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I KAR OS FTO TILBYDER: 

• PPL Teori 

• Skol ing til PPL og CPL 

• Skoling til SE og ME klasserettighed 

• Skol ing til S[ og M[ instrumentrettighed 

• Skoling ti l natrettighed 

• Skoling til instruktørrettighed 

• Proficiency Check SE og ME VFR 

• Proficiency Check SE og ME IFR 

• 12. time 

• Træning i Full Motion Redbird Simulator 
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Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 

GASERVICE 

GA service tilbyder alle former for flyvedl igeholdelse og 

CAMO. Vi er i besiddelse af kompetencer og godken

delser t il at udføre Base/Line vedligeho ldelse og CAMO 

på Pi per, Cessna, Beech, Zlin, Socata og Partenavia, en- og 

t o-motors, samt både mindre og større st ruktur
reparat ioner. 

Et af vore nøgleord er fleksibilitet. A lle vores ansatte er i 

besiddelse af PPL, og er dermed i stand t il selv at udføre 

testflyvning og afhentning af fly til årligt luftdygtigheds

syn, service eller reperation. Bagefter tilbyder vi at bringe 

flyel Lilbage til dets base. Endel ig gør vi vores yderste for 

at kunne komme flyvende og dermed stå til råd ighed, når 
behovet er der. 

General Aviation Service ApS 
Lufthavnsvej 44 

4000 Roskilde 
tlf.: 72 170 180 

DAO Aviation AS 
Copenhagen Airport Roskild e 
Hangarvej H 1 
4000 Roskilde 
Phone: + 45 46 19 12 19 
www.dao.dk 
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Under fjerne himmelstrøg 

Det er vinter og langt de fleste småfly 
står trygt og godt i deres tørre hanga
rer, og hvis deres piloter overhovedet 
e r ude at flyve, er det sandsynligvis 
som passagerer eller besætnings
m edlemmer på større fly, på vej til 
varmere himmelstrøg, eller sneklæd
t e vinterdestinationer. 

Piloter og kabinepersonale er vant 
til planlægning, og at følge en plan så 
godt som muligt, samt at være klar til 
at håndtere det uventede. Besætnin
g en på "FLYV" havde således planlagt 
at januar og februar skulle bruges til 
r esearch og artikelskrivningsbesøg, 
samt redigering af årets første FLYV, 
og vi forventede derfor ikke noget 
uve ntet. 

Tirsdag den 21. januar klokken halv ti 
om aftenen, da jeg lå og småsov foran 
den sene TV-avis, ringede direktøren 
fra rejsebureauet Risskov Rejser. Hun 
ville høre om jeg kunne være rejse
leder på en rejse til New Zealand, for 
hun havde hørt at jeg flere gange tid
ligere havde været rejseleder i New 
Zealand. "Tjoe det kan jeg vel godt" 
svarede jeg, og halvsovende spurgte 
jeg om det var til efteråret eller næste 
vinter. Til det svarede hun "det er en 
gruppe på 31 gæster, der skal af sted 
torsdag". "Øh ... mumlede jeg ... altså 
torsdag i næste uge?" 

Hun svarede så: "Nej i overmorgen, 
for vores rejseleder er blevet syg" 
Nogle gange kan man vågne meget 
hurtigt, og for at sikre mig at jeg rent 
faktisk var vågen, spurgte jeg: "Du 
mener nu i overmorgen?" Hvortil hun 
kort svarede "JA!" 

Efter at have drøftet med "hjemme
styret" - der også er FLYVs redakti
onssekretær og lay-outer - om jeg 
kunne undværes "i marken" og på re
daktionen i tre uger, konkluderede vi, 
at det nok ikke ville være nogen god 
ide, at jeg fløj af sted til New Zealand, 
fordi vi så ville komme til at mangle 
en masse s tof til årets første FLYV. 

Næste morgen ringede jeg derfor til 
chefen for rejsebureauet, for at for
tælle om vores beslutning, men efter 
at have lyttet til begrundelsen for mit 
afslag, overtalte hun mig til at tage 
turen, på betingelse af at jeg fik lidt 
"fritid" til at researche til et par ar
tikler til FLYV. Knapt 22 timer senere 
var jeg derfor på vej til Kastrup Luft
havnen, for at tage mig af 31 turister, 
der skulle med Thai Airways Boeing 
777-300 godt 11 timers flyvning til 
Bangkok og videre med en 777-200 
yderligere godt 11 timers flyvning til 
New Zealand. 

