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Forsidebilledet:
Fredag den 29. september kunne det markeres, at Flyvestation
Skrydstrups gamle F-84 gate guard atter var på plads, efter at pensionisterne fra Team Tordenjet havde givet den en gennemgribende restaurering.
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Årsskrift fra Flyvevåbnets Historiske Samling er
igen i år fyldt af de mange gode projekter, frivillige, glæde og entusiasme, som er med til at vedligeholde Flyvevåbnets historie. De mange fine fly
og genstande og ikke mindst de mange frivillige,
som passer dem, er med til at gøre Flyvevåbnets
historie levende.
Da jeg tiltrådte som chef for Flyverstaben gav
den aftrædende chef – generalløjtnant M.A.L.T.
Nielsen – mig et spejl fra en F-84 til mit kontor, så
jeg kan huske også at se bagud. Man skal huske
sin historie for bedre at kunne forstå sin fremtid.
Er det noget, der er værd at kæmpe for, er det
også noget, der er værd at huske og bevare for eftertiden. De mange
frivillige hjælper os alle med at huske og bevare for eftertiden. Ikke kun
fly, men også dokumenter, billeder, missilsystemer og andet. Det er meget positivt, at den flyvehistoriske indsats også kan bruges af forskere og
andre, der er interesserede i Flyvevåbnets historie og eksempelvis den
rolle, som Flyvevåbnet har spillet i forskellige historiske perioder. Årsskriftet giver et godt indtryk af den bredde, der er i arbejdet til gavn for
Flyvevåbnet og Flyvevåbnets historie.
Flyvevåbnet har stor glæde af de frivilliges indsats. E-176 er nok den
F-16, flest danskere har stiftet personligt bekendtskab med. Jeg er derfor dybt taknemlig for de mange dygtige og engagerede frivillige, som
yder en stor indsats for at flytte E-176 rundt og stille den op rundt omkring i landet, så alle kan komme helt tæt på et rigtigt kampfly. E-176 er
et aktiv for Forsvaret, ikke mindst i den stadigt mere udfordrende rekrutteringsindsats. E-176 er kun et af de mange eksempler på gode indsatser, der er beskrevet i årsskriftet. En stor tak til de mange frivillige.
Den 10. juni 2018 er der Danish Air Show på Flyvestation Aalborg,
hvor Air Transport Wing er vært for et arrangement, som vi forventer vil
tiltrække mere end 145.000 tilskuere. Her vil vi gerne præsentere Flyvevåbnets nutid og fremtid, men også dets fortid. Jeg håber, at mange rigtig
fine fly og genstande, som fremgår af dette årsskrift, vil blive vist frem til
en større offentlighed i forbindelse med Air Showet. Det fortjener de, og
de mange frivillige, som passer på dem.
Uden at kende sin fortid har man ingen fremtid. En stor tak til Flyvevåbnets Historiske Samling for at holde fokus på fortiden – og dermed
hjælpe fremtidens Flyvevåben.

ERA
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2017
- endnu et år i fremdrift
Af lederen af
Flyvevåbnets Historiske Samling
Chefsergent L.Søe-Jensen

Året 2017 er ved at gå på hæld. Som leder af Flyvevåbnets Historiske
Samling kan jeg igen i år konstatere, at vi er kommet godt videre. Vi har
igen opnået synlige resultater, som vi alle kan være stolte af.
Hvis vi begynder i nord på Flyvestation Aalborg, er man her troligt
mødt op trods stadige omflytninger og indskrænkninger i muligheder for
at arbejde. Heldigvis er de nu kommet godt på plads. Gruppen har i år
formået at få lavet de vogne, der skal bruges til F-16 nummer to, og de
har samlet delene til E-180, så vi nu har en hel skal. De er også kommet
virkelig i gang med den Havard nummer 310, der skal laves til static. De
har påbegyndt renoveringen af flykroppen og registrering af alle dele, så
vi får en komplet status over projektet.
Når vi kigger lidt syd på, er der også opnået gode resultater. Karupgruppen har fået renoveret den Pedershåb rangertraktor, vi fik retur fra
Danmarks Jernbanemuseum. Jernbanemuseet havde lånt traktoren og
desværre stillet den ude i en lang årrække. Det er der ikke noget køretøj,
der har godt af; men gruppen har fået den skilt ad, svejset diverse huller
og efter maling opnået et flot resultat. Samtidig er de blevet færdige med
det engelske lysfyr, som de har arbejdet på gennem adskillige år. Dette
er virkelig et studie i, hvordan gamle teknikere fra Flyvevåbnet er i stand
til at udrette næsten mirakler. Fyret er bare så flot og komplet lavet til
næsten det perfekte.
Et andet stort projekt, der er kommet på plads i Karup, er renoveringen af den Draken, der er Gate Guard på Flyvestationen. På bare et
halvt år har Draken Teams folk, der arbejder i Karup-gruppen, fået flyet
renoveret og malet, så det nu igen sidder på sin vante plads og stråler,
som da det var nyt. Det er bare godt gået.
Museet i Gedhus har arbejdet videre med deres formidling af historien
og blandt andet fået deres bunkerudstilling færdig. Ikke mindst ”tysk an4

den verdenskrigs-historie” er flot udstillet, ligesom samlingen af ting og
genstande og tilhørende tekster fortæller Flyvestations Karups historie
gennem alle år fra 1940 til i dag. Museet er bestemt et besøg værd.
Ved selve FLYHIS er der også arbejdet hårdt og målrettet. Et par virkelig store opgaver har givet sved på panden. Vi har fra Forsvarets Biblioteker modtaget og afhentet al den litteratur, der omhandler fly, og som
de ikke længere ønsker på deres hylder. Dette store materiale er blevet
sorteret, og vi har udtaget det, vi mener bør gemmes til eftertiden. Fra
Kaj´s Foto har vi afhentet 8 pallekasser med fotos og negativer, da ingen
andre ville have materialet. Billederne er alle gruppebilleder taget gennem ca. 40 år. Det er alt fra udsendte hold til værnepligtshold fra alle
værn. Selv om det ikke er vores kærneproduktion, er der sat to mand på
til at sortere dette materiale. Det vil efter endt sortering blive fordelt til regimenter i Hæren og til Søværnets Historiske Samling, mens vi beholder
det, der vedrører Flyvevåbnet. Opgaven er rimelig kompleks, da Hærens
sammenlægninger gør, at man virkelig skal være inde i stoffet. Men vi
skal nok komme i hus. Vi er også i samlingen kommet langt med
indscanning af både film, lysbilleder og fotos samt negativer - det har
længe haltet, men også her er vi nu på rette spor. Vores uniformssamling
er blevet sorteret endnu en gang, da vi løbende modtager en del uniformer. Vi har indrettet en nye facilitet til denne opgave, da det er noget, der
ekspanderer i rivende hast grundet alt det nye.
Nede sydpå i Skrydstrup har de heller ikke ligget på den lade side. De
har formået på under 1 år at få den F-84G Tunderjet, der har været Gate
Guard gennem ca. 50 år, lavet i stand. Den blev nedtaget af flyvestationen for ca. 3 år siden for at blive lavet totalt i stand. Men alle ved, hvor
hårdt flyvestationen har været spændt for i operativ henseende, så
Team Tordenjet overtog opgaven. Inden for en periode på ca. 9 måneder
efter overtagelsen fra flyvestationen blev den lavet. Det er et imponerende stykke arbejde. Den er blevet sandblæst, hvilket resulterede i en del
huller, men disse er blevet lappet og spartlet professionelt. Canopyet er
blevet renoveret, og der er isat nye sortmalede vinduer. Ligeledes har de
renoveret tankene, der var et kapitel for sig selv. Sidst, men ikke mindst,
har de styrket den overalt. Til sidst blev den malet på hovedværkstedet,
og resultatet kan kun vække beundring. Den blev overdraget til den nye
viceforsvarschef M.A.L.T. Nielsen af den nuværende flyverstabs chef GM
Anders Rex (ERA) ved en mindre ceremoni på Skrydstrup. Det er vi alle
stolte af.
Det er imidlertid ikke kun dette, der har optaget Team Tordenjet. De
har arbejdet videre med den tosædede TF-100 D Super Sabre, der gerne
om få år skulle være flot lavet færdig i camouflage.
En sidste ting, vi alle gratulerer Team Tordenjet med, er deres 25års
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jubilæum, hvor de også kunne fejre 90 års fødselsdag for Gøttsche, der
troligt møder op hver onsdag. Det siger lidt om holdånden.
Gruppen på Værløse, der indtil nu har holdt til i Jonstrup lejren, kan
ikke være der længere, da lejren overgår til Politiet. Det er nu lykkedes
med FLYHIS som katalysator at få gruppen med som en del af Hangar IIprojektet på den nedlagte Flyvestation Værløse. Planen er, at hangaren
skal være et arbejdende museum med en permanent udstilling, omhandlende den militære flyvning på Værløse. Dette projekt vil blive gennemført i et sammenarbejde mellem Furesø Kommune, Furesø Museer og en
del af de grupper, der har med flyvning at gøre i Nordsjællands-området.
Flyvevåbnet vil levere historisk materiel. Hangargruppen, som den kommer til at hedde, vil drive og drifte hangaren. Hvis alle står sammen, skal
det nok lykkes. Gruppen på Værløse har trods al rumlen omkring flytning
og lukning af Jonstrup-faciliteten formået at få rimeligt styr på S-134MK
80 LYNX. Samtidig har de med hjælp fra FLYHIS fået flyttet alt deres
grej. Det drejer sig om Draken Gate Guard samt LYNX helikopterne og
værktøjer til en shelter på Værløse. Her står alt klart til at komme ind i
Hangar II, når den er meldt klar fra FREJA, statens byggeselskab, der
istandsætter hangaren.
Luftværnsgruppens veteraner støtter trofast op omkring museet på
Stevns. De kommer troligt og reparerer og varter materiellet. Der er nu
kommet nye vinde på museet, så der nu er skabt mulighed for at inddække materiellet. Dette er ved at være et must, da alderen for LUFTVET gruppens medlemmer er stærkt stigende, og der er ikke tilgang til gruppen fra neden. Trods det kæmper de videre, og resultatet er altid et besøg værd.
På den civile front arbejdes der støt og roligt, og resultaterne ses i luften over Danmark. Step by step laves det ene fly efter det andet færdigt
til flyvefærdig stand. Det gælder både for STRUT i Nordjylland, Team Havard i Karup og AAA i Avedøre og, ikke at forglemme, Dansk Svæveflyhistorisk forening. I Stauning går en stor del af energien på at holde museet i gang og præsentabelt. På trods af, at der ikke kommer en krone fra
staten og kommunen, gør museet det til UG.
2018 I første halvår af 2018 vil de store opgaverforuden Air Show Aalborg være at få lavet en udstilling om Luftværnsgruppen på Middelgrunden samt at få Hangar II på plads på Værløse, så vi også her har et udstillingsvindue. Sidst, men ikke mindst, vil det være at få vores rekrutterings F-16 opstillet max. antal gange til gavn for rekrutteringen. Til dette
projekt hører også, at vi gerne skulle få lavet en LYNX til erstatning for
vores H-500 Helikopter.
Dette er mit sidste forord eller status. Nu er det min tur til at gå på
pension. Dette vil ske 1/7 -2018.
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Jeg vil gerne her til sidst rette en stor tak til alle for en lang, fed fest her
ved FLYHIS gennem 15 år. Takken fra mig er til alle Flyvevåbnets pensionister rundt om i grupperne og her i FLYHIS. I har altid stillet op, uanset
hvad opgaver jeg har stukket ud. Det er jeg jer evigt taknemlig for. Også
til de medarbejdere fra alle værn, der altid har stillet op med materiel og
genstande ved mærkelige opgaver, herunder specielt Lars( FLYHIS) og
Knud og Sigurd (SNF/KAR). Endvidere til alle de chefer, der har bakket
op omkring alle de projekter, der har været sat i søen fra FLYHIS. Ikke
mindst til projektet Flyvevåbnets Historiske Samling - uden de højeste
chefers støtte ingen FLYHIS. Ligeså stor en tak til de civile grupper, vi
sammenarbejder med. Kæmpe tak til folkene i Stauning. Deres arbejde
gør, at Flyvevåbnet i dag har et eget museum og et fantastisk udstillingsvindue. Til sidst til min kone Helle og mine piger Nina og Nanna. De har
altid støttet op omkring mig, selvom jeg kunne være yderst fraværende,
og at telefonen aldrig har stået stille.
Som vi plejer at sige:
Mange kunne have gjort det bedre.
Alle kunne have gjort det anderledes.
Men sådan har vi gjort det.
Og hvis vi ikke havde gjort det,
var det måske aldrig blevet gjort
Der vil selvfølgelig komme en ny mand i min stilling. Jeg vil appellere til
jer alle om at tage godt i mod ham. Det bliver ikke en let opgave, og der
er meget at sætte sig ind i. Jeg har gjort tingene på min måde. Husk, at
han vil gøre tingene på sin måde, og på bedste vis, Til dette skal han have et råderum, støtte og god vejledning. Så støt op omkring ham, så vil
alt lykkes.
Sammenhold er en styrke
Til slut en tak til Bent Aalbæk-Nielsen, der igen har sammensat dette
skrift
Med dette vil jeg ønske alle jer og jeres familier en glædelig jul samt
et godt nytår.
Jeg ønsker alt godt i fremtiden. Ikke mindst for Flyvevåbnets Historiske
Samling og for det værn, vi alle holder af.
SØE
PS: Sæt et kryds i kalenderen onsdag den 27/06-2018. Da vil jeg gerne
byde på en bid brød.
Nærmere tilgår
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FLYHIS
på fondsarbejde

