig opgave.
I år har vi lavet et par gode udstillinger. Vi har opstillet vores F-16 15
gange; dette er sket med alle gruppers hjælp. Vi har også næsten færdiggjort restaureringen af to af de tidligere væsentlige flytyper, der nu kan
bruges til at fortælle vor historie under den kolde krig. Det ene er vores F100D Super Sabre, ensædet og malet i ESK 727 farver i sølv udført af
pensionisterne i Skrydstrup.
Det andet fly står i Karup. Det er
en F-84 Thunderjet, der er udset til
museet i Stauning. Her er kæmpet
en sej kamp. Bunden på flyet har
været malet om tre gange for at gøre alle tilfredse.
I Aalborg har de støttet med at hænge en KZ VII op på Garnisonsmuseet, og de har registreret vores Harvard - et kæmpe arbejde.
I september blev der lige pludseligt åbnet op for at få E-176, rekrutterings F-16, malet på Hovedværksted Aalborg. Her var betingelsen, at vi
selv sleb den og klargjorde den til maling. Det organiserede gruppen i
Aalborg, så nu har vi en perfekt malet F-16 til brug for rekruttering.
På Stevns arbejder LUFTVET med at holde Hawk batteriet i så god stand
som muligt, men det er en kamp op ad bakke. Vi håber, at det meste er
inddækket næste år, så de kan koncentrere sig om andet.
Vi har også fået skabt et sammenarbejde, et forum mellem FLYHIS og
de grupper, der i det civile arbejder sammen med os for at bevare Flyvevåbnets historie. Som det ses i årsskriftet, er disse grupper nu en del af
helheden set i et flyvevåben-perspektiv.
I forbindelse med markeringen af Tysklands angreb på
Danmark lavede vi på forholdsvis kort tid en udstilling
den 9. april på Flyvestation Værløse, der netop fortalte
om angrebet på flyvestationen den 9. april 1940. Den
blev en stor succes og blev åbnet i forbindelse med
kransenedlæggelsen ved mindestenen for Godtfredsen
og Brodersen. Her så alle inviterede gæster udstillingen
ved den efterfølgende reception.
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Denne udstilling samt lidt mere, der omhandlede krigen 1940 til 1945,
blev i kombination med en tidligere udstilling, lavet af Furesø museer om
Flyvestation Værløse, sammensat til en fælles udstilling, hvor det var befrielsen 5. maj 1945, der blev fejret.
Udstillingen blev vist søndag den 3. maj, hvor Flyvestation Værløse
var åbnet op som flyveplads igen for at fejre befrielsen. Her kom vi med
vores F-16, H-500 samt en del andet grej. Dette var samtidig med, at flere civile fly med tilknytning til flyvestationens historie kom og landede.
Sidst, men ikke mindst, kom der
en C-130 Herkules og en EH-101.
Her var vi flere, der mindedes
gamle dage med lidt vand i øjnene, særligt da C-130 satte hjulene.
Dagen var en stor succes - tak til
gruppen på Værløse.
Ifølge politiet var der ca. 10.000
besøgende i løbet af dagen.
Med disse ord og, som I ser, lidt
tanker om fremtiden vil jeg slutte med en stor tak til alle fra FLYHIS, de
civile grupper og sidst, men ikke mindst dem fra Flyvevåbnet, der trods
en presset hverdag trofast stiller op, når man spørger om hjælp.
Med ønsket om en god jul og et godt nytår og som de andre år med en
stor tak til Bent Aalbæk-Nielsen for at have redigeret dette skrift.
MVH
SØE
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Fra arbejdsgrupper m.fl
Pensionistgruppen
på FSN Aalborg
v/ Ole M. Andersen (OMA)
Årets gang i Hangar 64
Året 2015 begyndte med oprydning på de værksteder og
kontorer, som vi har fået stillet
til rådighed; bl.a. har vi etableret udsugning til smedie og
maskinværksted, så vi kan
svejse og male, uden at blive
forgiftet.
Vi har ligeledes lavet almindeligt vedligehold på den værkstedscontainer, som bliver brugt i forbindelse med F-16 SamLet,
og vi har opskåret nogle aluminiums arbejdsplatforme,
som ikke bruges mere. Ud af
stumperne har vi lavet nye
stiger og mindre platforme,
og resten er gået til skrot.
Vi er så småt gået i gang
med Harvarden, som er et
langtidsprojekt. Den ligger i
stumper i Shelter 80, og vi
tager en stump ad gangen og
klargør den inden den endelig
samling af flyet, som kræver
noget mere plads end det, vi
har stillet til rådighed i dag.
Flyverhjemmeværnets
nye Britten Norman–fly har
fået plads i H.64. Her er vi
behjælpelige med at lave deres transportvogn til flyet, så
den er fuldt funktionsdygtig.
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Ligeledes har vi afleveret et færdiggjort canopy til F-84G Thunderjet - samt uskadeliggjort 17 håndvåben, som skal bruges til udstilling.
KZ Vll 0-622 var vi involveret i med hensyn til ophængning på Garnisonsmuseet i Aalborg.
Da Flådestation Frederikshavn skulle have ”Åbent Hus” i forbindelse med ”Tordenskjoldsdagene”, ville de gerne have F-16 SamLet udstillet - men dér røg vi ind i et dilemma! Der var ingen blokvogn til rådighed i
Forsvaret. Transporten skulle foregå fra Garnisonsmuseet i Aalborg til
Frederikshavn den 26. juni og tilbage til Aalborg igen den 29. juni, - på
egne hjul. Utroligt nok var der 3 mand, der meldte sig frivilligt til at stå op
kl. 0100 om natten og hente traktor, trækstang og bil på FSNAAL - for
derefter at bruge de 2 timer og 20 minutter ad omveje til Frederikshavn,
og det samme den 29. juni tilbage til Aalborg – Well Done!
-------

Værkstedsgruppen Karup
v/ Kjeld hansen, formand
Værkstedsgruppens mandskab har
haft travlt i det forløbne år.
T-33 fra Flyveskolen er blevet
repareret, renset og malet, efter at
den væltede ned fra sin sokkel under stormen "Bodil", og i sommer
var den så klar til at blive stillet op
igen.
Vi har nu F-84G næsten færdig,
efter at vi har malet den om tre gange, fordi der har
været mange, der havde en mening om, hvilken farve der var den rigtige. Dette problem er nu endelig
løst, og det
næste, der
skal ske, er,
at vingerne
skal afmonteres og vendes for at
blive malet og have påsat kokarder. Når den er helt færdig, skal
den flyttes til Stauning.
Vi er også i gang med Gloster
Meteor MK VIII; men det vil tage
lang tid endnu, før den er færdig.
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Brandbilen fra 1943, som
vi modtog til museet i
Gedhus, er færdig efter
reparation kan den nu
starte og køre. Den har
fået nye bremserør og nyt
udstødningsrør og er nu
opstillet i hallen ved Gedhus Museum.
En del af mandskabet fra
Værkstedsgruppen har
ydet en stor hjælp til museet i Gedhus ved renoveringen af en bunker ved museet samt med oprydning i det store telt. Derudover har gruppen også samlet en T-33, som blev modtaget fra Skrydstrup, og som skal udstilles i det store telt.
En anden gruppe af mandskabet er stadig i gang med reparation af det
gamle engelske lysfyr. Da det er et større job, vil det også tage en del tid,
før det kan være færdigt.
Vores F-16 Saml Let fly-team har været af sted flere gange, bl.a. ved
flagdagen den 5. september i Holstebro.
--------