Turen gik over al forventning, med et 
rigt igt dej ligt hold rejsevante, afslap
pede og hyggelige danskere, der nød 
turen i fulde drag, selvom rejselede
ren af og til fortalte om hvor fl ot lan
det er fra luften, og hvor spændende 
flymuseer rejsedeltagerne kunne 
opleve, hvis de ville. 

At rejse er at leve, skrev HC Ander
sen, og når man pludselig får 17 dage 
i New Zealand, med sol fra en næsten 
skyfri himmel, og ydermere få r lidt 
tid til at dyrke lidt flyvenørderi, så 
kan man nok ikke ønske sig ret meget 
mere. 

Rune Ba//e 
Redaktør . 

og udgiver af FlYVfi 
ra2013 

Født i Odense 1967 
A-cert. I PPl 1991 
Canct. scient · 

• 1 antropo/ . 
CPl i New Zea/ og, Kbh. 1999 
CPl . and 2003 

i Danmark 2004 
Flyvepladschef på Sa . 
Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 

Søjly rating Canada 2012 

Som du måske allerede har lagt 
mærke til, så gav rejsen stof til et par 
artikler i nærværende FLYV, men det 
gav også inspiration til at ar rangere 
en spændende 2015-påskerejse til 
New Zealand for flyvenørder. 
Da en del læsere har vist interesse 
for en læserrejse til New Zealand, og 
da flere flyvemuseer har fornyet sig, 
og et rigtigt spændende airshow i 
Omaka er på tegnebordet for påskefe
rien 2015, så er det nok tid til at gøre 
noget ved sage11. Del følget vi op på i 
løbet af foråret! 

Jeg indrømmer blankt at New Zea
land fylder meget i vores bevidsthed, 
og vi lægger os derfor også i selen 
for ikke a t give det skønne land alt 
for meget spalteplads. Derfor er vi 
også glade for at kunne bringe en 
spændende artikel om air showet Old 
Warden samt en ligeså spændende 
artikel om luftskibenes situation og 
... ja så også en artikel om mulighe
den for at få søfly i luftrummet over 
Danmark samt selvfølgelig den spæn
dende følgeton "Luftposten", der pga. 
min pludselige rejse t il New Zealand, 
måtte en tur til Djursland i stedet for 
den planlagte mellemlanding på Sjæl
land, der så følger i næste FLYV. 

God læselyst! 
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Anders r,iadsen 
Generalsekretæ; Aerokiub d 
Kongelig vansftsports-Forbun 
Danmarks Lu 

Store krav til flyveklubberne og -skolerne 

"KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 
Nr.1178/2011 af 3. november 2011'; 
er den officielle titel på dokumentet 
eller loven for uddannelse og certi
ficering af piloter i Danmark og hele 
EU. Beskrivelsen er omfattende og 
har forrang i forhold til danske BL'er 
på området. Dokumentet er på 200 
sider, men findes heldigvis på dansk. 
Alligevel kræver det meget af orga
nisationerne at sætte sig ind i de nye 
regler. 
Derfor har KDA, DBu, DSvU og ikke 
mindst DMU været i fuld gang med 
gennemgang og beskrivelse af reg
lerne, så der for alle unionerne kan 
etableres en såkaldt ATO (Aproved 
Training Organisation) hvilket nu er 
et krav til alle organisationer der ud
danner piloter. 

For at etablere en ATO skal organisa
tionen have sat navn på de ansvarlige 
personer, men også beskrive alt, hvad 
der kan beskrives; f.eks. hvor man 
flyver, hvilke fly der anvendes, hvad 
hedder instruktørerne o. s. v. Derud
over skal hele skolingsprogrammet 
beskrives og hvilke procedurer der 
anvendes, f.eks. cockpitcheck og så 
videre. I alt en kæmpeopgave, som 
skal udføres i organisationer med 
måske kun en enkelt ansat og resten 
frivillige ledere og instruktører. 
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DMU har som den første frivillige or
ganisation fået den endelige ATO-god
kendelse på plads. Det ønsker vi et 
stort tillykke med. Det har ikke været 
uden vanskeligheder, at nå dertil. Det 
har krævet masser af timer i bøgerne 
og masser af timer ved teksbehandlig
sprogrammet - samt en del udgifter. 
Det kostede alene 25.000 kroner at få 
godkendelsen igennem hos Trafiksty
relsen. Nu er håbet så, at ATO'en får 
nye elever at flyve med. 