Nej - vi er ikke gået på børsen, men vi har fået et tættere samarbejde
med Flyvevåbnets Jubilæumsfond.
Niels H. Arvedsen (oberstløjtnant, pensioneret) fra FLYHIS er blevet
bestyrelsesmedlem i Jubilæumsfonden som et af fem medlemmer og
som repræsentant for tidligere tjenstgørende officerer i Flyvevåbnet.
Niels har afløst pensioneret oberst Karsten Schultz (TUL).
FLYHIS bidrager i det omfang, der kan skabes mulighed for det gennem vort bogsalg og - om muligt og i det omgang, vi kan få lov - ved salg
af andre ting og genstande i forbindelse med Danish Airshow og andre
arrangementer.
Vi har også fået lov til at lade Jubilæumsfondens folder uddele ved de
forskellige FLYHIS etablissementer / museer med jeres velvilje og støtte i
Nord, Syd, Øst og Vest.
Flyvevåbnets Jubilæumsfond blev oprettet den 1. juni 1991 efter Flyvevåbnets 40-års jubilæum den 1. oktober 1990. Fonden blev oprettet for
midler fremkommet dels ved overskud af salget af bogen ”Historien om
Flyvevåbnet” og dels af sponsorbidrag til udgivelsen.
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af chefen for Flyverstaben
(formand) og repræsentanter fra Flyvevåbnets Soldaterforening, reserveofficererne og stampersonel i Flyvevåbnet samt tidligere tjenstgørende
officerer i Flyvevåbnet.
Jubilæumsfonden støtter:
- Personer eller institutioner, der har ydet en påskønnelsesværdig indsats for Flyvevåbnet, eller som tjenstgørende i Flyvevåbnet har ydet en
sådan indsats for Forsvaret.
- Personer eller institutioner, der virker til gavn for Flyvevåbnets anseelse i Danmark eller udlandet, eller som bidrager til øget forståelse for Flyvevåbnets rolle i Totalforsvaret.
- Studier og udgivelser af publikationer om luftmilitære emner.
Uddeling af legatet sker i tilknytning til årsdagen for Flyvevåbnets oprettelse d. 1. oktober.
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I 2017 blev legatet tildelt:
- Chefsergent Linda Sørensen
- Major Bjørn Hartmann- Madsen
- Provst Mette Magnusson
- Kunstner Simone Aaberg Kærn
Støtte eller donationer fra virksomheder, fonde eller enkeltpersoner modtages gerne og kan indbetales på MobilePay: 6165 8775 eller på vores
konto med registreringsnummer: 9255 / kontonummer: 3194 441 818.
Hvis du/I har forslag til modtagere af legat, er du velkommen til at skrive
til fondens bestyrelse på adressen:
Flyverstaben, Værnsfælles Forsvarskommando,
Herningvej 30,7470 Karup.
Att.: Flyvevåbnets Jubilæumsfond
E-mail: CAS-RDAF@mil.dk
Niels H. Arvedsen
oberstløjtnant, pensioneret
FLYHIS
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Fra arbejdsgrupper m.fl.
Pensionistgruppen på
FSN Aalborg
v/ Ole M. Andersen (OMA)
Indledningsvis vil jeg gerne give udtryk for, at jeg synes, at det går godt i
H.67 på FSNAAL. Foreningen for Pensioneret Personel har mange medlemmer, og blandt dem er der på nuværende tidspunkt 27 frivillige, som
har stillet sig til rådighed for at gøre et stykke arbejde for Flyvevåbnets
Historiske Samling. Vi er fordelt over flere generationer, og hver mand er
dygtig på sit felt. Selvfølgelig vil der altid være nogle, som ”falder fra”,
men det glædelige er, at der er andre, som træder til.
Selvom vi har begrænset plads, så vi kun kan have ét fly inde i H.67 ad
gangen, så har vi heldigvis også Shelter 80, hvor vi har tre fly stående:
Meteor Mark 7, F-104G Starfighter og en adskilt Meteor Mark 4 samt en
masse jord-materiel. Efterhånden er vi ved at have styr på smedje, værktøjsplacering, hylder og skabe. I juni havde vi besøg af Arbejdstilsynet,
der satte spørgsmålstegn ved belastningen af hylderne.

