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Dette års møde blev afholdt den 8. august - igen med deltagelse af Flyvevåbnets øverste ledelse. 
  

Referat af mødet den 8. august 2012                                                   
v/ Orla H. Gravesen 
 
1. Indledning 

SSG Lars Søe-Jensen (S0E), leder af Flyvevåbnets Historiske Samling 
(FLYHIS), bød velkommen og takkede for gruppernes repræsentation ved 
mødet. 

  
2. Godkendelse af referat af mødet den 30.6.2011 ved 
FLYHISReferatet blevgodkendt uden bemærkninger. 

  
3. Orientering ved Leder FLYHIS 

S0E oplyste, at det seneste år havde været turbulent bl.a. med krav om 
besparelser, men S0E ville ikke give yderligere orientering, idet CH FTK 
ville deltage i mødet omkring frokost og her give en generel orientering. 

     Future Winq-proiektet er lagt i mølpose, men udstilling af F-16 vil fortsætte i FLYHISregi med 
udstilling tre-fire gange årligt. 

Arbejdssikkerhed var lagt ud til de enkelte wings. S0E skal på et tidspunkt på et kursus. S0E 
understre-gede vigtigheden i, at man altid anvender godkendt materiel/værktøj. 
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S0E har gennem flere år arbejdet på, at pensionisterne skulle have et medarbejdernummer, men han 
troede ikke, det vil lykkes; men som S0E udtrykte det: "Det går jo OK uden!" - Holger Thuesen forudså 
dog, at det om et par år ville skabe problemer bl.a. i f.m. lån af MIL-køretøj. 
I FLYHIS havde alle pensionister fået et og samme medarbejder-nummer, og det havde åbnet mulighed 
for, at vi var kommet på FIIN. S0E oplyste, at han budgetterede med kr. 7000,00/årligt pr. 
arbejdsstation.  
   S0E arbejde på, at alle grupper fremover ville få to FIIN-stationer med fem medarbejdere.     
   Den årlige udfluqt er planlagt med en tur til Berlin i uge 43 - S0E var i dialog med RIISRejser - men 
S0E mangler endnu sin chefs godkendelse. 

Det Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet):  S0E orienterede om direktør Ole F. Frantzens 
afgang som leder. Ole Frantzen fortsætter i en anden stilling på DFM indtil sin pensionering i marts 
2013, og som ny direktør er ansat J. C. Kirchmeier-Andersen. 
     S0E gaven kort orientering om arrangementet på Kløvermarken den 26. aug. 
 

 
4. Gensidig orientering om aktiviteter og status 

Flyvestation Aalborg: 
I Harald Halds fravær supplerede Henning Jørgensen med oplysninger om de store og arbejdskrævende 
opgaver - udskiftning af bagkrop på F-16/ F-176 "Saml-Let", restaurering af MIG-15, gavle anno 1912 til 
to udstillingstelte og meget mere. - AALHVK overtager HG16. Pensionistgruppen var på 24 personer, 
hvilket er en lille nedgang. - S0E supplerede med stor ros til Aalborg-gruppen specielt mht. til arbejdet i 
f.m. Airshow på Aalborg og fremstilling af de to gavle til teltene. 
 
Flyvestation Karup - Værkstedsgruppen: 
Kjeld Hansen orienterede med arbejdet med at få F-84G klar til Kløvermarken - bl.a. havde der været 
store problemer med at få demonteret vingeboltene. - Arbejdet på Meteor Mk VIII skred fremad, men det 
var tidskrævende. - Ginge brandbilen var klar til udstilling og skulle bl.a. deltage i "Veterandag" på 
Grønhøj Golfbane den 11. aug. 
 
Flyvestation Karups Historiske Forening: 
E.V.H. Jensen kunne mht. F-84G oplyse, at man på museet havde både bolte og aftrækker.  Museet 
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havde ca. 1300 besøgende årligt, og hjemmesiden var også pænt besøgt.  
I dec. 2012 har museet 30-års jubilæum, men det vil ikke blive fejret. 
 
Flyvestation Skrydstrup: 
"Stoffer" oplyste, at gruppen var på 37 aktive, og at gennemsnitsalderen var 74 år! 
Den 20. okt. havde gruppen 20-års jubilæum, og i den forbindelse lavede man en lokal udstilling 1.-19. 
okt., og Bent Erdland havde lavet et jubilæumsskrift. 
 