Desværre er der kun få mennesker, 
som interesserer sig for de uendeligt 
kedelige forordninger. Det forstår 
man jo godt. Man vil jo helst selv bare 
flyve og have nogle gode dage på fly
vepladsen. Men uden flidsarbejde og 
kæmpestore indsatser fra frivillige og 
medarbejdere i organisationerne kan 
forandringerne slet ikke gennemfø
res. Og slet ikke med succes. 
Det er "sikkert som Amen i kirken", 
at der vil opstå masser af spørgsmål, 
når en ny ATO går i eang mPd "pro
duktionen" efter de nye regler; men 
tiden viser normalt, at "støvet lægger 
sig igen", og det nye bliver hverdag og 
gængs viden hos de involverede. Men 
om de nye regler bliver forstået og 
accepteret - og dermed sikrer uddan
nelse af flere sports- og privatpiloter, 
det kan kun tiden vise. 

Heldigvis er der gode lempelser til 
kravene t il piloterne på mange punk
ter. Og muligheder for mere fælles 
uddannelse imellem de forskellige 
flyveformer. Det hilser vi alle velkom
men. I hvert fald har EU i en tidligere 
rapport beskrevet et stort ønske om 
at Europa udviklede almen flyvnin
gen. 

Uanset hvad, så stiller denne omfat
tende omlægning store krav til alle 
involverede og lad os håbe at EU's 
nye regler hjælper almen flyvningen 
og ikke bare stille og roligt reduce
rer den t il et niveau, hvor det bliver 
svært at opretholde klubberne, fly
veskolerne, flyvepladserne og værk
stederne. Men vi er alle reelt en del af 
succesen eller mangel på samme. Det 
har altid været den enkeltes ansvar, 
selv at kende til gældende regler. Men 
med de nye håndbøger som er fær
dige eller undervejs skulle det i hvert 
fald gerne være gjort nemmere. 

Anders Madsen 
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af Knud Larsen 

VULKANSK ASKESKY GENSKABES 

Da vulkanen Eyjafjallajokull brød ud i april 2010 lam
mede dens askesky europæisk luftrum. Over 100.000 
flyvninger blev aflyst, og mere end 10 millioner rejsende 
berørt. 
Det britiske luftfartsselskab easyJet har i samarbejde med 
flyproducenten Airbus og Nicarnica Aviation arbejdet 
på en teknologi, der kan lokalisere vulkansk aske, så fly i 
fremtiden kan undgå at gennemflyve en askesky. Trioen 
gennemførte en test af det, der hedder AVOID-teknologi 
til sporing af aske. Et Airbus A400M fly spredte et ton 
islandsk aske i atmosfæren i op til tre kilometers højde 
for at forsøge at genskabe betingelser som vulkanudbrud
det i 2010. 

F.t andet fly fra Airbus med AVOID-teknologi om bord 
fløj mod askeskyen, som det kunne spore og måle fra en 
afstand på omkring 60 kilometer. I eksperimentet indgik 
endnu et fly, der fløj gennem selve askeskyen for at tage 
målinger, som skulle bekræfte målingerne fra AVOID. 
Susan Stipp, professor ved Københavns Universitets 
Nano-Science Center siger, at det er vigtigt at anvende 
den rigtige aske. For vulkanaske er ikke bare vulkanaske. 
Askestenene kan være skarpe og runde, store og små. Og 
skyen, de befinder sig i, kan være tæt eller let - ligesom 
frisk vulkanaske er meget anderledes end aske som har 
været udsat for vand, luft eller mikroorganismer. 
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AVOID-systemet er en slags "askeradar". Den bruger infra
rød teknologi, der leverer billeder til piloterne. Billederne 
gør det muligt for piloterne at se en askesky mange kilo
meter foran flyet i højder op til 15 kilometer. 

AIR SERVICE VAMDRUP UDVIDER 

Den danske luftfartsvirksomhed Air Service Vamdrup ApS 
har indgået en aftale med det engelske stempelmotor
firma Norvic Aero Engines Ltd. 
Det engelske flymotorfirma, der har værksted i St. Neots, 
foretager hovedeftersyn og reparation af flymotorer, nær
mere betegnet stempelmotorer af mærkerne Continental, 
Lycoming og Franklin. Hver måned tager medarbejderne 
hos Norvic Aero Engines sig af ca. 20 motorer. 
Det nye samarbejde med Air Service Vamdrup gør den 
danske virksomhed til en stærk repræsentant for det 
engelske firma i Skandinavien og Nordeuropa. Og derved 
kan virksomhederne i fællesskab servicere endnu flere 
motorer og samtidig sikre kunderne lavere omkostninger 
og kortere "nedetid". 