Materiel og fly, der venter på renovering, ligger klar på hylderne og
i Shelter 80.
Vores kaffestue er blevet gjort hyggelig med effekter fra to nedlagte
eskadriller, Esk.723 og Esk.726, bl.a. et maleri af en Fighting Falcon og
mange våbenskjolde limet på en blå plade, som er hængt op på væggen.
Kontorfaciliteter, smedje og værktøj er ved at være ”up to date”.
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I april deltog vi i "forårsrengøringen" af F-104 Starfighter R-771, som er
flyvestationens blikfang/vartegn mod Thistedvej
Garnisonsmuseet i Aalborg, som ligger på Skydebanevej, er virkelig et
besøg værd. Flyvevåbnet er flot repræsenteret på museet, som vi har
været med til at indrette; bl.a. har vi permanent syv fly udstillet: en Drage
uden for hangaren som blikfang, og seks fly inde i hangaren.
F-16 SamLet E-176 har i 8
uger i sommer været udstillet
på museet. Vi samlede flyet i
uge 26 før Rebild festlighederne, fordi det skulle være
”trækplaster” i forbindelse
med festlighederne. Rebildselskabet og Dansk/
Amerikansk Klub afholdt
den 2. juli ”Garden Party” på
museet. Flyvestation Aalborg

Brass-Band gav ved samme
lejlighed en koncert.
I juli kørte otte mand til museet i Stauning for at sætte F16 E-184 på støtter, så flyet
ikke skal stå på hjulene. Samtidig hængte de 2 stk. 1000
punds bomber og 1 stk. fotopod på flyet.
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I Uge 33 skilte vi F-16 SamLet ad
og lagde den på blokvogn for transport til Roskilde Lufthavn, hvor der
var ”Åbent Hus” den 18.-19.-20. august.
I smedjen er de i fuld gang med at
fabrikere transportvogne til adskilte
dele fra F-16 E-180, som er ved at
blive lavet om til SamLet nr. 2. Den blev midt i januar kørt til Skrydstrup,
hvor pensionisterne dér skal gøre kroppen klar, fordi de har nemmere
adgang til de dele, som mangler. Vi skal så fremstille transportvogne til
vingerne, højderor, stabilisatorer, launcher og flapperon.
Og i hangaren begynder den
”Svenske Harvard”, som er under
genopbygning, at ligne noget. Vi
har et samarbejde med HAVARD
DANMARK, som er ved at genopbygge en ”Dansk Harvard” til flyvedygtig stand, på FSNKAR.
Jo, Flyvevåbnet Historiske Samling
finder hele tiden på nye opgaver så der er nok at ”rive i”!
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Værkstedsgruppen Karup
v/Kjeld Hansen, formand
F-84G er blevet færdig og transporteret
til Stauning for at blive samlet og opstillet i udstillingen.
Det går godt med lysfyret (kaldet ”Læbestiften”). Det er blevet færdig
og opstillet ovre i Gedhusmuseets store telt.
Det går fremad med Gloster Meteor MK.VIII, men der er lang vej igen,
før den er færdig. Vi er begyndt at male kroppen; vingerne er færdige,
men vi mangler stadig at renovere flyets cockpit, og så mangler vi et canopy til den.
Motoren til S-55 helikopteren er
færdig til at blive transporteret til Stauning, hvor teknikere fra Værløse vil
montere den. Dette er dog ikke sket
endnu.
Så har vi fået en gammel togmotorvogn ind, som har kørt på flyvestationen tilbage i 1950 og 1960. Den
har været udlånt til Jernbanemuseet i
Odense, hvor den har været sat udenfor i lang tid, så den skulle repareres
med udskiftning af træ i døre og paneler samt en del pladearbejde. Derefter er den sendt til sandblæsning og maling. Når den er færdig, skal
den op at stå på skinner ved Gedhusmuseet.
Derudover har vi adskilt den T-33, som stod i teltet ved Gedhusmuseet, og den er klar til at blive transporteret til Værløse. Vi har også
været en del, der har hjulpet med oprydning i det store telt ved
Gedhusmuseet for at give
plads til renovering af den RF
-84, som står der.
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Bedford-trækkeren, som er
kommer fra England til Queen Mary, er blevet adskilt total, tog delene er sendt til sandblæsning og
derefter malet. Motoren er også
adskilt for at blive renset og efterset for derefter at blive samlet og
sat tilbage i bilen. Den skulle gerne kunne startes op igen og komme ud at køre. Derudover er der et
stort arbejde med at få trækkeren
monteret på Queen Mary, da der
skal bygges en ny stol på trækkeren.
F-16 teamet har også været i
gang med reparationer på planer
samt udskiftning af bolte og montering af sikkerhedsudstyr for at
undgå faldulykker. Igen i år har
teamet været af sted, bl.a. til Lemvig flyveplads, hvor flyet blev opstillet til et jubilæum med stor deltagelse.
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Gedhusmuseet 2017
Flyvestation Karups Historiske Forening
v/ Palle J. Christensen
Året 2016 endte godt med et
besøgstal på 1.422. Dertil
kommer en del
”velfærdsbesøg” på Helicopter Wingen, der også kigger
forbi. Vinteren blev brugt på
maling af nye og gamle lokaler og opdatering af udstillinger. Vi har nu hele ”Gedhusvagten” til rådighed, inklusiv
den tidligere lejebolig. Dertil
Guiderne: John Krarup Nielsen, Palle J.
kommer en telthangar, den
Christensen, Poul Hjorth, Inge Hjorth, Jørgamle tyske tørvelade og en
gen Prip og Egil Nielsen.
”lille” bunker (Regelbau 622).
De fly, vi har udstillet, Republic RF84F Thunderflash, Lockheed T-33 Silver Star og Kramme & Zeuthen KZ VII
kan ikke tåle at stå udendørs. Vi har
faktisk haft besøg af en klasse nye flyvemekanikere fra AFTC, Air Force
Training Centre, der gerne ville lære
om korrosion. Det kunne de efterforske på RF’eren, der stod ude i mange
år, bl.a. ved Flyveskolen.

Vinterprojekt. RF-84F trænger til
noget TLC, ”Tender Loving Care”.
Vi har jo også den suverænt
tætteste placering på FLYHIS.
Mangler vi en historisk ting eller
omvendt, hvis de gør det, så går
vi bogstaveligt talt lige over vejen
og finder en løsning. F.eks. ville
man gerne låne en flyverhjelm til
Flyvevåbenmuseet i Stauning.
Den er lidt speciel. Det er SYL’s,
Bent Sylvester Larsens, hjelm fra

SYL’s hjelm.
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hans møde med en måge nær Skagen i 1968.
Mågen røg gennem
venstre frontrude på
hans F-100 og ødelagde visiret på hjelmen og
dermed et af hans øjne.
Han var faktisk i gang
med at forlade flyet vha.
Martin Baker katapultsædet. Men da flyet stadig
Hawkmissiler.
fløj, og han indimellem kunne
se det andet fly gennem tårer, blod og mågerester, valgte han at forsøge
en landing. Hans wingman og GCA, Ground Controlled Approach, hjalp
ham til Aalborg. Vi har billeder af hjelmen og et GCA radar ”scop” fra
samme tid. Vi bruger forresten programmérbare dørklokker til at afspille
passende lydindslag, f.eks. en GCA ”talkdown”.
SYL besøgte museet i løbet af året med en anden gruppe, og de fik
ham til at fortælle historien, som de ikke kendte til! Så er det jo med at
”klappe i” som rundviser, blive en stor flue på væggen og suge historien
til sig. Og senere give den videre!
Facebook og hjemmeside
Museet har i mange år haft en hjemmeside under navnet ”Karup Flymuseum”. Den var efterhånden vokset noget ukontrollabelt og er nu under
”nedtoning”, men den beholder de grundlæggende informationer, arkivbilleder og historier. En god ven af museet, Margit Sand Nielsen, påtog sig
at lave og vedligeholde en
facebookside for os, som flere og flere udefra også havde
Frokost mellem øvelsesbomber
efterspurgt. Det har virkelig givet pote på besøgsfronten. Margit
kommer jævnligt forbi,
tager billeder og lægger
dem på facebooksiden.
Det er vores mest populære ”sociale medie” for
tiden.
Vi er medlem af Turistforeningen Viborg,
annoncerer i deres
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Det visuelle luftfyr "Læbestiften"
”Turistavis” og har en gratis side på ”Danmarks Museer”. Vi har igen i år
haft kapacitet til at tage en del ekstra besøg ind udenfor normal åbningstid – veteranbilklubber o. lign. Vi hjælper også, hvis det er muligt, Helicopter Wingens rundviser med guider på museet.
Nyt i udstillingen:
Vi har lånt et bunkerperiskop fra Michael Hviid i Holstebro. Det synliggør,
hvor tykt loftet var på en ”Regelbau 622” bunker = 2 meter!
Luftmeldetårnet har nu originalt udstyr og bl.a. et kort over alle 389
luftmeldeposter. Det var det mest effektive luftforsvarssystem i lav højde
før AWACS. Det har vi bl.a. fået bekræftet af besøgende ”Air Defence”
piloter.
”Læbestiften” er et visuelt luftfyr, som fulgte med, da man købte en hel
(eller flere?) flyvepladser med alt udstyr i England efter krigen. Den var i
meget ringe stand. Værkstedsgruppen har renoveret den til ”som ny”
med lys i neonrørene. ”Fra skrot til flot”! Navnet ”Læbestiften” kommer
nok af, at de blinkede rødt under krigen i England. Blinkene var en to
bogstavs morsekode, så man vidste, om man anfløj den rigtige flyveplads blandt mange hundrede. I Danmark var der sikkert meget mørkt i
Midtjylland, så den røde farve gik tabt? Man placerede fyret 6 – 10 km fra
enden af landingsbanen. Også af taktiske hensyn, så fjenden ikke bare
kunne bombe pladsen. Vi har også et tysk Siemens landingslys under
restaurering. Man var jo lidt fjendtlig overfor det ”tyske” efter krigen, så
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man klippede bare alle ledninger. Erstatningen nogle år senere blev petroleumsflagermuslygter sat ud med håndkraft til natflyvning. Noget af et
tilbageskridt. Lygterne har vi også udstillet.
De to cockpits, Draken og TF-100F er meget populære hos unge som
gamle, og der er blevet taget utallige ”Thumbs up” billeder fra dem. Draken Team Karup har også lånt cockpittet til f.eks. Airshow i Stauning.
DTK har nogle meget kreative sjæle blandt medlemmerne, og de arbejder på en cockpitoplevelse ud over ”lys i instrumenterne”. Det bliver
spændende at følge.
Det sidste store arrangement på året er ”Soldaterjubilæet” i september, hvor op til 150 gamle flyversoldater kommer forbi.
Vores lille udstilling om de tyske flygtningelejre under og efter krigen
har stor bevågenhed blandt efterkommerne. Og hos et par stykker, der
selv oplevede det! F.eks. Horst og hans bror, der kan huske, at de legede inde i den store Bunker 1137.