Museet Gedhusvagten, Flyvestation Karup
v/ N.P. Nielsen (Krølle)
Siden sidst har Museet gennemgået store forandringer.
Fredag den 13. marts afgik foreningens stifter og formand, E.V.H. Jensen, ved døden efter kort tids sygdom. Vi kommer til at savne hans store
viden og aldrig manglende engagement.
Året begyndte ellers så godt, idet den ubeboede lejlighed i Gedhusvagten endelig blev overdraget til Museet, så vi nu har mere plads. Siden
har vi, med flot hjælp fra flyvestationen, fået lavet en gennemgang til lejligheden med nyt loft og gulv i rummet, så det nu er rigtig fint. Dertil har vi
selv malet og tapetseret i de nye lokaler, opsat loftlamper og persienner i
alle rum, trukket kabler til telefoner og netværk, vasket og skaffet møbler
til det nye kontor (vores første rigtige kontor).
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Museets HAWK-raketter bliver luftet af og til, men forbliver dog på jorden
- her med museet i baggrunden.
Med stor hjælp fra Inge (Pouls kone) og Værkstedsgruppen har vi fået
flyttet de fleste af vores arkiver fra Bygning 722 til de nye lokaler her i
Gedhusvagten. Det var et stort arbejde, for reolerne skulle jo også med,
helst uden edderkopperne. Så vi er nogle stykker, der i en periode, har
været her de fleste af ugens dage.
Endnu er det hele ikke på plads, for sideløbende har vi jo skullet tage
os af de besøgende hver onsdag. Og dem har der heldigvis været mange af. I højsæsonen har vi haft over 50 besøgende hver onsdag, og langt
de fleste har været meget interesserede og ønsket guidet hjælp. Så vores frokost har været et halvt stykke rugbrød ind imellem.
Vi har heldigvis fået tre mand mere i den faste stab. Det er Bent fra
Skive, John fra Ilskov og Egil fra Sunds. Det er også nødvendigt, for med
to fine avisomtaler af bunkeren, har rigtig mange forespurgt til den. Samtidig har vi haft fokus på områdets turister og sikret os deltagelse i både
blade og mobil apps: Danmarks Museer. Vi har dog kun de gratis dele,
da det ellers koster et par tusinde kroner at deltage.
Med stor hjælp fra Værkstedsgruppen, er bunkeren sat i stand, og det
ene rum er nu indrettet med originalt inventar - som et levende tidsbillede
fra 1943. Vi har fulgt andre museers fremgangsmåde og afspærret udstil13

lingen med Rio-net, så besøgende ikke kan nå de udstillede genstande.
I det andet rum skal ophænges plancher med billeder og forklaring på
de bunkertyper, der findes på flyvestationen, men det bliver et vinterprojekt.
Bunkeren er en to gange 10 mands bunker fra 1943 og indgik i nærforsvaret af Den Store Bunker (1137). Under restaureringen opdagede
man imidlertid, at der er blevet skudt voldsomt inde i bunkeren, idet væggene har godt 70 skudhuller! Dem har vi gjort synlige med UV-maling og
en UV-lampe. Hvad der oprindelig er sket, ved vi ikke, men håber der,
som i Ringkøbing, en dag kommer en gammel tysk soldat og fortæller
det.
Med mere plads har vi nu mulighed for at optimere vores udstillinger
ved at samle genstandene i emner. Det skal imidlertid passes ind i rummene. Det er lidt et spørgsmål, om de besøgende må prøve tingene, for
vi har oplevet, at en ”gammel” skrivemaskine og ”gamle telefoner” med
håndsving har stor tiltrækning på børn – og det er ting, som forældrene
kan fortælle dem noget om! Så vi har sat papir i maskinerne, og får nu
mange hilsener skrevet på vores skrivemaskiner. Men som en lille pige
sagde: Den skriver lige med det samme, men den mangler Delete- tasten! Desværre mangler vi friske farvebånd, men klarer os med at fylde
stempelsværte på. Vi har også planer om andre ting, som børnene kan
prøve.
På materielsiden er der kommet en T-33 fra Skrydstrup. Den er ankommet i hoveddele (a’la Ikea), og er nu blevet samlet i teltet af Værkstedsgruppen. Den har alle instrumenterne, så vi skal have lavet en platform, så de besøgende kan komme op og se ned i den. Cockpittet forbliver dog lukket.
Nu er RF-84’eren så tilbage i teltet, og der forestår et puslespil af de
svære med at få så meget som muligt ind i det store telt - så pludselig er
Genkendelsens glæde er stor for mange under besøg i museet. Her er
det i forbindelse med årets soldaterjubilæum på flyvestationen.
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der slet ikke så meget plads
mere. Vi planlægger en udstilling med de forskellige
kameraer og billeder ved
siden af foto-flyet.
Med vores Draken er det
nu slået fast, at pensionerede fly ikke kan tåle at stå
ude i det danske vejr. BesøDer sker altid meget i og omkring musegende stillede efterhånden
et, og her får bilisterne sig en overraskel- en masse kritiske spørgsmål
se.
til vores behandling af det udstillede fly, så en forespørgsel
om at bytte den med en køreklar brandbil fra 1943 blev behandlet seriøst.
Brandbilen havde været stationeret på Fliegerhorst Grove fra 1943 til
1947 og var køreklar med alt inventar, så en aftale kom i stand.
Flyet bliver nu soigneret ved Draken Team Karup og kommer efterfølgende i sikker havn under tag på Sjælland - noget, som vi desværre ikke har
mulighed for her ved museet. Brandbilen er pudset op af Værkstedsgruppen og beundres nu af de besøgende her på museet.
Senest har Værkstedsgruppen hjulpet os med at få luftmeldetårnet op
at stå. Der mangler stadig en hel del arbejde, men tårnet er oppe og er
nu med til at give Museet profil, når man
står uden for hegnet.
På billedsiden har museet modtaget indtil flere gamle fotoalbum. Det er alt sammen med til at sikre og udvide historien om
Flyvestation Karup. Bl. a. har vi fået et album fra en tidligere chauffør for tyske officerer på Fliegerhorst Grove, og et stort album fra en ingeniør, der var med fra begyndelsen i 1940. Han rejste videre efter 7
måneder og fik et fotoalbum som minde, da
han rejste. Det album indeholder mange
flotte billeder fra flyvestationens opførelse,
som vi ikke tidligere har set. Det skal vi nok Luftmeldetårnet er endelig
kommet op at stå og er nu
få glæde af.
med til at gøre museumsTidslinjen, som vi lavede til Air Show i
området spændende
2014, er sat op langs den ene væg i hangarteltet og giver de besøgende et overblik
over flyvestationens historie. Det fungerer rigtig godt, og gamle soldater
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søger straks efter deres periode
på linjen og frydes over billeder
og hændelser, som de kan huske. Når vi lukker for vinteren,
er vi dog nødt til at tage tidslinjen ned igen, da plancherne
ellers vil tage skade af kulde og
fugt.
Et Hispano maskingevær fra
de gamle Spitfire er også kommet til, og står i stakladen, flot
monteret. Her kan man nu også
Bullpup var Danmarks første styrbare
høre den karakteristiske lyd fra
missil. Piloten skulle styre både den og en Spitfire og opstart af en Draflyet - samtidig.
ken. Det er trådløse ringeklokker der kan afspille Mp3 filer,
som vi bruger, men der mangler
stadig lidt fylde i motorlyden, så vi skal ud og finde en lidt større højttaler.
Tilbage er kun at male de gamle rum, samle alle tingene i emner i de
forskellige rum, skille jetmotoren ad og igen få den samlet i teltet, lave
skilte til alle genstandene (og der er mange), lave plancher om bunkertyper, ordne arealet udenfor, integrere tablets og monitorer, finde eller lave
korte forklarende videoer og en hel masse mere.
Desværre er vi på IT-området hægtet lidt af, da vores eneste forbindelse til omverdenen, bortset fra én telefonlinje, er en svag og ustabil internetforbindelse fra FLYHIS på den anden side af gaden! Men den eneste computer, vi har, kører stadig Windows XP, så det passer nok godt
sammen. XP er desværre ikke et sikkert styresystem mere, så vi frygter
lidt for sikkerheden, når vi engang får etableret et netværk og kan begynde at scanne vores billeder ind.
Vi kommer i al fald ikke til at kede os den kommende vinter.
Årets besøgstal har oversteget tidligere års, og mange besøgende har
givet udtryk for, at ”jeg helt sikkert kommer igen – og så skal jeg have
mine børnebørn med!” Vi har også haft mange besøg uden for normal
åbningstid, og når der er brug for flere rundvisere, stiller alle frivillige beredvilligt.
Og når de besøgende er tilfredse, så kan vi heller ikke være andet for så har vi formået at videregive vores begejstring for Flyvestation Karup og Flyvevåbnet på den helt rigtige måde.

