Danmarks Flyvehistoriske Union

Danmarks Flyvehistoriske Union i samarbejde med Center for Koldkrigsstudier afholder

Flyvehistorisk konference 2013

Konferencen er åben for alle interesserede

Den 3. flyvehistoriske konference

Program

Lørdag den 16. november 2013 på Syddansk Universitet i Odense

Lørdag den 16. november 2013 på Syddansk Universitet i Odense

Danmarks Flyvehistoriske Union (DaFU) inviterer i samarbejde med Center for Koldkrigsstudier ved Syddansk Universitet til den 3. ﬂyvehistoriske konference i Danmark.
Konferencen har som formål at samle ﬂyvehistorisk interesserede personer og organisationer
til en dag med spændende indlæg, diskussion og udveksling af erfaring mellem deltagerne.
Det er samtidig et formål at skabe en oversigt over de mange aktiviteter og det arbejde, der
gøres for at dokumentere, restaurere, bevare og flyve med bevaringsværdige luftfartøjer.
Konferencen er endvidere et forum for udveksling af bøger, tidsskrifter og andet flyvehistorisk materiale.

09:00-09:05 Velkomst
Erik Gjørup Kristensen, Formand for DaFU
Thomas Wegener Friis, Lektor, Netværkskoordinator, SDU

Konferencen er åben for alle interesserede
DaFU

Tilmelding

DaFU arbejder for at udbrede og formidle kendskabet til dansk ﬂyvehistorie og være
behjælpelig over for de interessenter, der arbejder med ﬂyvehistorie i Danmark, ved
at opspore, analysere, beskrive og forene alle danske ﬂyvehistorisk interesserede og
aktive organisationer, foreninger, grupper, klubber m.v. DaFU fungerer som en
dansk ﬂyvehistorisk- deﬁneret sammenslutning / union for tilknyttede repræsentantskabsgrupper m.v.

Center for Koldkrigsstudier arbejder inden for fire forskningsområder; moderne
militærhistorie, international politik, den kolde krigs kulturhistorie, og de
hemmelige tjenesters aktivitet. Det er desuden ambitionen at afholde en række
seminarer og konferencer i centrets regi.

Deltagerafgift: 250 kr. indbetales til Danske Bank, reg. nr. 3106, konto nr. 3106390827.
Beløbet dækker deltagelse i konferencen, formiddagskaffe med brød, frokost inkl. øl/vand
og eftermiddagskaﬀe med kage. Konferencen afholdes i Syddansk Universitets konferenceafdeling. Nærmere oplysninger med kørselsvejledning og adgang med offentlig transport ﬁndes på DaFU’s hjemmeside www.dafu.dk.
Oplysningerne vil endvidere blive sendt per e-mail til tilmeldte deltagere.
Tilmelding senest fredag den 10. november 2013 med e-mail til konference@dafu.dk.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

09:05-09:50 U-2 spionflyet og Bodøs rolle under den kolde krig
Konservator Karl L. Kleve, Norsk Luftfartsmuseum, Bodø, Norge
09:50-10:20

Kaffe

10:20-11:20

Restoration of a Focke-Wulf Fw 200 Condor
Harald Claasen, Condor Restoration Team, Hamburg/Bremen
Nyt fra repræsentantskabsgrupperne:
• Projektet for Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse
v/ Knud Rasmussen, Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse
• Fly-arkæologi, herunder restaurering af Heinkel 219
v/ Ib Lødsen, Danmarks Flyvehistoriske Selskab

11:20-12:20

12:20-13:20 Frokost
13:20-13:50

Focke-Wulf Fw 200 Condor with Danish Air Lines in War and Peace
Forfatter Rob J. M. Mulder, Norge

13:50-14:35

Bomber over Danmark – Vestallierede luftangreb under 2. Verdenskrig
Frank Weber, cand. mag., ph.d.-stip.

14:35-14:55

Nyt fra repræsentantskabsgrupperne
• Projekt FF49 og restaurering af DH89A Dragon Rapide
v/ Bjarne Bjørnsen, Dansk Flyvehistorisk Forening

14:55-15:25

Kaffe

15:25-16:25

Nyt fra repræsentantskabsgrupperne, fortsat
• Præsentation af Foreningen Flyvemuseets Venner
v/ Kai Frederiksen, Formand for FMV
• Den danske militære ballonpark
v/ Mogens Jensen, Dansk Ballonunion

16:25-16:30

Sammenfatning, diskussion og afslutning

www.dafu.dk