Det populære Draken-cockpit
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Lad mig starte med også i år at slå fast, at
det forgangne år har været både travlt og
godt for Draken Team Karup.
Vi har gennem året fået tildelt et par store opgaver, som holder os i gang og pulsen oppe. Som det første - og største skal nævnes renoveringen af Flyvestation
Karups Gate Guard, AR-112. Den var efter
18 år på posten kommet til at se lidt ”træt” ud. Draken Team blev opfordret til at hjælpe med at tage flyet ned, hvilket vi selvfølgelig indvilgede i.
Arbejdet startede den 10. november omkring klokken 22. Der var rekvireret hjælp fra en af Søværnets store mobilkraner, som skulle komme fra
Frederikshavn. Da et sådant køretøj fylder godt op i Hovedvagten, blev
det besluttet, at arbejdet skulle foregå sent på aftenen af hensyn til trafikken. Flyvestationens to uundværlige eksperter, Knud og Sigurd, havde
med vanlig omhu forberedt operationen ned i detaljen, så da kranen blev
stillet op, var vi alle klar.
Hovedvagten blev lukket
og trafikken omdirigeret
til Gedhus vagten. Det
var en klar - og meget
kold - aften så vi frøs alle
bravt. Besætningen på
kranen klarede selve løftet af flyet samt placeringen på en langvogn til et
rent 12-tal. Langvognen
blev i første omgang bugseret til en shelter i Flyve19

skolens område. Her blev den første vurdering af flyets tilstand foretaget.
Det stod hurtigt klart, at tilstanden var meget bedre end forventet. Der
skulle selvfølgelig laves lidt pladearbejde og helst skaffes et andet canopy, da det originale var meget medtaget af vejr og vind. Herefter blev AR112 vasket, og en yderligere inspektion blev gennemført. Denne inspektion gav ingen anledning til bemærkninger. Flyet blev herefter flyttet til område Nord, hvor der kort før jul blev lavet en revneundersøgelse af tankbalkenes ophængspunkter; det er her, flyet er fastgjort til soklen ved Hovedvagten. Hvis en eller flere af disse var revnede, skulle flyet kasseres.
Medarbejderen fra Hovedværkstedet kunne imidlertid ikke finde antydning af revner i strukturen, så det blev besluttet i samråd med flyvestationen, at en renovering skulle gennemføres. Draken Team fik tilbudt opgaven; den takkede vi som bekendt ja til.
Umiddelbart efter jul, blev al malingen fjernet, og det var nu muligt at se
pladernes tilstand. Den var forbavsende god, så havde der før været en
smule betænkelighed ved projektet, så var den tvivl nu forsvundet. Vi lånte det gamle malerværksted til udførelse af opgaven; her var der både
varme og godt med lys. Pladereparationerne blev udført som noget af det
første. Herefter blev der finslebet og grundmalet. Det gamle canopy blev
demonteret, og et nyt, doneret af BOR, blev monteret. Alle pladesamlinger på oversiden blev sealed, og der blev malet første gang. Det viste
sig, at den maling, vi havde fået fat i, var for mørk. Der skulle atter slibes
og males nogle gange, inden vi til sidst nåede frem til et godt resultat.
Endelig blev der fremstillet en rigtig ”udstødning”, der giver et meget mere realistisk udtryk, når flyet ses bagfra. I skrivende stund er AR-112 tilbage på sin vante plads som Gate Guard, flottere end da den blev sat op
første gang for ca. 18 år siden.
Sideløbende med, at AR-112 blev restaureret af en fast gruppe, har en
anden fast gruppe kastet sig over adskillelsen af en gammel flyvevåbenHarvard – 324. Flyet er købt af en forening, der hedder Harvard Danmark. Planen er, at flyet
skal gennemgå en gennemgribende renovering, bringes i flyveklar stand og derefter atter have luft under
vingerne. FLYHIS lægger
lokaler til selve adskillel-

sen, da Draken Team
Karup og dermed også
FLYHIS er repræsenteret i
bestyrelsen for Harvard
Danmark.
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Ved siden af disse to langvarige projekter er der også blevet tid til at
udvide udstillingen på Egholm Slot. Der er opstillet en komplet motor
med påmonteret efterbrænder. Det er et imponerende syn; de færreste
har forestillet sig, at sammenbygningen er så lang, som tilfældet er. Vi
har renoveret et sæde, som ligeledes er opstillet sammen med en 30mm
kanon.
Der er også blevet plads til vore normale arrangementer såsom Draken
Kur i januar. Det er ved denne lejlighed at interesserede medlemmer mødes til et stykke mad og en god snak om det kommende år.
Sidst i marts holdt vi ”Store Oprydningsdag”, det er den dag hvor vi
tømmer Shelter 152 og får fejet gulvet samt får ryddet op.
I slutningen af april var det blevet tid for ”Forårsklargøringen”. På denne dag er det flyene, det gælder. De bliver løftet på donkrafte og der bliver kørt med understel og ror. Alle blanke overflader tørres over med hydraulikvæske. Hvis der er tid, startes det ene af flyene op. I år var det AR
-113’ s tur til at blive startet. Den var dog ikke videre samarbejdsvillig, så
opstarten blev efterfølgende opgivet.
I slutningen af maj var der Action Dag på flyvestationen. Det er den
dag, hvor cancerramte børn og deres familier inviteres til en ”kør stærkt”
event. Hurtige biler med chauffører samles ved brandstationen, hvorfra
der så er mulighed for en meget hurtig tur rundt på flyvefeltet. Vi havde
AT-158 ude at køre. Opstart i område Nord med stationschefen i bagsædet og forhenværende pilot i ESK 729, Torben Heindahl (TEN) ved styrepinden. Efter at have krydset hovedbanen gjorde flyet holdt ved brandstationen, stationschefen stod ud af bagsædet og blev erstattet af et af
vore egne medlemmer. Flyet kørte videre til vores shelter, og stationschefen kunne derefter byde alle gæster velkommen.
I juni var der foreningsudflugt til Sverige, som sædvanligt tilrettelagt af
Michael van der Sterren. Der blev besøgt diverse museer samt hygget og
snakket meget under turen.
I slutningen af juni blev AR-112 meldt færdig og klar til opsætning. Det
var dog ikke muligt at få en kran før sidst i september.
Juli er den store feriemåned på FLYHIS. Alle holder ferie hele måneden
og mødes først igen i august.
Vi åbnede august med at tage på airshow i Stauning. Vi medbragte
som sædvanligt vores bod og cockpittet fra museet i Gedhus.
I begyndelsen af september afviklede vi det årlige Draken Meeting,
denne gang i samarbejde med ESK 725, som holdt Reunion. AT-158
måtte endnu en gang ud at rulle med TEN ved pinden og forskellige passagerer i bagsædet, et af vore medlemmer samt et par af veteranerne fra
eskadrillen. Ud over køreturen bød dagen også på et interessant besøg
ved museet i Gedhus.
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Sidst i september blev Gate Guard’ en så sat tilbage på sin plads ved
Hovedvagten. Denne gang var det ikke nødvendigt at vente til efter mørkets frembrud; men operationen foregik uden uheld om formiddagen.
I oktober måned var der atter foreningsudflugt. Denne gang en endags
tur til museet på Egholm Slot. Vi kørte i private biler – 25 deltagere. Ved
ankomsten var museets ejer, Ole Falck, vært ved en kop kaffe. Derefter
var der rundvisning på våbenmuseet. Efter rundvisningen var der frokost,
ligeledes med Ole Falck som vært. Da selskabet igen var modtagelig for
input, fortalte TEN løst og fast om jobbet som pilot i ESK 729, medens
Draken var operativ. Det var ikke kedeligt. Dagen sluttede med kaffe og
æblekage. Derefter var der afgang mod Jylland.
Årets aktiviteter sluttede med generalforsamlingen sidst i oktober. Her
slog vi deltagerrekorden; ikke mindre end 27 personer havde meldt deres
deltagelse.
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Team Tordenjet
FSN Skrydstrup
v/ Hans Jensen og
Hans Kristoffer Christensen
Foto: Kaj Kønig
2017 blev året, hvor vi startede med forberedelse til vort jubilæum. I 25 år har Team Tordenjet
udført frivilligt arbejde til glæde for rigtig mange.
89 personer har haft deres gang hos os i længere eller korte tid gennem de 25 år. 38 medlemmer udgør holdet i dag med Henning Gøttsche
som den ældste; han fyldte 90 år den 2. september i år.
Fredag den 20 oktober blev dagen, hvor en
stor flok af vore medlemmer tog aktivt del i jubilæumsfesten, hvor fruer og kærester var inviteret med.
Vi kunne på dagen overrække diplomer til fire
medlemmer, som havde været med i arbejdet i
alle de 25 år. Det var - set fra højre på billedet
herunder - Bent Ørnstedt, Jørgen Knudsen, Bent
L Larsen og Henning Gøttsche.
Formanden Hans Kristoffer Christensen med
en del af bestyrelsen
bag sig, da han bød velkommen til jubilæumsfesten.
Bestyrelsen for foreningen i jubilæumsåret var,
foruden formanden,
Hans Jensen, Ove Rasmussen, Bent Lorenzen
og Kaj Kønig, samt
Flemming Kalum Jensen som suppleant.
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"Fra yt til nyt"
A-603 før og efter en gennemgribende restaurering.
Hans Jensen, der er daglig leder i HG 6, beretter, at årets hovedopgave har været i færdiggørelsen af Flyvestation Skrydstrups gamle vartegn
for Flyvestation Skrydstrup, en F-84. Den skulle renoveres, og det kom
der et meget flot resultat ud af. Den 29. september flyet blev overdraget
til CH Fightere Wing Skrydstrup, OB Anders Rex.
Allerede året før havde vi skrevet til OB Anders Rex, at vi efter Åbent
Hus 2016 ville både havde kræfter og tid til at sætte flyvestationens gamle Gate Guard i fin stand, således at den kunne komme op på ”pinden”
igen og med sit oprindelige reg.nr., nemlig A - 603. Det fik vi et rigtigt
stort GO til, og et par dage efter blev vi indkaldt til møde med M-afd.,
hvor kommandovejen blev præciseret, og jeg må sige, at det har kørt
perfekt under hele forløbet. Vi fik en ubeskrivelig stor og god hjælp fra
alle de afdelinger, vi henvendte os til, således at den kunne komme på
plads fredag den 29. sep. 2017, to dage før Flyvevåbnets fødselsdag.
Efterfølgende var vi til en særdeles flot reception sammen med GM
MALT Nielsen og OB Anders Rex (ERA). En meget flot afslutning på et
virkeligt spændende arbejde.