Flyvestation Værløse: 
På grund af mangel på lokaler var gruppens aktiviteter stort set reduceret til kaffe hver tirsdag! Gruppen 
deler et lokale i Jonstrup lejren med Hjemmeværnet, og registrering kan kun ske i et lokale hos FLOS, så 
lokale-forholdene var mildt sagt utilfredsstillende. Gruppen vil deltage i en parade ved FLOS i f.m. 
Forsvarets flagdag den 5. sep. 
 
LUFTVET: 
Holger Thuesen havde fået et tilbud på sandblæsning af kabeltromler lydende på kr. 1300 pr. styk, og 
han spurgte i den forbindelse, om FLYHIS havde mulighed for at støtte økonomisk. S0E svarede, at der 
var indgået en 5-årig kontrakt med museet m.h.t. vedligeholdelse, og at museet derfor måtte kontaktes. 
Aase Schioldan spurgte, om deres "gamle registrering" ville gå tabt i f.m. indførelse af det nye 
registrerings-system. Svaret var et klart NEJ! 
 
Fl YHIS: 
Orla Gravesen begrundede sin manglende indsats på registreringsområdet med engagement i flere, 
store opgaver samt problemer med det daværende IT-system, når der var flere brugere i aktivitet 
samtidig. Med overgang til FIIN skulle sidstnævnte problem være løst. FlYHIS' koordinator vedr. 
registrering ville fremover være Torben E. Hansen ftk-his-f-01@mil.dk 

 
Torben E. Hansen gav herefter med PowerPoint en grundig orientering om fremtidig registrering. 
   Christian Kjærulff gav en orientering om brug af det til grupperne udleverede hardware: bærbar 
PC med software (Adobe Lightroom 3) og scanner. 
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5. Frokost                                                                                                        
Under frokosten deltog CH FTK, GM H.R. Dam (HRD), STCH FTK, BG Steen Hartov og CH FTK LSEK, 
OL Leif Giebel (LG), og SØE bød dem velkommen. 
 

      

  

HRD fastslog, at det specielt i år var en fornøjelse at deltage i mødet efter al den ros, han havde fået 
for indsatsen i f.m. Airshow på Aalborg, og HRD glædede sig til at opleve arrangementet på 
Kløvermarken; han takkede for den enorme indsats. "I leverer et unikt arbejde og til et budget, der ligger 
langt under tilsvarende arrangementer." 

I f.m. Kløvermarken vil bl.a. en ni-skibs formation af F-16 overflyve København, og det ville være 
med til at få Flyvevåbnet (FLV) på landkortet. 
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HRD orienterede om FLV generelle situation, og i punktform var det: 
. Politikerne kan ikke undvære FLV. 
. FLV er mere efterspurgt end nogensinde. 
. C-130J havde foretaget et air-drop på 14 tons i ét drop og lige på 
pletten. 
. Den "uønskede" radar havde indtil dato foretaget 14.000 kontroltimer 
og med en bemanding på kun 43 personer. 
. Indsats i Afghanistan fremover: måske F-16 og måske EH-101. 
. EH-101 havde fået meget dårlig presseomtale, men det var en 
fantastisk helikopter. EH-101 er ved at blive udstyret med bevæbning 
med henblik på en eventuel indsats i Afghanistan i 2014. 
. F-16 skal være aktiv i Baltikum i april 2013. 
. Challenger har været en succes i f.m. jagten på skibskaprerne. 

 
HRD afsluttede med at konkludere: "Flyvevåbnet har det godt - endnu!" 
HRD orienterede om, at GLK og FRK bliver sammenlagt pr. 31. okt. 2012. 
 
Der blev stillet spørgsmål til personelsituationen i FLV: FLV mangler ca. 250 årsværk - der er ved at 
være et "alderdomsproblem" vedr. piloter - FLV har ca. 100 årsværk i f.m. værnepligten. 

                                                                                                                                      

LG gav en orientering om planlægning af arrangementet på Kløvermarken, hvor især koordinationen 

med Københavns Kommune havde krævet en endog meget stor indsats. 
  
6. Eventuelt 
Som WEB-master for FLYHIS' hjemmeside opfordrede Bent Aalbæk-Nielsen deltagerne til at komme 
med indslag til hjemmesiden. Man skulle blot kontakte ham, såfremt man havde "historier" eller artikler. 
Der var ikke flere indlæg under dette punkt, og SØE takkede for et godt møde og ønskede alle en god tur hjem. 

 