CESSNA KØBER BEECHCRAFT 

Cessna's moderselskab Textron Ine. har den 26. december 
2013 købt Beech Holding (Beechcraft Corp.) for ca. 1,4 
milliarder Dollars kontant. Beechcraft Corporation har 



været i betalingsstandsning ( chapter 11) frem til februar 
:w13, ug Beechcrafts direktør Bill I3uislure ser 11u f1 e1 11 Lil 
at få Textron som moderselskab. Textron vi l investere i og 
bevare Beechcraft mærket. Handlen medfører at Textron 
overtager typecertifikaterne for Hawker 4000 og Premier 
IA. Beechcraft vil stadig t ilbyde vedligehold på begge fly. 
Beechcraft har haft et godt 2013. 1 tredje kvartal alene 
leverede 13eechcraft 15 King Air 350i/ER, 5 King Air 250, 
6 King Ai r C90GTx, 4 Baron G58 twin, 8 Bonanza G36 og 
10 T-6A/B/C (militær træningsfly). 
Siden starten i 1932 har Beech fremstillet 54.000 fly, 
hvoraf mere end 36.000 s tadig flyver. 

Aske fra udbruddet af den islandske vulkan Eyjafjel/ajøkul fyldes på 
tønder. Foto: Airbus 

Et Airbus A400M fly spreder islandsk aske i atmosfæren. 
Foto: Airbus 

KING AIR MODEL 90 FYLDER 50 ÅR 

Den 20. januar 2014 fejrede Beechcraft Corpor:ition, 
at det var 50 år siden at den første model King Air gik i 
luften. Det var en Model 90. Dagen blev b l.a. fej ret ved 
overflyvning af fabrikken i Wichita, Kansas af flere for
mationer af de King Air modeller, der nu e r i produktion 
(King Air 350i, King 250 og King Air C90GTx). Alle de nu 
producerede modeller har udgangspunkt i King Air 90. 

AV0/0-sensoren monteret på en A340-300 Asken kunne identifi
ceres fra en afstand af 60Km. AV0/0 systemet benytter infrarød 
teknologi som svarer til en vejrradar og vil gøre det muligt at lægge 
ruten udenom askeskyen. Detaljeret kendskab til hvor asken befin
der sig, vil i fremtiden forhindre, at man er nødt til at holde store 
områder af luftrummet lukkede under vulkanudbrud. Foto: Airbus 

• 
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JENS FROST PENSIONERES FRA SAS 

Den 29. januar 2014 var sidste arbejdsdag for luftkaptajn 
Jens Frost. Den sidste flyvning gik fra Manchester til Kø
benhavn i en SAS Airbus A320. Jens Frost er også kendt 
for sit engagement i pilotuddannelse og driver bl.a. CAPA 
(Center Air Pilot Academy) med hovedkontor i Roskilde 
Lufthavn. 
Efter nogle år bl.a. som instruktør i flyveskolen Ikaros Fly 
først i 1980-erne oprettede han flyveskolen Center Air, 
hvor basis var uddannelse af privat piloter. Men ud fra 
hans egen erfaring med flyvning i større luftfartsselska
ber udvidede han flyveskolen med uddannelse for pro
fessionelle piloter. Her uddannes piloter direkte til højre 
sæde (MPL-uddannelsen) i luftfartsselskabernes trafikfly. 
Men nu har han lagt uniformen og gået på pension - så nu 
får han først rigtig travlt - velkommen i klubben. 
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BRASILIEN VÆLGER SAAB GRIPEN 

Det er ikke kun i Danmark at der skal købes nye jager
fly. Også i Brasilien har flyfabrikkerne kæmpet om at få 
ordren. Brasilien ville gerne udskifte sine ældre franske 
Dassault Mirage. Fra fransk side tilbød Dassault deres 
Rafale (to jetmotorer). Fra USA kom Boeing med deres 
F / A-18 (to jetmotorer) og fra svensk side stillede SAAB 
med deres Gripen NG (en jetmotor). Ret hurtigt røg det 
franske bud ud. 
Den 18. december 2013 blev det offentliggjort på et 
pressemøde i Brasilia at SAAB Gripen NG var blev valgt. 
Det vakte en del postyr i USA, idet beslutningen kom 
stort samtidig med at det kom frem at den amerikanske 
efterretningstjeneste NSA havde aflyttet flere statsover
hoveders telefon, her i blandt den brasilianske. Den bra
silianske forsvarsminister Celso Amorim fastholdt dog at 
beslut ningen var taget på baggrund af ydelse, overførsel 
af teknologi og omkostninger. Anskaffelsesprisen for en 
Boeing F / A-18 er ca. 55 mio. Dollars, mens en Gripen NG 
koster ca. 45 mio. Dollars. Bræ ndstofforbruget for en Gri
pen NG er kun det halve af en F / A-18's. Det engelske for
lae JANF.'S har hf' rf'enf't omko-,tningnnf' vNl en flyvetime 
f'rca. 4.700 Dollar'>, mf'm <lf't for f'n F / A-18 f'r ca 11 000 
Dollars. 
Ordren til SAAB er på 36 fly leveret over de næste 10 år. 
Første levering vil finde sted i 2018. +-