Så var den nyrestaurerede F-84
A-603 på plads.
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Starten af 2017 var i øvrigt præget af færdiggørelsen af G-183, som
man ønskede leveret til
Flyvevåbenmuseet i senest den 15. marts, hvor
museumssæsonen i
Stauning startede.
Det var et stort og
særdeles flot arbejde,
der som planlagt blev
afleveret i Stauning.
Forskellen på et nyt fly
Med hjælp fra OB Anders Rex har G-183 fået
og så G-183, som den
flyets sidste klarmelder Thom Midtgaards
står på museet i dag, vil navn på siden.
være svær at finde. I
den forbindelse var Hans Jensen så heldig at få flyvelejlighed med CH/
FW OB Anders Rex (ERA) til Stauning, idet Obersten gerne ville se den,
inden han tiltrådte som chef for Flyverstaben i Karup. Han hjalp for øvrigt
med at få malet den sidste klarmelders navn på BB side, nemlig Thom
Midtgaard.
To udstillingsmontrer i cafeteriet er gjort færdige med modeller af danske
militærfly og med en flot udstilling af flyinstrumenter fra Henning
Gøttsches samling.
Og så blev der også tid til at starte en gennemgribende oprydning i HG.
6, som så mildest talt forfærdelig ud. Ting, som ikke havde været brugt i
adskillige år, blev flyttet et andet sted hen, og vi fik alle maskiner flyttet
op fra HG.1 - bl.a. en drejebænk, som vi senere har fået meget brug for.
Efter at hangaren nu var tømt totalt for fly, var der mulighed for at tage
fat på fire opgaver, som i nogen tid havde stået på ventelinjen, nemlig F16 SamLet E-176, som i årets løb havde fået en del skrammer, der skulle
udbedres. Den kom til FW Skrydstrup den 8. november og bliver afhentet
igen den 10. januar 2018, hvor den skal på en event i Messecenter Herning.
Afslutningsvis retter Hans Jensen som daglig leder af Hg 6 en stor tak til
alle svende og til de enheder, som der i årets løb er trukket en masse
hjælp fra. "Uden deres engagement ville vi måske kun have nået det halve af, hvad vi fik præsteret", siger han.
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Pensionistforeningen for
Flyvestation Værløse
v/ Leif Richardsen
formand
Så rinder 2017 snart til ende, så det er på tide at se lidt på, hvad foreningen har bedrevet det sidste år.
F-16 Saml let udgave
Vi har også i år været med til at samle og fremvise F-16 på Sjælland.
Første gang var på Store Flyvedag på Flyvestation Værløse.
En gruppe flyve interesserede har i nogle år lavet en ”store flyvedag”
på Flyvestation Værløse. Det er en dag, hvor man viser mange forskellige svævefly, motorfly, ultralette fly, modelfly o.s.v., både i luften og på
standplads. FLV var repræsenteret med F-16, H-500 og Tut.

Klar til rykind på "Store Flyvedag"

Der blev også plads til en brandbil
Vi havde
en stand,
hvor vi kunne fortælle
om foreningen, og hvad
vore ønsker
er til fremtiden.
Stævnet
var godt besøgt på trods

Mon vi kan flyve?
Tut er altid et populært indslag
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af halvdårligt vejr. Der kom mange, der har haft deres gang på flyvestationen, og de var glade for at se, at der atter var liv i Hangar 2.
Teknisk Museum
Igen i år havde Teknisk Museum i Helsingør anmodet om at få F-16 til
Fars Dag-stævne den 5. juni.
Vi deltog både med opstilling og nedtagning af flyet samt stod for fremvisning af flyet på dagen.
Som altid var der stor interesse for at blive fotograferet i flyet.
Roskilde Airshow 2017
Pensionistforeningen opstillede igen i år F-16 ved Roskilde Airshow.
Opstillingen var præget af, at græsset var blødt, så
det var nødvendigt at få hjælp fra Roskilde Lufthavn til
at flytte flyet på plads.
Fredag aften var pensionistforeningen
guider ved flyet.
Pensionistforeningen har desuden medvirket ved F-16 udstillinger på Flådestation Korsør, ved Tøjhusmuseet samt ved
nedtagning af flyet på Stevnsfortet
Lynx
Arbejdet med genopbygning af Lynx S-134 til udstillingsbrug er godt i
gang.
Desværre er vores hidtidige leder på området, Ole Kjær, afgået ved
døden, og vi er i gang med at finde en ildsjæl, der vil stå for organisationen af arbejdet med at genopbygge Lynx'en.
Tøjhusmuseet er interesseret i at få en hale fra Lynx, så nogle af vore
medlemmer er i gang med at skære halen af S-249, samle halen med
rotor m.v. og derefter montere halen på en platform.
Catalinaen og helikoptere i Stauning.
Det har længe været et ønske at få Catalinaen og helikopterne S-55 og S
-61 i Stauning gjort færdige.
I den forbindelse var medlemmer af pensionistforeningen i Stauning i
uge 41 for at færdiggøre dem. Arbejdet er næsten afsluttet. Der mangler
kun, at motoren til S-55 kommer fra FLYHIS og skal indsættes. Desuden
mangler ganske få dele til Catalinaen og helikopter S-61, før arbejdet kan
afsluttes.
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Flytning fra Jonstruplejren
Store dele af Forsvaret skal forlade
Jonstruplejren i indeværende år.
For vores forening betyder det, at
vi skal forlade Jonstruplejren efter
mange gode år i lejren.
I den forbindelse skulle 1 stk.
Draken, der har været opsat som
gateguard i lejren samt 2 Lynx heli- Lynx S-134 klar til transport
koptere med tilhørende reservedele flyttes.
Værløse historiske Hangar har lånt en F-16 shelter på flyvestationen til
midlertidig opbevaring af flyene.
Flytningen foregik den 1. nov. 2017 med hjælp fra FLYHIS, Team Draken, Flådestation Korsør samt pensionistforeningens egne medlemmer.
Pensionistforeningen takker alle for stor hjælp ved flytningen.
Draken samt den ene helikopter blev trukket af hver sin traktor fra
Jonstruplejren til Flyvestation Værløse, medens resten af udstyret blev
transporteret på lastbiler. Især transporten af flyene vakte stor opmærksomhed og forårsagede mindre trafikpropper på vejene fra Jonstruplejren
til flyvestationen.
Når Hangar 2 er klargjort, vil flyene blive flyttet til dertil.

Draken transporteres til flyvestationen. Men den måtte løftes over porten.

Og nu er alt på en midlertidig
plads i en F-16 shelter på flyvestationen.
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Værløse Flyhistoriske Hangar
Foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar blev oprettet i 2016 med det
formål at vise Flyvestation Værløses historie fra krigen, og til den blev
lukket.
Hangaren skal virke som en åben hangar, hvilket betyder, at den i de
fleste dagtimer samt efter aftale er åben for offentligheden, og at alle forbipasserende kan komme ind og følge med i arbejdet med restaurering
af de gamle fly.
Foreningen består for tiden af Pensionistforeningen for Flyvestation
Værløse i samarbejde med Flyvevåbnets Historiske Samling, Avedøre
Aeronautisk Aktivitetscenter – AAA og KZ- og Veteranflyveklubben. Desuden medvirker Furesø Museer med skiftende udstillinger. Andre flyverelaterede foreninger har også vist interesse for at tilslutte sig projektet.
Hangar 2 er indtil videre ejet af Statens ejendomsselskab Freja. Det er
planen, at foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar kan købe den i nærmeste fremtid.
Før indflytning kan finde sted, skal der foretages en del renovering,
som Freja Ejendomme står for.
Det er håbet, at indflytning kan ske lige efter nytår, og så er det planen,
at der sker en officiel indvielse i begyndelse af marts 2018.
Det er meget dyrt at vedligeholde en sådan hangar, så ud over de faste
medlemmer af foreningen har Værløse Flyhistoriske Hangar oprettet en
støtteforening, da vi selv skal stå for den indvendige del af hangaren.
Fotoscanning.
Der er i det forløbne år blevet scannet omkring 300 billeder, men det kniber lidt med dato og tekst, inden de afleveres til FLYHIS.
Vi har rigtig mange billeder endnu, så der er meget arbejde fremover.
Gymnastik.
Pensionister er nogle seje mennesker. Igen i år har 10 personer klaret
idrætsmærket.
Det er aftalt med Politiskolen, at vi indtil videre stadig kan låne gymnastiksalen i Jonstruplejren.
Fremtiden.
Som følge af den tidligere nævnte flytning står Pensionistforeningen
overfor meget store udfordringer, primært til næste år, men også i fremtiden.
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Luftforsvarets Veteraner
LUFTVET
v/ H. Thuesen, formand