Draken Team Karup
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2015 har igen været et godt og travlt år for Draken Team Karup. Vores aktive år indeholder nogle faste begivenheder, som vi over tid har indarbejdet i kalenderen
Årets første arrangement var Store Oprydningsdag, lørdag den 7. marts. Store Oprydningsdag er den dag, hvor vi tømmer vores shelter og
får gjort rent efter en lang og grå vinter. Vi plejer
at samle et par håndfulde af vore medlemmer til at hjælpe os, og det forløber altid under megen latter og udfoldelse af stor energi. Der møder
gerne et fast hold af hjælpere op. De har efterhånden så meget rutine, at
fordelingen af arbejdsopgaverne ikke mere kræver instruktion, alle er klar
over indholdet af den tildelte opgave. Resultatet dette år var blev som
sædvanligt godt. Vi benyttede faktisk dagen til også at få arrangeret reoler i containeren i Shelter 152, så det er nu lykkedes at få alle vore kasser pakket ud. Tilbage står at få registreret og sorteret alle reservedelene
til vore to fly, og det kommer til at tage et stykke tid, inden den opgave er
færdig.
Forårsklargøringen var i år
lørdag den 25. april, og det
er den dag, hvor vi igen indkalder vore medlemmer til et
stykke arbejde. Vi klargør
flyene til den kommende
sommersæson. Det vil sige,
at de bliver rengjort og smurt
ind i et tyndt lag olie, der bliver kørt understel og ror, og
hvis vi har tid, bliver et af
flyene startet op. I år var det
AR-113, der fik rørt motoren.
Sidst i april, afgik stifteren af Draken Team Karup, vores tidligere formand og nuværende æresmedlem, Kurt Hald, ved døden. Han faldt om i
sit hjem mandag den 27. april uden forudgående varsel. Selvom Kurt
havde trukket sig tilbage fra aktivt bestyrelsesarbejde for nogle år siden,
var han stadig en sikker og velkommen gæst ved vore arrangementer.
Kurts lune og iderigdom kommer vi til at savne i årene der kommer.
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Tur til England den 12.-14. juni.
En del af folkene fra Draken Team Karup tog til England for at aflægge
besøg ved Imperial War Museums afdeling i Duxford. Vi boede på hotel i
udkanten af Cambridge og tilbragte hele weekenden med at se på fly i
Duxford og på Newark Air Museum. Det er her, at et af den hedengangne ESK 729’ s Draken fly, AR-107, står opstillet. Her fik vi bl.a. set en
Spitfire-opvisning samt en forbiflyvning af den sidste flyvende Vulcan
bombemaskine. Det sidste var et mindeværdigt øjeblik.
Classic Military Show, Finderup, 19.-23. august.
Det var oprindeligt planen, at vi skulle have deltaget I KZ Rally I Stauning
lufthavn. Men efter sidste års ringe besøgstal - på grund af det forfærdelige uvejr på dagen - var budskabet tidligt på året, at årets Rally ville blive
aflyst. Vi besluttede derfor at deltage i Classic Military Show på Finderup
Øvelsesplads i stedet. Vi deltog med cockpit, Draken-sæde og en udstilling af billeder og tegninger og endelig vores normale souvenirbod.
Nu ville skæbnen så, at Stauning Lufthavn har jubilæum i år og
derfor alligevel gennemførte KZ Rally netop i den pågældende weekend.
Det blev altså i år uden vores deltagelse.
Draken Meeting, lørdag den 29. august.
Det blev også i år et tilløbsstykke. Ca. 60 personer deltog i begivenheden. Programmet for dagen er efterhånden velkendt. Vi mødes i Hovedvagten klokken 9, herfra går turen til AFTC, der som sædvanligt med stor
velvilje stillede lokaler til rådighed. Her indtages morgenmaden, medens
formanden byder velkommen og fortæller lidt om dagens program. Efter
morgenmaden går turen til trim-pladsen, hvor et af vore fly er gjort klar til
motortest. I år fik vi uddannet Peter til at klare en motorkørsel, så nu er
der tre i bestyrelsen, der kan klare opgaven. Efter vores efterhånden berømte grillfrokost var der arrangeret besøg ved Danish Aerotech, hvor
Torben og Freddy velvilligt havde stillet sig til rådighed som rundvisere.
Dagen sluttede ved 15:30 tiden.
Draken Team har involveret sig i restaureringen af A-014, der normalt
har stået på Museet i Gedhus. Flyet skal fortsætte sin karriere på Egholm
Slot nær Kirke Hyllinge på Sjælland. Michael van der Sterren skriver følgende om fremdriften i projektet:
Flyet står parkeret i en shelter, som vi har fået stillet til rådighed for
projektet. Det er blevet vasket meget grundigt, og vi er så småt gået i
gang med renoveringen. I weekenden den 12. og 13. september blev A014 slebet og klargjort til en ny gang maling, vi var 6 medlemmer, der
havde givet tilsagn om at hjælpe. Vi startede lørdag kl. 0830 og arbejde18

de til 1530, kun afbrudt af frokost
(den helt store grill-menu) og en
helikopteropvisning i forbindelse
med Eskadrille 725 Reunion.
Eskadrillen havde for øvrigt lånt
AT-158 til static display under arrangementet. Søndag mødtes vi
kl. 0800 til fælles morgenmad og
gik herefter atter i gang med arbejdet, vi var færdige omkring kl.
1400. Også denne ganske regnfulde dag blev der selvfølgelig grillet og hygget. Sideløbende med
arbejdet med at få A-014 klargjort
til maling er der også arbejdet på
cockpittet. Jørgen Jensen er i fuld
gang med at genskabe instrumenteringen, både sidepaneler og selve instrumentpanelet. Det er så
heldigt, at Draken Team Karup
råder over et ret stort lager af reservedele, så det ser ud til, at cockpittet
bliver næsten komplet.
Næste store opgave bliver så at få A-014 malet. Dette er lagt i
hænderne på en af de pensionister, der mødes hver onsdag på FLYHIS.
Vi har været behjælpelige med at fremskaffe den korrekte RAL kode, så
flyet får den helt korrekte farve. Når A-014 er færdigmalet engang i løbet
af efteråret, bliver hun kørt til Shelter 152, hvor resten af renoveringen
skal foregå. Vi vil selvfølgelig også i den kommende tid bede om medlemmernes hjælp til arbejdet.
Foruden de nævnte events har vi i lighed med tidligere været værter for
et par foto shoots. Modefirmaer har i den grad set sig lune på vores fly
og vores shelter som en lidt rå kulisse for billeder af deres kollektioner.
Det er jo fin reklame for os, men så sandelig også for Flyvestation Karup
og Flyvevåbnet.
Jeg vil også lige nævne de mange besøgende, vi har i shelteren.
Det drejer sig om virkelig mange mennesker hvert år.
Den årlige generalforsamling afholdes lørdag den 24. oktober. Vi
håber på et pænt fremmøde som sædvanligt.
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I efteråret 2014 blev vi fra FLYHIS anmodet
om at medvirke til at gennemse og udvælge
film og videobånd, som er bevaringsværdige,
med henblik på at få materialet digitaliseret til
dvd. Foruden vores egen beholdning af 8 og
16 mm film samt store mængder af VHS videobånd m.fl., fik vi tilsendt flere kasser med
lignende materiale fra FLYHIS. For at fremskynde processen måtte vi tage ekstra tid i
brug. 3-5 mand brugte adskillige aftener på at
gennemse materialet og registrere.
I efteråret 2015 fik vi en ny sending film og videobånd, som ligeledes
skal gennemgås med henblik på, om det er bevaringsværdigt materiale.
I efteråret 2014 fik vi opsat en hjertestarter i Hangar 6, og efterfølgende har de fleste af Team Tordenjets medlemmer været på kursus i brugen.
I marts 2015 lykkedes det endelig at få vores tre FIIN computere til at
virke. Problemet var dårligt indgangssignal til bygningen. Det bevirkede
efterfølgende, at vi nu bl.a. kan læse og udskrive nyhedsinformationen
”Fighter Wing Update”.
I april fik vi i Bygning 349 opsat røgalarmer, flugtveje blev markeret og
en oversigtsplan opsat.
Der er i årets løb som vanligt indleveret diverse bevaringsværdigt materiale.
I april deltog vi i det årlige møde med de lokalhistoriske foreninger i
Vojens området.
Arbejdet med digital billedregistrering fortsætter som hidtil hver anden
onsdag.
I maj var F-16 Saml-let opstillet
i Danfoss Univers i fire dage. I
den anledning blev vi anmodet
om at stille kustoder til rådighed
som guide ved flyet. Vi stillede
med en eller to mand hver dag. I
den forbindelse blev det klart, at
ikke alle er familiære med F-16.
Senere på året har vi derfor gennemført et F-16 info-kursus for 17
medlemmer af Team Tordenjet.
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Vores håndbibliotek med tidsskrifter, manualer og diverse
litteratur bliver løbende opdateret og registreret.
I Hangar 6 er der blevet
bedre plads, efter at T-33 blev
flyttet til Gedhus. F-100D flyet
er endelig blevet malet (se billedet side 8). Det skal nu færdiggøres med stafferinger med
henblik på ”Åbent Hus” på flyF-100D på vejen.
vestationen 19.06.16.
Børne-flysimulatoren blev
færdiggjort i foråret og afprøvet på Danfoss Univers. Den er nu opsat på
Flyvevåbenmuseet i Stauning.
Fra Tirstrup har vi modtaget en medtaget TF100F GT-927, som vi muligvis skal renovere senere. Vi har renoveret en Honda motorcykel, som
nu er klar til syn på veteranplader. En Nimbus motorcykel er færdigrenoveret og skal ombyttes med den, der står på Flyvevåbenmuseet i Stauning. Den ombyttede Nimbus og en BSA motorcykel skal ligeledes renoveres med henblik på registrering på veteranplader. Derudover har vi en
SCO knallert, som også skal renoveres.
F-16 Saml-let har vi som sædvanligt opstillet/nedtaget. Den har været
opstillet foran rådhuset i Aarhus, i Danfoss Univers, foran Christiansborg
og på Stevnsfortet.
Den årlige ”pudsetur” til Flyvevåbenmuseet i Stauning er gennemført.
I december 2014 var der åbent hus på radarhoved Bækskov, da det
nye radartårn var færdigt, og radaren kørte operativt.
I forbindelse med den årlige FLYHIS tur, som vi ligeledes deltog i med
et begrænset antal pladser, var der igen mulighed for at besøge radarhoved Bækskov. FLYHIS turen forløb som sædvanlig fortrinligt. Turen gik til
Det er ikke kun fly, der bliver arbejdet med.
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militære museer i Holland og Belgien samt Air Base Geilenkirchen.
I oktober 2015 deltog vi i en ’historisk messe’ i Vojens hallerne, som var arrangeret af 20 lokalhistoriske arkiver og museer i Haderslev kommune. Vi deltog med en udstilling om flygtningelejren i Skrydstrup 1945-49. Til brug for udstillingen
havde vi
bl.a. lavet et
kopi af det
oprindelige
vagtskur.