Arkitekten bag MPL-uddannelsen, luftkaptajn Jens Kristian Frost 
(th.) med de fire nye piloter og luftkaptajn i Sterling Per Lilja. Foto: 
Knud Larsen. 



Henning Thomsen (1921-2013) 

I FLYV nr. 12013 bragte vi en artikel om 
snedkermester Henning Thomsen, der i 1976 fiøj 
fra Samsø til Bengazhi i Libyen for at installere et 
bibliotek, der var blevet fremstillet på Henning 
Thomsens snedkerværksted, og sendt til Libyen med 
skib. 

Henning Thomsen er ikke iblandt os mere, men rigtigt 
mange, der er kommet på Samsø Flyveplads siden 
den blev anlagt i 1963, vil huske den ihærdige ildsjæl, 
der var med til at etablere både Samsø Flyveplads og 
Samsø Flyveklub, som han var aktivt medlem af, indtil 
han holdt op med at fiyve som 84-årig! 

Henning Thomsen kom i lære som snedker hos sin 
far på Samsø i 1936, og efter Anden Verdenskrig 
brugte han sit håndværk til at komme ud i Verden, 
hvor han blandt andet arbejdede i Sverige, Schweiz 
og USA. Efter to år i USA kunne han have valgt at 
få forlænget sin opholdstilladelse, mod at aftjene 
værnepligt. Det ville han imidlertid ikke, og vendte 
så tilbage til Danmark, hvor han overtog sin faders 
snedkerforretning, som han drev indtil 1976. 

Flyvning kom til at spille en vigtig rolle for Henning 
Thomsen, der ofte fiøj til Jylland og Sjælland for 
at møde kunder, som f.eks. Helsingør Skibsværft 
der brugte snedkeriet på Samsø som leverandør til 
indretning af mange af de skibe der blev bygget i 
Helsingør. 

Lige til det sidste fulgte Henning Thomsen Ivrigt med 
1 hvad der foregik omkring harn, såvel lukdll sum 
internationalt, og helt til og med sin sidste sommer 
på Samsø, kom han ofte på Samsø Flyveplads, hvor 
han nød komme til eftermiddagste og at sidde på "sin 
bænk" i solen og følge med i hvad der rørte sig. 

Henning Thomsen vil blive savnet af mange der nød 
hans selskab. 

Æret været hans minde! 

Rune Balle 

i: 1, 

Generalmajor B.V. Larsen. 

"Old pilots never die; they just fade away". Dette 
velkendte ordsprog inden for fiyveverdenen dækker 
særdeles godt for generalmajor Bent Vilhelm Larsen, 
med pilotnavnet BAV, som døde for få dage siden. 

BAV startede med civilt svendebrev som 
maskinarbejder og meldte sig 19 år gammel 
umiddelbart efter til fiyvemekanikeruddannelsen 
på Hærens og Søværnets Flyvemekanikerskole på 
Flyvestation Værløse. BAV bliver her et lysende 
eksempel på, hvor langt man komme i Danmark ved 
fiid og dygtighed. I fritiden videreuddanner han sig i 
engelsk og matematik for at kunne opfylde kravene 
for at komme på Flyveskolen i det nyoprettede 
Flyvevåben. Samtidig tager han civilt fiyvecertifikat 
"på klods hos Morian Hansen. 

BAV klarede sig fiot gennem pilotuddannelsen og 
efter yderligere 1½ års frivillige matematikstudier, 
samtidig med eskadrilletjeneste, kvalificerede 
han sig til officersskolen og blev hurtigt en af 
de toneangivende officerer, som har været så 
fundamentalt vigtige i udviklingen af dagens 
moderne og effektive Flyvevåben. Han har fiøjet 
næsten alle typer jagerfiy og har gennem sit virke, 
som både eskadrillechef og senere fiyvestationschef 
på Flyvestation Skrydstrup ved indfasningen af 
F-16, været en ildsprudende inspirator for en hel 
generation af piloter og øvrigt personel. Det er ikke 
uden grund, at BAV også blev kaldt "Vitalius". 