Museumsudvalg
Ved udgangen af 2016 opsagde Thomas Tram Pedersen sin stilling som
overinspektør og flyttede til Borgcenter Vordingborg. Han en nu blevet
erstattet af Iben Bjørnsson, som er ”koldkrigshistoriker” og altså fremover
LUFTVET-faddernes nærmeste foresatte.
Også stillingen som direktør for Østsjællands museer skal genbesættes. Siden Tove Damholdt forlod stillingen, har den stået ubesat, men har
været varetaget af leder af administrationen, Ilse Sørensen. Stillingen er
nu blevet besat af Orla Madsen.
Den 7. april var Lars Søe på besøg bl.a. for at inspicere det udlånte
materiel og ikke mindst, om de stillede betingelser for udlånet blev overholdt. Der var ikke meget ros at hente, og vi må give Lars ret; det kræver
mange vitaminer fra fadderne at vedligeholde det meget udstyr. En medvirkende årsag skal nok findes i det faktum, at FLYHIS's krav om, at alt
materiel skal være under tag og glasfacader, endnu ikke er helt gennemført.
Museets nye ledelse har nu iværksat de første tiltag for at rette op på
tingene ved at indhente tilbud og forsøge at skaffe penge gennem fonde.
Museet har i år sat fokus på bæltekøretøjer. Der er bl.a. anskaffet to
typer legetøjskampvogne; det er små fjernstyrede køretøjer, som alle
børn kan more sig med. Desuden lidt større selvkørende, som de større
børn selv kan køre rundt på en
afmærket bane.
Fadderne mødes tre gange
om måneden, to tirsdage og en
lørdag. ”Mødeprocenten” har i
år ligget på - i gennemsnit godt
6.
En dag om måneden spiser
fadderne frokost sammen med
søstergruppen fra Søværnet,
som tager sig af vedligeholdelsen af kanonerne og forskellige
ting i undergrunden.
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NIKE Hercules, NIKE Ajax og
HAWK missilerne, som står ved
indgangen til Koldkrigsmuseet
(KKM), er blevet malet.
Faddernes store arbejdstelt,
som i sin tid blev overdraget og
opstillet af Flyvevåbnet, har det
ikke så godt. Det er flere gange
blevet repareret, for særligt efterårsstormene har været hårde ved
teltet. Nu er det meget slemt; taget er revnet alvorligt. Der er indkøbt nye presenninger, som forventes
opsat først i november mdr. 2017.

Arrangementsudvalg
Foreningens sociale arrangementer
følger de foregående års traditioner,
og antallet af deltagende medlemmer
- 45 til 60 - er stort set det samme.
Vores årlige høstfest blev afholdt
den 24. august og inviterede igen på
aktiviteter ved grillen. Arrangementet
sluttede som vanligt i officersmessen,
hvor snakken fortsatte ud på de små
timer.
Julebingo, som blev afholdt i november, er også et af vore meget populære arrangementer. Her konkurreres om ænder og rødvin og ikke
mindst hovedgevinsten, som består af alskens herligheder til julemiddagen!
Julefrokosten blev afholdt den 15. december med 52 deltagere.
Den årlige generalforsamling blev
afviklet den 23. februar. Der var igen
stor tilslutning.
Vores årlige udflugt gik i år til Borgcenteret i Vordingborg. Thomas
Tramp Petersen, tidligere overinspektør på KKM, fortalte om vikingernes handelsverden og forbindelserne over Østersøen. Hedeby var
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vikingetidens største
handelsmetropol, der
forbandt de nordiske
lande med de store riger
i syd og øst. Her blev
der handlet pels fra
Rusland, glas fra Italien,
krydderier fra Mellemøsten, slaver, sølv, guld,
fisk og meget andet. En
summende metropol af
skibe, mennesker, varer
og alverdens sprog og
religioner. En flot og fantastisk udstilling.

Dokumentationsudvalg
Informatikudvalget ændrede i 2016 navn og kommissorium til Dokumentationsudvalget med formålet at indsamle, registrere, vedligeholde og udbygge det historiske materiale og derved formidle information om det
jordbaserede luftforsvar. Udvalget har arkiv i Svend Aages gamle hus på
Koldkrigsmuseum Stevnsfort og råder over to lokaler.
Fotos og andet materiale er ved at blive gennemgået og scannet. Arkivet har så mange fotos, at det blev besluttet at oprette Kontrol - og Luftforsvar Gruppens Historiske Galleri, således at så mange som muligt kan
få lejlighed til at se de mange fotos fra Kontrol og Varsling og Luftværnsgruppen, der bl.a. viser start af eskadrillerne, chefer, udstyr, skydninger,
besøg, jubilæum mv. Arbejdet med galleriet forventes afsluttet i udgangen af 2017 og vil derefter blive lagt på internettet under klghis.com.
Der er blevet udarbejdet og ajourført LUFTVET folder og lagt til fri benyttelse i velkomstbygningen på KKM.
Scanning af fotos/negativer til FLYHIS er foretaget og tilsendt FLYHIS.
Udvalget står som redaktør og udgiver af LUFTVETs hjemmeside
www.nyluftvet.dk og den er meget besøgt.
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Jagergruppen Stauning
v/ Bent Laursen
2017 har budt på forskellige opgaver, efter at vi i slutningen af 2016 blev
færdig med Firefly'en.
Gruppen fik ventraltanken til Gloster Meteor Mk.8 færdig...stort set, og
monteret under flyet. Der mangler blot en lille detalje på tanken, så er
den helt færdig. Da vi ikke havde udstyr til at hæve tanken på plads, måtte vi selv fremstille noget der kunne bruges. Da det var tilpasset, gik det
nemt med at få tanken presset op i beslagene på flyet.

Ventraltanken er (næsten) gjort færdig og monteret på flyet.

Ellers er en stor del af vores tid
gået med at sætte DC-7 forkroppen
i stand, så den kan udstilles og åbnes for publikum i 2018. Kroppen er
blevet vasket, undersiden, som består af rå aluminium, er blevet poleret og lakeret med blank lak, så der
ikke opstår korrosion senere hen.
Indvendigt er der blevet malet lidt
og sat nye spot-lys op, så kabinen
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og cockpittet er oplyst. Der vil blive
lagt nyt gulvtæppe i, og sæderne vil
blive frisket op, ligesom en del andre små opgaver vil blive klaret på
antenner osv. på DC-7.

I sommerferielejren i uge 29 tog vi den udendørs Spitfire ned. Den
trænger til en stor omgang renovering både af skroget og af bemalingen.
Nedtagning gik nemt og uden besvær. Derefter blev al maling fjernet
ved hjælp af vand; vi måtte konstatere at, malingen slet ikke sad fast. Nu,
hvor I sidder og læser dette, er vi nok i gang med at tage vingerne af.
Planen er, at stålskelettet indvendigt i krop og vinger skal sprøjtes ind
med Pawa eller lignende. Derefter vil der være lidt reparationer af glasfiberen, der derefter vil blive behandlet, så den kommende maling hæfter
bedre ved. Flyet males naturligvis igen som 427, som den var før.
H-500 helikopteren blev stillet op på en søjle i uge 29. Det var en del af
gruppen involveret i. Den er selvfølgelig blevet boltet fast, så den ikke
falder ned.

Og som de tidligere år har vi også pudset en del fly af i år, så de står
pænt og nydeligt.
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Aeronautisk Aktivitetscenter
Avedøre - AAA
v/Bjarne Gren

I AAA kan vi igen se tilbage på et godt og aktivt år nu, hvor vi igen er ved
at tænke på at holde julefrokost.
2017 har været præget af mange gode oplevelser og aktiviteter, og jeg
vil kort nævne en del af dem her.
Tidligt på året blev vi kontaktet af filmselskabet Greathhouse, der skulle
finde et sted til optagelse af nye afsnit til DR Rammasjang børneudsendelsen ved navn ”Sikker og Søn”. De skulle finde nogle helt særlige lokaliteter, der oser af mystik og historie, til at optage en række nye udsendelser. Vi valgte derfor at lave en aftale med dem, hvor de i et par måneder brugte en del af vores hangar, dog uden at være til gene for os om
tirsdagen, hvor vi har fast arbejdsdag.
Derfor vil de af os, som ser disse børneudsendelser sammen med vores børnebørn, for nogen måske endda oldebørn, kunne se vores gamle
hangar fra 2017 indefra - som filmstudie. Vi fik en god skilling for aftalen.
Midt i dette dristige tiltag som filmstudie, for at få lidt ekstra i kassen, fik
vi fra Karup leveret et kæmpe læs reservedele. De fyldte stort set den
halve hangar, da Søe havde læsset dem af den store lastvogn. Det var
totalt uoverskueligt og en
ret kaotisk tid.
Reservedelene er et led i
aftalen mellem FLYHIS og
AAA om at opbevare det
lager, som tidligere har tilhørt Hærflyverne, og som
omfatter mere eller mindre
brugbare reservedele til PA
L18 Super Cub. Delene er
En række fine motorer til
udstilling i hangaren.
(Foto Bjarne Gren)
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nu alle placeret på et lager, og der foregår et kæmpe registreringsarbejde, således at disse dele kan stå til rådighed for de to tilbageværende fly,
der findes.
I april blev vi af Søe inviteret til Karup sammen med de øvrige grupper
for at se på en del materiel, der tidligere var opbevaret på et lager tilhørende DTM i Helsingør. Der var mange gode sager, som vi alle gerne
ville overtage. Da pladsen for vores vedkommende er begrænset, blev
det til nogle fine gamle flymotorer, således at vi nu har en fin samling til
udstilling - Vi arbejder nu på at få disse sat præsentabelt op.
Den 18. august havde vi den store fornøjelse, i forbindelse med DanMALT i AAA`s Ellehammer,
på Kløvermarken den 18.
august. (Foto Per Ottosen)