Her i efteråret 2015 er vi ved at implementere medarbejdernumre og nye
telefoner.
jt.
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Pensionistforeningen
for Flyvestation Værløse
v/Leif Richardsen
Vi har stadig opholdslokaler i Jonstruplejren, hvor vi har rådighed over et
mødelokale og forskellige kontorer. Der er for tiden ikke mulighed for at
udføre værkstedsarbejder i foreningens regi.
Dette medfører, at pensionistforeningen har haft en stille periode i det
forløbne år. Vi mødes hver tirsdag til en hyggelig sammenkomst.
Selv om vi ikke har kunnet arbejde på værksteder, har foreningen ikke
ligget på den lade side.
I årets løb har pensionistforeningen deltaget i opstillinger af rekrutterings F-16 forskellige steder på sjælland
DR TV
Den 20. oktober 2014 bragte DR2 et
debatprogram under titlen Danmark i
krig.
Programmet kørte fra tidlig morgen
til hen på aftenen og blev sendt fra et
studie, der var indrettet til lejligheden i
en af de tidligere B&W-haller på Refshaleøen
DR ønskede rekrutterings F-16
som kulisse, og pensionistforeningen
F-16 skubbes ind i hallen
blev bedt om at samle og opstille den
i hallen. Opgaven blev besværliggjort
af, at porten var for lav til, at kranen
kunne komme ind i hallen, og af, at DR teknikere havde travlt med at opsætte lys m.v. samtidig med at
flyet skulle samles, så der blev
en hel del flytning af flyet undervejs.
Trods vanskelighederne
blev opgaven løst og vort hold
blev meget rost af de tilstedeværende DR folk.
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9. april 2015
Furesø kommune markerede 75 års dagen for Danmarks besættelse.
Dette fandt sted foran flyvestationens tidligere hovedbygning med taler
og kransenedlægning (se billedet side 8).
Flyvevåbnets Historiske Samling
og Furesø Museerne havde i fællesskab sat en udstilling op, som
ved hjælp af genstande, uniformer
og billeder illustrerede tiden omkring den 9. april 1940
Foreningen deltog sammen med
FLYHIS i opstilling og hjælp ved
FLYHIS stand.

FLYHIS’s stand på udstillingen

Der var stort rykind på flyvestationen den 3. maj.

3. maj
fejrede Furesø kommune 70 året
for Danmarks befrielse.
Foreningen var inviteret til at deltage i arrangementet, og vi havde en
godt besøgt stand hvor vi fortalte om
foreningens aktiviteter. Samtidig gik
en del medlemmer til hånde ved at
passe Flyvevåbnets udstillinger,
sælge bøger, skubbe deltagende fly
på plads samt hjælpe til, hvor der
var behov.

Roskilde Air Show 2015
Igen i år har pensionistforeningen
sammen
med Flyvevåbnets HistoriMedlemmer af Pensionistforeninske
Samling
deltaget i Airshow 2015,
gen hjælper med at skubbe fly på
der
varede
fra
fredag til søndag.
plads
Vejret drillede med kraftig vind om
fredage, da flyet skulle samles, men det viste sig heldigvis fra den pæne
side uden regn resten af weekenden, så der kom mange gæster til Flyvevåbnets stand.
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FLYHIS stand på Airshow 2015

Og så er der altid plads til en til

Interessen for at prøve en tur i F-16
var stor både hos unge og ældre.

Mandag blev flyet adskilt og kørt til Flådestation Korsør, hvor det blev
samlet samme dag.
Åbent hus Flådestation Korsør
I forbindelse med Flådestation Korsørs åbent hus var F-16 samt H-500
helikopteren udstillet på flådestationen og bemandet med personel fra
FLYHIS og vor pensionistforening.
Flyvestation Værløse
Der er stor interesse for oplysninger om Flyvestation Værløse.
Ejendomsselskabet Freja havde arrangeret et seminar for interesserede
firmaer, som bl.a. omfattede rundvisning på flyvestationens sydlige område (FMK, Hovedværkstedet og diverse hangarer). Vi blev bedt om at stille 5 rundvisere til rådighed, som gav en god orientering om området.
Furesø museerne er ved at udarbejde undervisningsmateriale om Flyvestationen for de større skoleklasser og i den anledning stillede pensionistforeningen en person til rådighed, der kunne fortælle om flyvestationen.
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Furesø kommune er stadig interesseret i at overtage nogle hangarer
på flyvestationen til diverse fritidsaktiviteter samt oprettelse af en form for
arbejdende flyvemuseum. Vi har deltaget i forskellige møder med kommunen, hvor vi bl. a. fortalte om, hvad vi laver i foreningen, samt hvad vi
gerne vil bruge en hangar til. Kommunen har varslet, at der afholdes flere
møder i efteråret, så vi håber på et for os godt resultat.
----------

