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CH/FTK GM Henrik R. Dam aflagde besøg hos deltagerne i mødet den 16. august 2010. 

  

Referat af møde den 16. august 2010 

1. Indledning 

SSG Lars Søe-Jensen (SØE), leder af Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) bød velkommen og takkede for, at 

alle grupper var repræsenteret. 

2. Godkendelse af referat af mødet ved FLYHIS den 2. juni 2009 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Orientering ved Leder FLYHIS 

SØE orienterede om den forestående særudstilling i Stauning i anledning af Flyvevåbnets 60-års jubilæum. 

Udstillingen er lavet i fællesskab af FLYHIS, Danmarks Flymuseum (DF) og Statens Forsvarshistoriske Museum 
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(SFHM), men hvor FLYHIS og DF dog havde trukket det største læs. Pt. manglede der endnu nogle detaljer, inden 

udstillingen var færdig. 

Chefen for Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor har bekræftet, at pensionister tilknyttet FLYHIS er omfattet 

af Forsvarets arbejdsskadesikring 

Forsvarets Arbejdssikkerhedsgruppe har været på inspektion og udfærdiget en rapport. Der er ved hver 

restaureringsgruppe udpeget en person, der vil være ansvarlig for, at regler følges, og maskiner opfylder gældende 

krav. 

Der skal afholdes møde med de grupper, der adskiller/samler den F-16, der anvendes til udstilling, således at arbejdet 

sker på samme måde. 

Arbejdsgruppe 60: Ud over udstillingen i DF var FLYHIS også involveret i Åbent Hus-arrangementet på FSN 

Skrydstrup, hvilket blev en succes primært på grund af den store indsats af Team Tordenjet. 

    Arrangementet i Stauning den 1. oktober er planlagt, og alle 

involverede er orienteret. Den Spitfire, som skal anvendes som gate 

guard, var ankommet og ville blive opsat inden jubilæumsdagen. 

En byttehandel med en MiG-15 i Polen og en F-104 var planlagt til at 

blive gennemført i uge 46 (senere er dette udsat til primo 2011 -

webmaster). Den Draken, der har været udlånt til det nu nedlagte Ålholm 

Museum, vil blive skrottet pga. dårlig stand - dette udføres af 

Værkstedsgruppen/Karup. 

Den årlige oplevelsestur for FLYHIS-pensionisterne vil i år gå til Sverige med besøg på bl.a. diverse museer. 

4. Gensidig orientering om aktiviteter og status  

 

Flyvestation Aalborg 

H. Hald orienterede om gruppens aktiviteter og opgaver: 

 

- F-16 vinge klargjort og opstillet som FLV monument  

ved Rindsholm Kro nær Viborg. 

 

- F-16, E-176, udstillet på Garnisonsmuseet i Aalborg i skolernes 

efterårsferie. 

 

- F-16, E174, transporteret til museet i Stauning og i løbet af tre dage 

opstillet og klargjort  
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- Starfighter R-825 flyttet fra shelter til Hangar 52 med henblik på adskillelse for transport til Åbent Hus på FSN SKP. 

Dette arbejde viste sig imidlertid at være for stort (alle skruer var rustet fast), så det kunne ikke nås. I stedet sendtes F-

16 "Sweet Little Sixteen" og en Nimbus med sidevogn til Åbent Hus-arrangementet.  

 

Starfighter R-825 og F-16 E-176 blev udstillet ved Air Run på FSN Aalborg den 12. juni. 

- 2. juli blev F-16 E-176 kørt på egne hjul til Nytorv i Aalborg. FLV har nemlig ikke en blokvogn med miljøfilter. 

Udstillingen i Aalborg var i forbindelse med Rebild-festlighederne, og ugen efter blev den atter adskilt og kørt på egne 

hjul tilbage til flyvestationen. 

 

Flyvestation Karup, Værkstedsgruppen 

Poul Hjorth orienterede om gruppens aktiviteter i det forløbne år, som har 

været koncentreret om to hovedopgaver: 

 

- Projekt Firefly. Arbejdet med at samle flyet har voldt større problemer, 

end man umiddelbart havde forestillet sig; men man nærmer sig dog det 

tidspunkt, hvor det kan gå til maling. 

 

 

 

  

- Projekt F-84G. Kroppen er under behandling; men det er en stor 

opgave, da den skal poleres helt blank. Der er også en del pladearbejde. Det 

skrider fint fremad, men der er et stykke vej endnu. 