Tre KZ-fly fra AAA på Kløvermarken.
(Foto Jens Olsen)

OY-ATI under landing på Kløvermarken. (Foto Alf Blume)
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ske Flyveres 100 års jubilæum, at have fire fly med på Kløvermarken i
København, KZ-VII OY-ATI, KZ-III OY-DVA, KZ-III OY-DYZ (Zonen) og
sidst, men ikke mindst, vores Ellehammer replica, som altid skaber meget opmærksomhed. Sidstnævnte blev dog kørt til Kløvermarken ad landevejen.
Det var en fantastisk oplevelse at lande dér, hvor historien startede,
hvor Robert Svendsen og andre fantaster foretog deres dristige flyvninger, et område, som stadig er nogenlunde intakt, og som ikke må ødelægges af griske bolighajer. Jeg havde den store glæde at lande og starte ATI på den fineste grønsvær, man kan tænke sig.
Vi kan stadig nå at redde dette område og opbygge verdens mest interessante og autentiske flyvehistoriske flyvende museum; men det kræver
nok mere end almindelig fantasi og politisk vilje.
Som bekendt er basen for AAA en gammel hangar fra 1917. 100 års dagen for denne valgte vi at markere ved en mindre højtidelighed tirsdag
den 17. oktober, hvor vi havde samlet omkring 50 af vore medlemmer til
et glas og lidt fra grillen. Det er jo noget ganske særligt, vi har forpligtet
os til at bringe videre i historien - en af de ældste og sidste bygninger i
Danmark, måske i hele verden, fra flyvningens barndom.
Udover de særlige oplevelser gennem året har vi altid nogle faste opgaver og aktiviteter, vi skal passe. Her kan bl.a. nævnes:
- Vi har tre restaureringsprojekter kørende: OY-DVA, en KZ-III, der skal
have nyt understel og nyt lærred på kroppen. OY-AZZ, en Piper L 18 Super CUB, som skal restaureres fra A til Z. OY-DHK, en KZ-II Kupé fra
1938, som bliver total renoveret, og hvor projektet er ret langt fremme
(Se billede).

Foto: Bjarne Gren
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Vi har afholdt flyve-/grillaftener hver anden torsdag i hele sommerhalvåret på Ringsted flyveplads, hvor vi har fast hangar til OY-ATI, og hvor
alle medlemmer kan deltage
Vi passer fly og hangar i Andelslandsbyen Nyvang, hvor vores KZ-III,
OY-DYZ (ZONEN) er fast stationeret. Her flyver vi primært i weekends i
hele Nyvangs åbningstid fra april til oktober, som en levende aktivitet i
andelslandsbyen.
Vores KZ-III, OY-DVE, er stationeret på Holbæk Flyveplads (Ny Hagested), hvor den står i Kenneth Majgaards meget fine hangar, som kun
huser veteranfly. Her har alle flyvende AAA medlemmer adgang.
Den 23. oktober i år havde vi den store glæde at få fire AAA medlemmer med på den årlige FLYHIS tur, som i år gik til Prag. Det var en fantastisk fin tur, som var godt tilrettelagt og godt styret af Lars Søe og medarbejdere. Vi takker mange gange for denne mulighed..!
Jeg vil slutte beretningen fra AAA med at takke for det gode samarbejde,
vi har med FLY-HIS, og ønsker alle en god jul og et godt nytår.
-----------------

Strut Nordjylland
v/ Sten Lee Christensen
Formand
Strut Nordjylland har i 2017 primært arbejdet med at få vores indkøbte
projekt KZ III (OY-DZE, O-612) færdigbygget.
Vi er kommet rigtig
langt i projektet. Kroppen er beklædt med
Ceconite, er blevet
dopet og har fået første lag maling. De
Der er efterhånden
trængsel i vores
hangar, Chipmunk,
KZ VII og KZ III med
nyt lærred.
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KZ VII ved Fly-In i Stenum
medfølgende vinger krævede en del træ- og lærredsarbejde, hvorfor vi
valgte at indkøbe et sæt renoverede vinger (inkl. en krop og andre KZ III
dele) hos Atomsmeden i Herning. Dette giver os en stor besparelse i arbejdstid, som vi mener kan opveje prisen for de nye vinger. Og det er jo
aldrig forkert at have ”reservedele” til de gamle fly.
Interiøret er stort set færdigt, og nu er vi i gang med at få instrumenterne gjort operative. Bl.a. er vi ved at arrangere plads til radio og transponder, som jo ikke var en ”naturlig” del af et privatfly sidst i 40’erne. Motoren er renoveret, men endnu ikke afprøvet. For at få strøm til radio og
transponder har vi fået monteret en generator, der via et snedigt system
trækkes af motoren.
I løbet af 2018 forventer vi at gå i luften med O-612 for første gang i
mange år. Der skal naturligvis nok komme lidt problemer i den afsluttende fase, men mon ikke vi også overkommer dem. Vi glæder os i hvert
fald til at kunne fremvise vores tre fly i formation - tre fly, der alle har en
relation til Flyvevåbnet på en eller anden måde.
DZE er oprindelig en civil KZ III, men vi genopbygger den som en kopi
af Flyvevåbnets KZ III O-612. Dette medfører bl.a., at der er isat topruder, som var specielt for den militære version. Vi forventer at kunne udstille O-612 til Flyvevåbnets Air Show 2018 på Flyvestation Aalborg, den
10. juni.
Ud over vores KZ III operer vi jo også KZ VII O-619 (OY-ATM). Den har
fløjet uden problemer i 2017. Så det er faktisk kun almindelig vedligeholdelse, den har krævet.
Sidste efterår havde vi et uheld med vores Chipmunk, hvor propellen
under motorafprøvning før flyvning lige ”kyssede” jorden. Dette blev en
noget større og dyr sag. Det viste sig, at det var umådeligt svært at finde
en ”ny” Fairey Reed propel. De bliver ikke lavet mere, så det var ud på
verdensmarkedet for at finde en, der var til salg. Vi fandt kun én, der var
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Chipmunk under KZ VII vingen på Blokhus strand.
til salg, og da det var i Australien, blev den forholdsvis dyr pga. fragt, told
og moms. At motoren så også skulle have en Chock Load Inspection,
gjorde lige pludselig et lille uheld til en større økonomisk øretæve. Heldigvis var flyet forsikret, og der var ingen problemer med at få udgifterne
dækket. At vi så ikke kunne flyve i Chipmunk’en i et halvt år, var jo bare
træls.
Vi har i 2017 bl.a. deltaget i Blokhus Fly-In, hvor vi landede med både
KZ VII og Chipmunk på Blokhus Strand. En begivenhed der tiltrak flere
tusinde gæster og stor opmærksomhed omkring vores fly. Air Transport
Wing deltog også med en stand på stranden. Vi havde planlagt, at en T17 fra ATW også skulle deltage, men det blev desværre aflyst i sidste
øjeblik pga. andre pålagte opgaver.
Herudover har Chipmunk’en deltaget i familiedag ved Fighter Wing
Skrydstrup og et større arrangement på Wedelslund Gods. Vi har jo også en Piper Cub i Strut Nordjylland (OY-AZR), som skal gennemrestaureres. For at få den så hurtigt i luften som muligt har vi lavet en udlånsaftale med Foreningen Flyvestation Karup Veteranfly, som vil stå for dette
projekt. Foreningen har tidligere opereret OY-AZR og dermed stor ekspertise med netop dette fly.
Vi håber at de også hurtigt får den gjort flyveklar.
Ud over det ”flyvske” har vi valgt at investere i nyt klublokale uden for lufthavnens område. Dette for at lette adgangen for medlemmer, da vores
hangar ligger i et afspærret område, der kræver adgangskort eller eskorte. Og så har det nye lokale den store fordel, at det er opvarmet. Vi kan
derfor fortsat arbejde vinteren over med materialer er temperaturfølsomme.
Strut Nordjylland ønsker et godt 2018 til jer alle.
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Harvard Danmark
v/ Jan D. Johansson
Det er fantastisk her i skrivende stund at kunne meddele, at årets målsætning er nået, og
det med to måneder tilbage af året. Målet for
2017 var, at Harvard 324 skulle være adskilt i
hoveddele, så at detalje-arbejdet kunne påbegyndes i 2018.
Harvard Danmark Patch.
En anden detalje, som læseren sikkert beBær den med ære!
mærker, er, at vi har byttet navn, således at
projektet nu er kendt som "Harvard Danmark".
Årsagen er at vi fik mange spørgsmål om hvad ”Strut Harvard” betød, så
derfor tog vi beslutningen om at bytte navn, hvilket også gør markedsføringen af projektet mere tydelig.
Planen for gennemførelsen af projektet er, at Harvard 310 skal laves
til static display, hvorefter den returneres til FLYHIS, som får råderetten
over Harvard 310.
Harvard 324 skal restaureres til flyvende stand af Harvard Danmark,
som herefter opererer og vedligeholder flyet.
Glæd jer til at se en ægte ”dansk” Harvard i luften!
Harvard 310
Som læseren sikkert er bekendt med, består Harvard Danmark også af
Harvard 310, som restaureres af Frank Nielsen og pensionisterne på
FSN AAL. Anført af Finn Christensen er man nu kommet så vidt, at man
Nymalet Harvard vinge og rørstel.
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har malet rørstellet og monteret bagkroppen. Især bagkroppen havde
behov for en del kyndigt pladesmedsarbejde.
Målet for Harvard 310 er, at den kan stå på egne ben til åbent hus på
FSN AAL 2018, og mon ikke de gæve svende på FSN AAL når det.
Målet er, at vi inden for kort tid får byttet centervinge med ”324” samt får
valgt de ydervinger, der skal flyve, og sidst men ikke mindst får flyttet den
motor, som skal bruges til static display til FSN AAL.
Harvard 324
I foråret rykkede vi ind i FLYHIS’ lastbilværksted, som SØE stillede til rådighed for projektet. Det er ren luksus at arbejde et sted med varme og
grav, selvom den sidste måske ikke umiddelbart er så relevant for en
Harvard.