Luftforsvarets Veteraner
LUFTVET
v/ H. Thuesen, formand
Arrangementer
De faste sociale arrangementer som Bingo, julefrokost, generalforsamling og høstfest er naturligvis blevet afholdt i vores sociale forening i 2014/2015 med stor succes.
Der har været ca. 65 personer i gennemsnit til disse arrangementer, og
det er bestyrelsens opfattelse, at alle har hygget sig.
Happy Hour – som også er en del af de sociale arrangementer – er
afholdt første onsdag i hver måned i den gamle officersforenings lokaler
kl. 1430-1530, men trækker dog kun ca. 10 - 12 medlemmer.
Fire medlemmer har deltaget i hjertestarterkursus i Jonstruplejren, og
en hjertestarter, som er tildelt af FLYHIS, er opsat i receptionsbygningen
på KKM. Endvidere har LUFTVET i juni 2014. deltaget i Åbent Hus arrangement på Flyvestation Karup med en udstilling.
I anledning af HAWK ´s 50 års fødselsdag i Danmark skulle temaet i
skolernes efterårsferie naturligvis være HAWK missiler. I ugens løb blev
rigtig mange børn "uddannet" til både operatører og teknikere på radarer
og missiler, hvor frivillige fra LUFTVET agerede instruktører og "slavepiskere". En fejlfinding på radaren blev klaret ved at snuse sig frem til,
hvor røgen kom fra. Derefter udskiftning af chassiset, bringe det til værkstedet og lodde en ny modstand i. Derefter klargøring af launcher og missiler; det skulle bl.a. kontrolleres, at der ikke var vandrespændinger, der
kunne affyre missilet i utide. Når alt var klargjort, skulle de fjendtlige fly,
som var observeret øst for Bornholm, skydes ned. Dette foregik i kontrolvognen, hvor børnene ved hjælp af en simulator først skulle konstatere,
at det virkelig var et fjendtligt fly, for derefter at affyre et missil.
Børn og voksne var – trods regnen – begejstrede for aktiviteten, og
børnene kunne gå derfra med en "soldaterbog" og et bevis for uddannel26

sen som raketmand af første grad.
Medlemmer af LUFTVET blev inviteret på en todages tur til Nordjylland
11.-12. juni 2015. Vi lånte en bus af Flyvevåbnet (FLYHIS). Turen gik til
Aalborg Forsvars- og Garnisons Museum og Museumscenter Hanstholm
med overnatning på FSN Aalborg. Dette tilbud tog 27 personer fra
LUFTVET/Pensionistforeningen Jonstrup/Værløse imod, og chauffør
Lars (FLYHIS) kørte bussen formidabelt. Vi startede fra FSN Skalstrup
med kurs mod FSN Aalborg. Der var dog tid til kaffepause undervejs.
Frokosten blev indtaget efter ankomst til Aalborg og udlevering af nøgler
til værelserne. Bussen var derefter klar til at køre os til Forsvars- og Garnisonsmuseum. Det blev en stor oplevelse.
Museet har til huse i
en militærhistorisk interessant bygning i Aalborg Vestby - en kæmpehangar med
sidebygninger, som tyskerne lod opføre på den vandflyveplads, de etablerede i
Aalborg i 1940, og som indeholder kampvogne, kanoner, håndskydevåben, jagerfly og andet materiel,
som har været en del af
Danmarks forsvar. Der er
5.000 m2 indendørs og 5.000 m2 udendørs. Der er udstillinger om Hæren, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Politiet, Redningsberedskabet, besættelsestiden, garnisonsby Aalborg, gamle Aalborg, medaljer, våben og
smukke broderede stole. En lærerig og spændende oplevelse.
Efter besøg på museet var det tid til omklædning og kølig hvidvin
før middagen, der bestod
af en dejlig buffet og drikkevarer øl, vand og vin.
En god dag sluttede med
hygge i officersmessen.
Efter morgenmaden i officersmessen gik turen videre til Museumscenter
Hanstholm, der rummer
den stærkt befæstede
Hanstholm-knude. I november 1940 påbegynd27

tes det store forsvarsværk på
Hanstholm-knuden. Kernen i
batteriet var fire store 380 mm
kanoner, der havde en rækkevidde på 55 km, altså halvvejs
til Norge. Tilsvarende anlæg
med 380 mm kanoner blev opført på Norges kyst, så farvandet næsten var dækket. Hver
kanon stod i en stor kanonbrønd med et tilknyttet bunkeranlæg på i alt 3000 m2. Hele
380 mm-batteriet havde en bemanding på 600 mand, og til hver kanon
var der knyttet 90 mænd, som boede og arbejdede i bunkeren. Rundt om
batteriet blev bygget en række andre anlæg, der først og fremmest havde
til formål at beskytte det mod angreb. På jernbaneskinner transporteredes de 800 kg tunge granater fra ammunitionsbunkerne til kanonbunkerne, hvor de med en sindrigt indrettet teknik blev løftet ind til kanonen.
Vi havde en tidligere ansat som guide, han var en god og kompetent guide og havde et stort kendskab til forsvarsanlægget. En meget
spændende oplevelse, som anbefales.
Det var nu tiden til at vende næsen hjemad og efter frokostpause
med sol og lærkesang satte Lars gang i bussen, og så gik det sydpå. Bilkø ved bl.a. Aggersundsbroen og uheld i den nordlige vejbane var årsagen til, at ankomsttiden i Skalstrup blev lidt forsinket.
Stor ros til arrangementsudvalget v/ Aase Schioldan og hjælper Hans
Nielsen samt vores chauffør Lars. Det var som sædvanlig et godt arrangement, hvor alt klappede også med konkurrencer og præmier. Tak til
Lars Søe for lån af bussen.
Koldkrigsmuseum
Ved afslutninger på sæsonen
2014 blev alt materiel kørt under tag for vinterperioden, dog
ikke den ene HPI, som allerede
står under telt: Ved sæsonstart
2015 blev materiellet opstillet
igen og på de positioner, hvor
materiellet stod, da ESK 541
var operativ.
Der har været afholdt Fadderdage tirsdage og sidste lør28