Det lå i kortene, at BAV som generalmajor skulle blive 
Inspektør for Flyvevåbnet og Chef for Flyverstaben i 
Forsvarskommandoen, hvor han med sit smittende 
humør og iderige væsen var den fortsatte inspirator 
for officerer af alle tre værn, ligesom han tog aktivt 
del i Værn om Danmark samt Folk & Forsvar. 

BAVs fornemme karriere sluttede som 
Generalløjtnant og næstkommanderende i NATOs 
hovedkvarter i Oslo. 

Vi er mange, som er stolte over at have kendt og lært 
af BAV; ikke kun i Flyvevåbnet og Forsvaret men også 
i Foreningen Danske Flyvere, hvor BAV har været 
både Generalsekretær og Formand samt mangeårigt 
æresmedlem. 

Vi er mange, som er BAV megen tak skyldig, hvilket 
tilsvarende gælder Sus, hans elskede hustru, som har 
støttet ham utrætteligt igennem hele karrieren og de 
efterfølgende mange år. 

Æret Være Generalmajor B.V. Larsen 

VIT 

Fhv. Forsvarschef, General 
Christian Hvidt 
Januar 2014 

FLYV FEBRUAR 2014 9 



Crazy Dane fra Revninge flyveplads 

Af: Rune Balle 

Bo Rønnow er ikke helt som "de 
andre", og der ska l nok lidt mere 
end almindelig udlængsel til for 
at flyve et lille tosædet ultralet fly 
fra Fyn til Island og tilbage igen. 
Denne udlængsel besidder Bo, og 
i sin nye bog "I have a Dream 2" 
fortæller han om flyveturen fra 
Fyn over Stavanger og Færøerne 
ti l Island, og retur via Færøerne og 
Shetlandsøerne. 

Bo Rønnow elsker at flyve og han 
elsker at opleve verden fra sit lille 
fly, ligeså meget som han elsker at 
fortælle om sine oplevelser. Det 
er virkeligt inspirerende, at læse 
beretningerne fra flyveturene, og 
måske er det besynderligt at der 
ikke er hele flokke af piloter der 
følger den skøre fynske pilot. 
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På den anden side, så er der 
bare ikke mange der tør at 
gøre det Bo gør, og det er 
lige præcis det der gør hans 
bedrifter unikke, selv i en 
verden hvor alt er prøvet 
og meget få virkeligt 
bryder grænser ned, som 
i flyvningens barndom. 

" I have a Dream 2" er 
letlæst, men knapt så 
let fordøjet, for bogen 
sætter tanker i gang! Hvad er det 
der gør at Bo kaster sig ud i at flyve 
timevis ud over åbent hav, iført 
flydedragt og drevet frem af en 
totaktsmotor, mens mange andre 
piloter får koldsved ved tanken om 
at krydse Storebælt i en Cessna 
eller en Piper. 

Lige meget hvad svaret er, så er 
bogen inspirerende, og det er nok 
ikke sidste gang Bo Rønnow kaster 
sig ud i eventyr, som han bagefter 
gerne deler med alle os andre. 



Vær med til at skrive FLYV! 

Vi stræber efter at FLYV skal repræsentere flyve
verdenen så bredt som muligt, og vi modtager derfor 
meget gerne artikler eller forslag til artikler fra jer som 
læsere. -Indsendte artikler ska l være i Word. 
Det letter arbejdet med layoutet, hvis I sender artik
lP.rne ~ at " layoute" dem med forskellige skrifttyper 
e ller indsatte billeder og tabeller. 
Bi lleder eller tabeller skal være i en fil for sig selv. 

CENTER AIR PILOT ACADEMY 

Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 
www.blivpilot.com 
+45 46 19 19 19 

Send gerne et lille udvalg af billeder. Opløsningen skal 
være god nok til tryk dvs. 300 dpi (pixel/tomme). 
Billeder fra nettet er ikke i tilstrækkelig opløsning. 
Har I ikke selv mul ighed for at indscanne gamle fotos 
eller udklip, kan vi gøre det. 
Husk at oplyse fotografens navn. 
Husk desuden udførlige bi lledtekster. 