Holdet samlet ved demonteringen
af understellet under kyndig vejledning fra vores kontrollant Jørgen

Carlos fremviser stolt et Harvard
instrument panel

En Harvard er lidt som et stort modelfly, opbygget i moduler, hvilket
gør den relativt nem at skille ad og
samle. Vi nyder også godt af den
dokumentation, der blev fremstillet
Udsigten fra brønden bag det bagerste cockpit. Den blå flaske er
iltflasken.
Lidt pudsigt at sidde her og tænke på, at det er det første gang i
ca. 60 år, at nogen har sidder her.
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under krigen, og som meget detaljeret beskriver, hvordan flyet repareres,
samles og skilles ad. Derudover er alle fæsteelementer amerikanske
tomme mål i UNF og UNC – for dem, der har arbejdet på engelske fly, er
det en kæmpe fordel! Den eneste rigtige udfordring er den store mængde
af delvist rustne skruer med lige kærv, som kan være lidt træge at løsne.
Det klares dog med store mængder WD40.
Modulopbygningen af en Harvard har også betydet, at bl.a. John,
John, Ole og Børge fra Pensionistgruppen/Team Draken har måttet lave
en del specialudstyr og jigs til at holde flyet.
En pudsig detalje er interiør--farverne. Da vi var kommet under huden
på flyet, opdagede vi, at mange af delene, f.eks hydraulikrør og trækstænger, er malet i engelsk cockpit-grøn på den side, der kan ses, mens
der på siden, der vender væk, er malet med amerikansk cockpit-grøn,
eller gul eller sågar sort. Derudover er det tydeligt, at der er malet med
pensel, så der er nok ingen tvivl om, at man havde travlt i 1943, da flyet
blev lavet.
Vi blev også beriget med endnu en motor, hvor dog kun indmaden kan
bruges. Den motor bruges til Harvard 310, så den kommer til at se så
rigtig ud som muligt. Tanken er, at begge de to brugbare motorer skal
renoveres, såfremt der er økonomi til det.
Næste skridt er at tage fat på renoveringen af cockpi-t sektionen, som
skal plastblæses, inspiceres og så males. Endvidere har vi taget den beslutning at bruge centerplanet fra 310, da centerplanet fra 324 desværre
er en del korroderet. Selvom det så ikke helt igennem er 324, så er vi
dog alle enige om at hensynet til Flight Safety vejer tungest.
En stor tak til Strut Nordjylland, Team Draken og pensionisterne på
FSN AAL – uden jer var vi ikke kommet langt.
Det glade hold, John, Kræn, Tommy og Carlos, efter at bagkroppen
er fjernet

Her skilles cockpitsektionen fra
bagkroppen.
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På showsiden har Harvard Danmark ej heller ligget stille. Vi startede i det
stille med en stand på Wedelslund gods på Fars dag. Vi blev meget vel
modtaget, da der jo også var flyvende Harvards til stede.
Herefter fulgte Airshow’et i Stauning og Roskilde, hvor vi begge steder
havde mange besøgende og et stort salg af modeller, hvilket lunede godt
i kassen. Den succes fortsætter vi i 2018, hvor vi planlægger at øge vores sortiment markant.
Jagten på sponsorer foregår for fulde gardiner med mange positive
tilkendegivelser. En Harvard er jo som bekendt ikke specielt billig i drift.
En række fonde kontaktes samt private sponsorer, som kunne tænkes at
have interesse i at hjælpe.
Strut Harvard er også SØE en stor tak skyldig, da vi har fået mulighed
for at låne FLYHIS’ værksted.
Som i 2016 kan vi her i 2017 endnu en gang sige, at vi har nået vores
målsætning, nemlig at 324 nu er adskilt i hoveddele, og at 310 er vel på
vej til stå på ”egne ben”. 2018 bliver spændende, da vi forhåbentlig kan
begynde at samle flyet.
Og afslutningsvist: Skulle der nu sidde nogle vordende Harvard folk
derude, så gå ind på www.harvarddanmark.dk og meld jer ind i Harvard
Danmark. Alle, uanset erfaring, er meget velkomne!
Og til alle:
Glæd jer til at se en ægte ”dansk” Harvard i luften!
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FLYHIS's årlige tur
v/ H. Thuesen
Det årlige FLYHIS veterantræf
2017 med socialt samvær og en
tur med diverse museumsbesøg blev afviklet professionelt af
Lars Søe og hans trofaste
vandbærere.
Den sociale del af turen bød
på de uundværlige gamle travere og meritter, som ikke bliver mindre fantastiske, som tiden går, og bestemt ikke er for børnebørns sarte ører og
heller ikke for historiebøger. Når de gamle meritter er blevet afleveret, er
det en fornøjelse at få fortalt, hvad de forskellige afdelinger under FLYHIS arbejder med og får fra hånden. På denne tur havde Tordenjetterne,
med Stoffer og Rauf i spidsen igen sørget for udsøgt briefing om flyhistorien på
Skrydstrup og for hyggeligt samvær i messen før sengetid. Når veteraner og
civile fra Værløse og AAA beretter om deres store arbejde med renoveringer
samt displays af diverse flytyper ved diverse arrangementer, kan man kun blive
imponeret over indsatsen!

Hvad havde Lars Søe så at tilbyde på opleveren?
Mandag:
Turen gik til Frøslev Lejren. Her var op til flere bygninger med små som
store udstillinger åbne for publikum. For nogle veteraner var det et gensyn med barakker fra rekruttiden.
Tirsdag:
Afgang kl. 0700 sharp. Madpakker fra CAF SKP fortæres omkring bussen, nødtørft i hækken. Ankomst Hotel Duo, Prag kl.1900.
Aftenspisning, menu: Hotel
Duo’s kyllingeret.
Onsdag:
Excellent morgenbuffet med højt,
eksotisk lydbillede. Besøg på
Prags Tekniske Museum, et sted,
som indbyder til et genbesøg med
mere tid.
Duo madpakke: Kyllingesnitzel
med diverse fortæres omkring
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bussen, steder for nødtørft ikke
mulig. Prags gamle bydel på
egen hånd. Opsamling ved floden under pendulet.
Aftenspisning, menu: Hotel
Duo’s kyllingeret.
Torsdag:
Excellent morgenbuffet krydret
med lidt hollandsk brummen Groude Morge.
Besøg på en højtliggende
fæstning, (Konopiste Castle)
med et imponerende originalt
interiør, herunder jagttrofæer fra
hele verden. Alle klarede op og
nedstigningen i rimelig god stil.
Java museet ved parkeringspladsen til fæstningen var lukket
ned for sæsonen tidligere end
opslået.
Duo madpakke-kyllingesnitzel
med diverse fortæres omkring
bussen, nødtørft i skoven.
Herefter Prag Aviasion Museum; her vises en imponerende
samling af fly fra både øst -og
vestlige lande. Indendørs var
der gjort meget ud af displays
med jordpersonel omkring de
velholdte fly. De fleste udendørs
displays var i rimelig god stand
til trods for at være udsat for
vind og vejr. Det var overraskende at se Viggen, F5 og F4 i samlingen.
Aftenspisning, menu: Hotel
Duo’s kyllingeret.
Fredag:
Meget tidlig udcheckning. Excellent morgenbuffet, kun få asiater
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havde fået skæve øjne!
Afgang fra Hotel Duo kl.0630 sharp.
Duo madpakke: Skinke med diverse fortæres omkring bussen, nødtørft
i busken. Da vores frokost pitstop var tæt på et motorvejscafeteria, valgte
nogle at forsøge sig med andet end den
forventede Dou kylling og hækken til
nødtørft. En burger med efterfølgende
privat urinal til 50 cent er jo heller ikke at
kimse af!
Kørte ind ad porten på FSNSKP kl.
1920 sharp.
LUFTVET/ AAA bussen fortsatte til
Sjælland - ikke med den vanlige kurs
mod FSNSKL for omstigning til private
køretøjer, men til P-pladsen ved Lellinge
Brugs kl. 2200. Herefter satte Paul kurs
mod Jonstrup for sidste omstigning.
Stor tak til Lars Søe og hans svende for
en rigtig god tur!
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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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