  

 - Der er leveret chauffører til en del 

transportopgaver for FLYHIS. 

- Museet i Gedhus har fået hjælp til forskellige større opgaver. 

- En fin rød Ginge chrashtender er kommet tilbage fra maleren, og den byder nu på nogle gode opgaver til vinteren. 

- Personel fra Værkstedsgruppen har ved flere lejligheder deltaget i opstilling og nedtagning af F-16 udstillingsflyet. 

- Gruppens edb-anlæg fungerer nu tilfredsstillende, så der vil kunne komme gang i registreringen af materiel. 

- Værkstedsgruppen har 31 medlemmer fordelt i Bygning 458 og i Motorprøvestanden. 

Flyvestation Karups Historiske Forening 

E.V.H. Jensen orienterede om Gedhus Museets aktiviteter, herunder om et nyt temahæfte om "Hjemmeværnsgården", 

som er under udarbejdelse. 

   Det blev oplyst, at museet sidste år blev besøgt af ca. 1.300. Der har desuden været besøg af både tyske og danske 

tv-hold. 
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Flyvestation Skrydstrup 

N.C. Jepsen gav en orientering om om aktiviteterne i Team Tordenjet: 

Forberedelserne til Åben Hus arrangementet i anledning af FLV jubilæet gav meget arbejde. Under selve 

arrangementet kunne holdets medlemmer præsentere sig fint i nye, sponsorerede hvide kedeldragter med påskriften 

"Team Tordenjet". 

    Af igangværende projekter kan nævnes, at cockpittet til F-100D flyet er 

færdigrenoveret, og flyet blev i delvis færdiggjort stand udstillet ved Åben 

Hus-arrangementet. 

    En MA-2 startvogn blev klargjort og malet gul, og en adskilt Honda-

motorcykel blev samlet, og begge dele var udstillet ved Åben Hus. 

    Også folkene fra Skrydstrup har ved flere lejligheder deltaget i opstilling 

og nedtagning og F-16 udstillingsflyet. 

    Arbejdet med registrering har været hæmmet en del af forskellige problemer med edb-udstyret. 

    Holdet har i det seneste års tid fået 8 nye medarbejdere, hvorefter den historiske afdeling (HISA) har 14 og 

Hangargruppen 20 medlemmer. Der er skabt gode betingelser for arbejdet i Bygning 349.  

    Det blev endvidere nævnt, at der i Bygning 307 er etableret et "Mini Sanitets Museum" med Hans Kristoffer 

Christensen (Stoffer) som primus motor. 

Flyvestation Værløse 

Leif Richardsen orienterede om gruppens aktiviteter, der 

fortsat er stærkt præget af, at Flyvestation Værløse er 

lukket. Men medlemmer fra gruppen har været kraftigt 

involveret i færdiggørelsen af S-61 helikopteren i 

Stauning og i flytningen af Catalina-flyet fra Teknisk 

Museum i Helsingør og til Stauning. Desuden har man 

påtaget sig vedligeholdelsen af det Draken-fly, der står på 

plænen i Jonstrup-lejren. 

 

    Arbejdet med registrering af flyvehistoriske effekter 

foregår nu under gode forhold i lokaler stillet til rådighed 

af FBE og FLOS. Men man mangler i høj grad værkstedsfaciliteter. 

    20-30 medlemmer kommer hver tirsdag i foreningen og hygger sig sammen. En del deltager i gymnastik i Jonstrup-

lejrens gymnastiksal, og torsdag eftermiddag mødes et squaredanserhold til et par timers dans og hygge. 

Luftforsvarets Veteraner 

 

Holger Thuesen gav en orientering om gruppens aktiviteter, som i høj 

grad er rettet mod Koldkrigsmuseet på Stevns, som allerede har rundet 

gæst nr. 100.000 siden åbningen den 1. juli 2008. Der er planlagt 

specielle rundvisninger i efterårsferien med temaet "Luftforsvaret i 

Danmark". 

    En lille gruppe af veteranerne mødes på museet en tirsdag midt i 

måneden og den sidste lørdag i hver måned for at vedligeholde det 

udstillede materiel. 

  

Registrering ved FLYHIS 

Orla H. Gravesen orienterede om status på registreringen ved FLYHIS. Han mindede om, at de enkelte grupper er 
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