Er I i tvivl om noget, så ri ng: 40 16 40 44 eller skriv ti l: 
redaktion@flyv.dk 

Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

pilot acaden1y 
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Af: Mogens Jensen 

Det er en blanding af behersketopti
misme og resignerende pessimisme, 
der afspej ler den aktuelle situation 
for luftskibsbranchen. Optimismen 
kommer fra de luftskibe af forskel
lige størrelser, der aktuelt flyver, 
og de mere eller mindre realistiske 
projekter, som fortsat præsenteres. 
Pessimismen skyldes de spektaku
lære projekter, der stod foran deres 
gennembrud, men som blev afsluttet, 
umiddelbart før de skulle vise deres 
nytte i praksis. Der Pr ikkP ctesto min
dre mindst 25 store virksomheder 
med et større antal underleverandø
rer, som i de seneste år har konstru
eret, bygget og opnået certificering af 
luftskibe og mange universiteter og 
forskningsinstitutioner er involveret i 
en fortsat udvikling. Knapt halvdelen 
af virksomhederne er i USA heri
blandt store amerikanske flyprodu
center som Boing, Lockheed Martin 
og Northrop Grumman. Men listen 
over skrinlagte projekter er lang og 
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den samlede finansiering af nye pro
jekter er faldet fra ca. 700 mio. dollar 
i 2010 til ca. 250 mio. dollar i 2013 og 
med yderligere forventede reducerin
ger i de næste år. 
Udnyttelse af naturressourcer fra 
vanskeligt tilgængelige områder, be
hovet for stabile platforme for bl.a. 
miljøundersøgelser, overvågning og 
andre myndighedsopgaver og kom
munikation i forbindelse med krigs
handlinger og narkotikasmugling har 
sammen med passagerflyvning i turi 
stområder stimuleret interessen for 
luftskibe. Men der har i mange pro
jekter været en tendens til at under
vurdere de tekniske udfordringer. De 
er især knyttet til, hvordan vægttabet 
skal kompenseres efterhånden som 
forbruget af brændstof gør luftskibet 
lettere under flyvning uden at venti
lere det kostbare helium til omgivel
serne. Andre udfordringer hænger 
sammen med, hvordan luftskibene 
skal trimmes i forbindelse med tern-

peraturvariationer under flyvning og 
hvordan de håndteres på jorden dvs. 
ved start, landing og fortøj ning uden 
brug af et stort jordpersonale. En af 
de største udfordringer er at udvikle 
en teknologi, der kan undgå, at luft
skibet stiger, efterhånden som lasten 
fjernes ved losning. Tidligere har man 
brugt vand som ballast for at trimme 
luftskibene, men med en mulig ind
sats i fx arktiske eller ørkenlignende 
områder kan man ikke planlægge 
med, at der er mange ton vand til 
rådighed til ballast, når luftskibene 
skal losses. 

I det følgende gennemgås nogle få 
eksempler fra det brogede billede, 
som tegner sig, og som omfatter såvel 
'aerostats', der kan sammenlignes 
med balloner, 'blimps', dvs. mindre 
luftskibe uden et skelet, og de såkald
te hybridluftskibe. Det er luftskibe, 
der kombinerer luftskibets statiske 
løft med et aerodynamisk løft. Del 



betyder, at de kræver en kort start
bane på typisk tre gange luftskibets 
længde for at udnytte det dynamiske 
løft. 

MILITÆRE LUFTSKIBE 

I de seneste ti år har der især i USA 
været en fornyet interesse for militæ
re luftskibe. Interessen skyldes beho
vet for en vedvarende og økonomisk 
fordelagtig overvågning fra luften i 
konfliktområder som Irak og Afgha
nistan. Et luftskib kan opfylde denne 
funktion for en brøkdel af prisen 
per flyvetime i sammenligning med 
fastvingede fly eller helikoptere. Men 
tre af de mest lovende amerikanske 
projekter blev bragt til en pludselig 
afslutning i 2012. Årsagen var bl.a. de 
tekniske udfordringer, som medførte 
forsinkelser og budgetoverskridelser, 
den planlagte tilbagetrækning fra 
Afghanistan og store nedskæringer i 
de amerikanske forsvarsbudgetter. 