dag i månederne fra
marts til november, dog
ikke i juli. Dette sker i et
forsøg på at kunne vedligeholde flere komponenter end tidligere. Alle er
velkomne til at give en
hånd med. Vi forsøger
efter bedste evne at vedligeholde alle de HAWK
komponenter, som er
udlånt fra FLYHIS til
KKM, samt at registrerer
billeder og dokumentation.
Der bliver opstillet rampe med halvtag til kontrolvognene i uge 41 og
telte omkring radar i uge 43.
Det store telt fik i efterårets og vinterens storme en stor flænge i toppen. Vi fik det midlertidigt repareret, og i foråret kom sadelmageren fra
Korsør for at reparere teltdugen.
Loftet i Svend-Åges hus er nu tømt for effekter, og disse er oplagt på
nye hylder i container.
Registrering af effekter i Svend-Åges hus er afsluttet.
Den billedskanning, som er gennemført, er afleveret til Christian.
CWAR er færdig renoveret og står på sin operative plads.
En LCHR er i teltet for renovering og er 80 % færdig.
Almindelig vedligeholdelse af materiellet foregår, herunder smøring og
maling.
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Jagergruppen Stauning
v/ Bent Laursen
2015 blev et år med lidt af hvert.
Museets Corvette fik lagt motorer i. Vi fik taget nogle billeder
af en motor, og derefter blev de
lagt over på 4 plader, som så
blev monteret i motornacellerne.
Det blev et ganske vellignende resultat, som vi på sigt også vil lave på
Meteor Mk.8. Ligeledes er der blevet sat en plexiplade op som afskærmning ind til cockpittet, så nu kan publikum komme op i flyet og se, hvordan et forretningsfly ser ud indvendig.
Nu vi er ved Meteor Mk.8, så
er vi i gang med at slibe og spartle
på bugtanken; trælisterne er færdige og lakeret, og til foråret maler vi
den, og får lavet nogle ophæng.
Mht. Firefly’en, så er vi langt
om længe blevet færdig med at
slibe den ned. Vejret har drillet os
ret meget, da flyet skulle køres
udenfor for at få vingerne foldet ud,
så de kunne blive slebet på oversiden. Det var først i september måned, at vejret tillod udendørs arbejde,
ellers havde vi været meget længere fremme med grundmalingen, som
nu må vente med til foråret 2016. Antennerne på ryggen er blevet fjernet,
da de danske Firefly ikke fløj med dem. Desuden er wiren, der beskytter
højderor m.m. fra slæbemålet, ved at blive flyttet til sin rette plads. Det
kræver lidt omforandring af wire m.m..
Med hjælp fra to mand fra pensionistgruppen på FSN Aalborg er canopyet til (R)F-84 G Thunderjet blevet sat i stand. Alle ruder i canopyet er
blevet slebet op og pudset, så de næsten er gennemsigtige; flere paneler
er skiftet ud, og nye skruer er sat i - en stor hjælp fra Aalborg.
Forkanterne på C-47` ailerons, som er beklædt med opvarmelig gummi, er blevet skiftet ud, da de forrige, som vi satte på,var revnet, fordi det
skal strækkes en del over de rund kanter.
Og som nævnt de tidligere år i dette årsskrift, har gruppen været på
opgave med at rengøre en del af udstillingens fly, ligesom vi var med i
arbejdet ved Stauning Lufthavns 50 års jubilæum i august måned.
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Aeronautisk
Aktivitetscenter
Avedøre
- AAA i 2015
v/ Bjarne Gren
Så er det igen tid til en lille
rapport om livets gang i
DVA-ATI over EKRS. Formationsflyvning,
AAA.
Vores kære gamle han- ved 50 års jubilæum på EKRS, 5. sept. 2015.
gar fra 1917, som snart
runder et meget skarpt hjørne, er nu næsten, som den var for 100 år siden. De sidste brædder, som blev indkøbt til projektet, er nu ved at være
udskiftet, så teamet, der har stået for denne store opgave, kan glæde sig
over et utroligt flot resultat. Ja det kan alle jo, som har sin gang på området.
Nyvang projektet, som ikke
kun omhandler et KZ-III Zone fly,
men også en helt ny hangar og et
landingsareal på ca. 265 x 50
meter, blev indviet den 23. august under stor bevågenhed fra
lokale nyhedsmedier samt besøgende i Andelslandsbyen.
Der var samlet et pænt antal veteranfly, men desværre nåeDen nyopførte ZONE
de vi ikke at få OY-DYZ i luften,
hangar på Nyvang til OY-DYZ.
så vi måtte låne ambulanceflyet
fra museet i Stauning, som er
identisk med vores - Det gav dog
en rimelig mening. DYZ står teknisk klar; vi mangler kun tilladelsen til prøveflyvning.
OY-ATI har nu været i luften
i ca. 230 timer i AAA's tjeneste,
og den har foretaget op imod 800
landinger. Det siger sig selv, at
Åbning af aktiviteten
sådan en aktivitet stiller også
i Andelslandsbyen Nyvang,
krav, så vi kan naturligvis godt
den 23. august 2015.
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mærke, at flyet skal have en del
teknisk opmærksomhed, primært i forbindelse med motoren. Vi har haft en del udfordringer med olie-utætheder, og her
på det sidste bl.a. også ved udstødningsrørene, hvor flangerne
på cylindrene måtte planslibes
og støttebolte udskiftes.
Ellers må vi erkende, at ATI
har været et fantastisk aktiv for OY-DYZ på EKRS.
AAA og vores medlemmer, hvil- Nyrestaureret KZ-III ved 50 års jubilæket vi naturligvis regner med, at um på EKRS, 5. sept. 2015.
den vil være mange år fremover.
OY-DVA er ligeledes noget af en arbejdshest for AAA, men også den
stiller visse tekniske krav i form af udfordringer, som vi må løse, efterhånden som de viser sig. Efter konverteringen til EXPERIMENTAL fly, hvor
vi havde en del tekniske opgaver, har vi haft lidt udfordringer med motoren, hvor den tabte pusten på den ene cylinder. Det er ordnet med nye
ventiler og styr, så nu spinder den igen som den skal.
Vi ved, at vi engang i den nærmeste fremtid står overfor en opgave
med at give DVA nyt tøj på kroppen, hvilket ikke er en helt lille sag. Vinger, ror og haleplan kan klare sig længe endnu.
Vores to igangværende fly-projekter - OY-DHK, KZ-II kupe og OYAZZ, Piper Super Cub - går fortsat støt, roligt og langsomt fremad.
Kroppen til AZZ har gennemgået nogle enkelte modiHalvfærdig prøvestand til Cirrus Minor
fikationer i konstruktionen, og
motor.
der er udskiftet en del af metallisterne til ruderne. Den er
snart klar til glasblæsning.
DHK står klar i det varme
lokale til at få lagt lærred på
kroppen, og halesektionen er
klar til at blive grundmalet.
I vores lille smede- og maskinværksted er vi nået langt
med en ny motorprøvestand,
der i første omgang er tiltænkt afprøvning af den nyre32

noverede Cirrus Minor motor, som skal sidde i DHK. Prøvestanden er en
kraftigt opbygget jernkonstruktion, som bliver ophængt i liften på vores
Volvo traktor. Den bliver udstyret med olie- og benzintank samt nødvendige motorinstrumenter, så vi kan foretage en troværdig afprøvning af
motoren, inden den bliver monteret i flyet.
Afslutningsvis vil jeg nævne, at vi igen har haft et fint og aktivt år i AAA,
bl.a. med gode aftener på Ringsted Flyveplads, dog med lidt mindre flyveaktivitet, hvilket måske kan skyldes vejret i den første del af sommeren.
Vi ser frem til en begivenhedsrig ny sæson med gode aktiviteter i
Avedøre og Ringsted, men ikke mindst i de nye forhold i Andelslandsbyen Nyvang, hvor vi forventer stor interesse fra de mange, der besøger
dette spændende område.
------------

Strut Harvard Danmark
I 2015 er arbejdet støt og roligt fortsat med at få en Harvard på vingerne i Danmark igen.
Året har været fokuseret på en
fortsat jagt på finansiering og etablering af projektet. Derudover har
Frank Nielsen og pensionisterne på
FSN AAL påtaget sig den store opgave at sortere alle stumper og
sammenligne med styklister/
partskataloget for at se, hvad vi har,
og ikke mindst, hvad vi mangler.
Arbejdet med at sortere delene til Harvard 310 er som nævnt påbegyndt
af pensionistgruppen i Aalborg. Arbejdet er stort, og det har desværre
vist sig tidligt, at vejen til en flyvende Harvard ville være meget lang og
kostbar, hvis vi skulle basere projektet på Harvard 310. Blandt andet er
centervingen meget korroderet, og Harvard-kendere vil vide at den centrale strukturdel ikke er enkel at skille ad og genopbygge. Ligeledes er
hele kontrolsystemet helt enkelt rustet fast, så her er dommen desværre
at et helt nyt system skal fremskaffes, hvis der skal gøres håb om flyvning med Harvard 310.
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Harvard vinge og rørstel.
Baseret på erfaringerne med stumperne fra 310 er der indledt en forhandling med museet i Egeskov. Formålet er, at Harvard 310 restaureres
til static display, og Egeskovs Harvard 324 bringes i flyvende stand. Der
forhandles stadig med museet i Egeskov, og vi er optimistiske for, at vi
når en snarlig afklaring om denne mulighed.

Egeskovs Harvard 324
i smukke omgivelser
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Selvom om Harvard 324 oprindeligt er
restaureret til static
display, er der generel
enighed om, at Harvard 324 er et meget
bedre udgangspunkt
for en flyvende restaurering, da flyet generelt er i god stand. Der
blev ved inspektionen
dog observeret nogen
korrosion i vingen,
men ikke noget, der
afskrækkede.
Egeskovs Harvard 324 ”prøveflyves.”
Vi ser alle frem til 2016, hvor planen er, at vi får en afklaring af, hvilket fly
der skal genopbygges, og dermed for alvor kan starte restaureringen og
dele ”pakker” ud til de enkelte grupper.
På vegne af Strut Harvard Danmark
Jan D. Johansson
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”Opsund Aircraft Display Team”
Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole, v/John Jensen
Efter færdiggørelsen af projekt ”MiG-15, 346 Jarecki” i sommeren 2014
har ungdomsskolens flyhold holdt pause. De indtil videre 3 flyistandsættelser (Gloster Meteor Mk.8, Sikorsky S-55 og senest MiG-15) har
forløbet som gode og spændende forløb – både for eleverne på holdet
og for de voksne, og forhåbentligt har det også givet tilfredsstillende udbytte for såvel Flyvevåbnets Historiske Samling som Danmarks Flymuseum.
Ved det årlige møde i august i Flyvevåbnets Historiske Samling havde
undertegnede den fornøjelse at være indbudt sammen med de mange
øvrige frivillige arbejdsgrupper og andre nøglepersoner.
Chefen for Flyverstaben, GM M.A.L.T. Nielsen og chefen for FLYHIS, OL Leif Giebel samt FLYHIS leder, CSG Lars Søe-Jensen, fremlagde alle spændende betragtninger om såvel FLYHIS som Flyvevåbnets
situation i dag.
Blandt andet berørte MALT udfordringen omkring rekruttering til Flyvevåbnet. I den forbindelse opstod der idéer omkring netop at benytte en
involvering af unge på 13-17 år i FLYHIS aktiviteter, akkurat som vort
flyhold, ”OPSUND AIRCRAFT DISPLAY TEAM,” har praktiseret i nu
snart 20 år, men om muligt med en endnu tættere kobling på de eksisterende arbejdsgrupper i FLYHIS. Så paradoksalt nok kan et tæt og praksisnært samarbejde mellem unge og ”unge-der-er-blevet-lidt-ældre” (læs:
pensionister) faktisk være med til at skabe fornyet interesse omkring det
danske flyvevåben – og vel at mærke på et praktisk grundlag.
Traditionelt foregår ungdomsskoleundervisning jo typisk om aftenen,
men flyholet har også ofte mødtes i weekender og i skolernes ferieperioder, hvor holdene kunne arbejde i længere stræk end blot 2½ time på en
hverdagsaften.
Med den nye skolereform og et tæt samarbejde mellem folkeskolerne
og ungdomsskolen kan vi, som ungdomsskole, faktisk tilbyde flyholdet
som et nyt og helt specielt valgfag i skoletiden!
Det giver bl.a. mulighed for, at et hold unge med en ungdomsskolelærer/tovholder kunne indgå i arbejdsfællesskabet med andre FLYHISgrupper i samarbejde med FLYHIS-leder og undertegnede.
At åbne de unges øjne for, hvad der sker i Flyvevåbnet, udbrede viden
om de mangfoldige og forskellige jobmuligheder – gerne gennem praktiske fly-projekter, men også gennem besøg på Flyvevåbnets forskellige
wings og afdelinger (Karup, Aalborg, Skrydstrup) vil være en spændende
overbygning på snart 20 års samarbejde mellem Flyvevåbnet og Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole.
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Mulighederne er mange, og der er mange aspekter i det fremtidige
samarbejde. Frivilliggrupperne kunne få en hjælpende hånd fra de friske
unge mennesker – og de unge kunne komme i ”mesterlære” hos de erfarne og dygtige pensionister i arbejdsgrupperne. Det sociale samvær
betyder også rigtigt meget. Det kunne fremadrettet for eksempel udmøntes i fælles arrangementer og ture.
Ud over at tænke ungdomsskolens flyhold som et traditionelt ungdomsskolehold kunne det som nævnt også bredes ud til at være et ungdomsskolefag/valgfag i skoletiden, og i visse tilfælde vil det også kunne
anvendes som erhvervspraktik og brobygning.
Herudover kunne Ungdomsskolen/fFLYHIS/Flyvevåbnet i fællesskab
arrangere ”Summer Camps” (f.eks. den første uge i skolernes sommerferie), hvor eleverne kunne bo på flyvestationen, få udleveret tøj og mondering, lave et spændende ugeprogram, deltage i demonstrationer, små
”øvelser”, udvikle kompetencer fagligt, socialt og personligt – og få en
bunke gode oplevelser, der – hvem véd – måske kunne skærpe interessen om en mulig fremtid i Flyvevåbnet?!
”Stud.Luft”-konceptet har haft de unge i ungdomsuddannelserne som
målgruppe. Jeg kan ikke udtale mig om, hvorvidt disse projekter har givet
øget interesse og gavnet rekrutteringen; men min erfaring som leder i
ungdomsskolen og fra arbejdet med de unge siger mig, at man skal satse endnu tidligere og fange interessen hos de 13-14-15 årige, hvor de
har nysgerrigheden og alle drømme intakt. Lad dem i de tidlige ungdomsår møde arbejdsfællesskabet, glæden ved at se et konkret flyprojekt blive en realitet samt føle stoltheden over at have været med i et projekt og aflevere det i flot stand! Lad dem opleve Flyvevåbnets mange
fagligheder, arbejds- og sociale fællesskaber, praktiske hands-onprojekter – så er jeg overbevist om, at vi kan fremme lysten og den innovative kraft hos mange unge drenge og piger – morgendagens piloter og
flymekanikere i Flyvevåbnet.
Ungdomsskolen og dermed Ringkøbing-Skjern Kommune glæder sig til
det fremtidige og fortsat gode samarbejde mellem FLYHIS, Flyvevåbnet
og andre aktører. Mon ikke vi i fællesskab kan lykkes med at få de unge
drenge og piger ud fra klasseværelserne og ud i virkeligheden?
Per Ørum,
ungdomsskolelærer og tovholder på ungdomsskolens flyhold
John Jensen,
leder af Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole
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www.flyhis.dk
v/ den gl. webmaster
Bent Aalbæk-Nielsen
Det er nu otte år siden, at grunden
blev lagt til FLYHIS’s hjemmeside. Siden er den vokset ganske betydeligt.
Tager vi det hele med, har den i dag et
omfang, der svarer til flere tusinde A4sider.
Og den bliver også flittigt besøgt.
Hver måned er der mere end 3.000 besøg, og i 2014 blev det til i alt 40.456.

Fornyelse

Gammel 2007-2015
Efter de otte år er det nu tid til fornyelse, og det er det af flere grunde.
For det første er det sådan, at da der blev startet op i 2007, skete det
med anvendelse af et Microsoft hjemmeside-program, der hedder Frontpage. Det er nu forældet, og der er ikke længere mulighed for at hente
support til det. Derfor bliver der nu skiftet til et helt nyt program, som byder på flere muligheder.
Og for det andet er det i denne som i andre sammenhænge en god
idé, at der fra tid til anden kommer friske kræfter til. Det sker nu, idet Jørgen Maltvedgaard har sagt ja til at tage over, og han er allerede godt i
gang med at forberede skiftet. Det fremgår af siderne her, hvor man kan
se den gamle forside og den ny, som er på vej og altså stadig ”Under ny
opbygning”.

Spændende bidrag
Naturligt nok er hjemmesidens mest besøgte sider dem, der fortæller om
Flyvevåbnets historie. Og det gælder ikke mindst dem, hvor tidligere
tjenstgørende giver deres egne personlige beretninger om deres oplevelser i tjenesten.
Alene i 2015 er der kommet fire nye beretninger til:
Holger Lindhardt fortæller om sit arbejde
med og om brugen af slæbemåls-systemet
Delmar, som i 1960’erne spillede en vigtig rolle i uddannelsen og træningen af de danske
piloter.
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Han afslutter sin beretning med
ordene:
”Det var 7 spændende år i Flyvevåbnet, som jeg for alt i verden
ikke ville have været foruden. Det
startede med prøverne til Flyvevåbnet, og i perioden derefter har jeg
haft mange herlige timer, oplevelser og flyvekammerater. Desværre måtte 4 lade livet, og 5 oplevede at redde livet i faldskærm;
men det var de betingelser, der var
som pilot i Det Danske Flyvevåben
på daværende tidspunkt.
Ny 2015 - - Erik Hansen HAN/EHA fortæller i
”En Jagerpilots Dag/Logbog” om de
danske jagerpiloters uddannelse i
USA og om deres tjeneste i det meget unge danske flyvevåben i
1950’erne.

Viggo Rasmussen beretter detaljeret om den spændende opgave
som ”Navigatøren i Night Fighter
Gloster Meteor MK XI”. Det var andre tider dengang, og man måtte
benytte sig af udstyr og metoder,
som sammenlignet med vore dage
var uhyre primitive.

Eyvin Teisner-Kjær fortæller om
sine oplevelser ”Fra rekrut til fixeroperatør i Flyvevåbnet”, hvor han i
1956-57 ydede et vigtigt bidrag til
piloternes muligheder for at finde
rundt i det danske luftrum.
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Årets oplevelsestur
gik til Geilenkirchen i dagene 13. – 16 oktober.
Den er her beskrevet af Bent Erdland, Team Tordenjet
Dag 1.
Dagen startede med fælles morgenmad i FSNSKP cafeteria. Forventningens glæde stod malet i alle 50 ansigter, da bussen – lastet til bristepunktet – kørte ud gennem hovedvagten på FSNSKP.
Alle deltagere fra FLYHIS, LUFTVET, Aalborg, Karup og Værløse var
ankommet dagen før. Der blev tid til en rundvisning ved FLYHIS SKP
samt besøg ved ESK602 inden aftensmaden i FSN SKP Cafeteria. Otte
personer fra FLYHIS SKP sluttede sig til selskabet med efterfølgende
socialt samvær i Golden Horse messen.
Stemningen var høj i bussen, og med udsigt til en bustur på knap 700
km satte alle sig godt til rette. Snakken gik livligt, og passage af grænsen, Kielerkanalen og tunnelen ved Hamborg foregik, næsten uden at
man bemærkede det. Store anlægsarbejder langs motorvejen syd for
Hamborg – og dermed fartbegrænsninger - bevirkede, at farten måtte
nedsættes. Ved 10 – 1030 tiden blev det til et ophold på en rasteplads.
De smøgtrængende og de trængende i anden anledning fik besørget det,
de skulle. Efterfølgende blev der serveret en morgendram fra låget af en
skraldespand. Denne dram var sponsoreret af Bent Erdland, der netop
havde rundet de 75 år.
Ved frokosttid gjorde vi holdt ved rasteplads ”Wildershausen”. Der var ingen borde eller bænke, så de udleverede madpakker måtte fortæres ved stående taffel omkring de opstillede skraldespande. Lidt morsomt var det at se
alle de små grupper omkring spandene.
Hundekoldt var det, så alle havde travlt
med at komme tilbage til bussen.
På grund af det omfattende vejarbejde gik det kun langsomt frem, og flere gange måtte vi stoppe helt p.g.a.
kødannelse. Endnu en lille pause blev det til, inden vi langt om længe –
ved 18 tiden – ankom til City Hotel i Geilenkirchen. Et dejligt hotel med
lækre værelser.
Efter indcheckningen blev vi kørt til en hyggelig restaurant ”HAUS HAMACHER” hvor FLYHIS var vært ved udsøgt middag. Hjemkørsel til hotel
ca. 2130. Tak for mad, og tak for en dejlig dag. !!!
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Dag 2.
Afgang fra hotellet kl.0700.
Transport til Geilenkirchen
Airbase, hvor vi skulle spise morgenmad. Geilenkirchen Airbase er en NATO
base, hvorfra AWACS radarfly opererer.

Efter morgenmaden gik turen til
SOESTERBERG
Airbase Park i Holland, 195 km fra Geilenkirchen. Vi skulle
besøge National Military Museum – NMM
– The Museum of
the Dutch Armed
Forces.
Det er et storslået, moderne museum med alle tænkelige udstillinger, videofremvisninger, kanoner, fly,
tanks. og køretøjer i alle afskygninger. Man kan undre sig over, at mange
af de udstillede genstande allerede er modne til at komme på museum. F
-16 er udstillet, selv om flyet stadig er operativt i flere lande, bl.a. Danmark. Der skal nye, bedre og mere avancerede våbensystemer til for at
klare sig i en mere og mere konfliktfyldt verden. Vi må konstatere, at udviklingen ikke kan standses, selv om vi har svært ved at følge med.
Efter ca. 4 timer på egen hånd og fyldte af spændende indtryk – men
også af eftertænksomhed - kørte vi tilbage til vort hotel i Geilenkirchen.
Det blev til en times tid med socialt samvær i hotellets bar, inden turen
igen gik til Restaurant HAUS HAMACHER, hvor vi igen nød en dejlig
middag. Ved 21-tiden gik turen tilbage til hotellet. Jeg tror, der var andre
end mig, der valgte at slappe af på
værelset. Trætte, men godt tilfredse med en god dag og store oplevelser, var det tid til at sige godnat
og tak for endnu en dejlig dag.
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Dag 3.
Afgang fra hotellet kl. 0700. Morgenmaden blev igen indtaget på
Geilenkirchen Air Base, hvorefter
turen gik til Belgien, nærmere
bestemt til byen Bastogne, der
ligger smukt mellem de skovklædte bakker, og byens skønhed blev understreget af bebyggelser, der nænsom sneg sig op ad skråningerne. Målet var Bastogne
War Museum, som råder over et udstillingsareal på 1600 kvm. Her fremvises mere end 400 udstillingsobjekter, og museet var en storslået oplevelse.
Overvældet blev man, da historiens vingesus overrumplede én med
fantastiske visualiseringer af alle den 2.den Verdenskrigs grusomme historier fra start til slut.
Fra Bastogne gik turen tilbage gennem Ardennerne til byen Malmedy
hvor museet ”Baugnez 44 Historical Center” ligger. Her oplevede vi, i
detailjer, mødet mellem tyskere og amerikanere. Alt materiel og udstyr
fra begge sider var, med akkuratesse og sans for detaljer, udstillet i de
mange montre.
Centret rummer også beretningen om en masakre, der fandt sted den
17. december 1944. Den korte version er flg.:
Hitler havde oprettet et SS korps, benævnt Piper Group. Dette korps
havde til formål at beskytte broerne over floden Meuse for at sikre den
tyske fremrykning. En amerikansk kolonne på ca. 30 forskellige køretøjer
var under fremrykning for at lokalisere de tyske styrker; men p.gr.a. dårlige efterretninger og dårlig kommunikation
faldt amerikanerne i baghold og blev beskudt af SS Piper Group. Til sidst måtte
amerikanerne overgive sig. De afvæbnede
amerikanske soldater blev ført ud på åben
mark og brutalt myrdet med maskingevær.
Baugnez 44 Historical Center er bla. oprettet med baggrund i denne grusomme masakre.
Efter hjemkomsten til Hotellet i Geilenkirchen kørte vi – traditionen tro – til
restaurant ”Haus Hamacher”, hvor vi atter
engang indtog en udsøgt middag. Endnu
en meget begivenhedsrig dag havde fået
sin afslutning.
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Dag 4.
Hjemrejsedag. Efter udcheckning fra
hotellet kørte vi til Geilenkirchen Air
Base for en sidste gang at spise morgenmad. Ved 8-tiden blev vi afhentet af
to militærbusser for at indlede en rundvisning på basen. Første stop var en
mega stor hangar, der var service– og
reparationsværksted for AWACS. På
vejen derud passerede vi 4-5 AWACS
fly, der var linet op på standpladserne langs startbanen. I den store hangar var et AWACS fly til service. Høje stilladser var opstillet omkring flyet
så man dårligt kunne se det. De højst placerede stilladsplatforme var i 3
–4 etagers højde. Man fik det indtryk, at hver eneste kvadratcentimeter af
flyet kunne kontrolleres. Virkelig et imponerende syn. Tilbage i vor egen
bus blev vi, med dansk guide ombord, kørt rundt i basens lejrområde,
hvor der foruden cafeteria er butikker, børnehave, stort idrætsanlæg og
m.m.
Efter rundvisningen takkede SØE vores guide for vel udført arbejde og
overrakte ham en gave som tak for indsatsen.
Og så startede turen tilbage til Danmark. Klokken var 10, da vi forlod
Geilenkirchen Airbase. Stemningen ombord i bussen blev efterhånden
præget af træthed og ønsket om at komme hurtigt hjem. Og endelig nåede vi Skrydstrup ved 2130 tiden.
Lange køreture – mange timer i bus – kan ikke fjerne glæden ved den
meget begivenhedsrige tur. En stor tak til FLYHIS og SØE for en uforglemmelig oplevelse. Ligeledes en stor tak til vores chauffør – Lars Stenhuss Hansen. Tak, fordi du bragte os alle frem og tilbage i god behold.
Tak også til alle deltagerne for den gode stemning, orden og velvilje.
Alle parter har i
den grad
været
med til at
gøre turen til
den store
succes,
som den
blev.
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FLYVEVÅBNETS HISTORISKE
SAMLING
SENDER
DE BEDSTE ØNSKER OM
EN GLÆDELIG JUL
OG
ET GODT NYTÅR

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

MED VENLIG HILSEN
Lars Søe-Jensen
Leder flyhis
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