Luftvåbnets M1400 projekt med et 
budget på 211 mio. dollar blev ind
ledt i oktober 2010 med forventet 
indsats af et luftskib i Afghanistan i 

februar 2012 kun 18 måneder efter, 
at kontrakten var indgået med MAV6 
LLC. Projektet blev oprindeligt ind
ledt i den amerikanske hær, men blev 
overført til luftvåbnet tidligt i 2011. 
Det ambitiøse projekt var anden ge
neration af Blue Devil overvågnings
projektet, som tidligere var baseret 
på fastvingede fly. Forventningerne 
var, at det ubemandede 123 meter 
lange luftskib - det største i de sene
ste 75 år - med et volumen på 40.000 
m3

, en lasteevne på ca. 1,3 ton og en 
flyvehastighed på 100 miles/h kunne 
operere i en højde på 20.000 fod 'on 
station' i mindst en uge. Luftskibet 
skulle styres med en UHF satellitra
dio, der kunnE> hE>tjenes af to opera
tører på jorctE>n. Men luftvåbnet, som 
aldrig har haft den store interesse for 
luftskibe, reducerede gradvist støtten 
til projektet og i juli 2012 blev pro
jektet lukket umiddelbart før luftski
bets jomfruflyvning. Luftskibet, som 
var 90-95 % færdigt iflg. MAV6, blev 
lagt i mølpose samtidig med, at MAV6 
overførte sine fremtidige aktiviteter 
inden for luftskibsområdet til et nyt 
firma benævnt Stratus Airspace. 

Da Northrop Grumman den 14. juni 
2010 meddelte, at de i samarbejde 
med en række underleverandører 
havde underskrevet en kontrakt 
med den amerikanske hær om et 
'lang endurance multi-intelligence 
vehicle' (LEMV) luftskib med en op
tion på yderligere to luftskibe, blev 
det vurderet som et gennembrud 
for de store luftskibe. Luftskibene 
ville koste mellem 154 og 517 mio. 
dollar afhængigt af de forskellige 
udstyrsversioner. Og da det første 
luftskib den 7. august 2012 lettede 
fra Lakehurst, New Jersey på en be
mandet 90 minutter prøveflyvning 
mente mange, at det forventede gen
nembrud var nået, og at det kunne 
indsættes i Afghanistan som planlagt 
i begyndelsen af 2013. Det skulle bru
ges til rekognoscering, overvågning 
og som kommunikationsplatform. 
Men den 14. februar 2013 standsede 
hæren det videre udviklingsarbejde 
med den begrundelse, at luftskibet 
ikke ville blive klar til indsats inden 
for den aftalte tidsramme. Hybridluft
skibet havde en længde på 92 meter, 
en højde på 26 meter og et volumen 
på 38.000 m3 fordelt på ni sektioner. 
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Beklædningen blev produceret af det 
britiske firma ILC Dover som et lami
nat afVectran, Kevlar og Mylar, der i 
et vist omfang kan klare beskydning 
med mindre våben. Det blev udvik
let til at flyve såvel med som uden 
besætning. I førstnævnte version 
kunne det flyve i op til fem dage. Den 
planlagte aktionsradius var 3.000 km. 
Den ubemandede version skulle have 
en 'on station' indsats i 6 km højde 
på op til 21 dage med en nyttelast på 
1,3 ton. Efter at den amerikanske hær 
afsluttede projektet har en regerings
rapport konkluderet, at luftskibet 
vejede ca. 5,5 ton for meget, og at det 
ville reducere fartøjets tid i luften fra 
de forventede 21 dage til mellem fire 
og fem dage. Luftskibet blev opgivet 
og sal til salg for en pris på 44 mio. 
dollar, selvom 297 mio. dollar var 
blevet brugt på dets udvikling. In-
gen interesserede købere meldte sig 
imidlertid og det endte med at blive 
solgt til den britiske underleveran
dør Hybrid Air Vehicles for 300.000 
dollar, som dog ikke omfattede det 
elektroniske udstyr, software eller 
helium. 

Det var hensigten at udvikle såvel en 
militær som en civil version af LEMV, 
hvor den førstnævnte version har et 
dobbeltskrog, som det kan ses på de 
mange YouTube optagelser af jom
fruflyvningen. Den civile version var 
planlagt med tre sammenføjede hyl
stre, som det kendes fra SkyCat luft
skibet og demonstreret i SkyKitten 
prototypen. Den skulle udvikles til 
flyvning med last i tre versioner med 
henholdsvis 20, 50 eller 200 ton nyt
telast, afhængig af flyvehøjde, tempe
ratur og startstedets elevation. Der er 
ingen oplysninger om, hvorvidt ud
viklingsarbejdet på den civile version, 
benævnt Airlander, fortsætter. Det 
er baseret på den samme HAV304 
platform, som blev brugt i LEMV pro
grammet. I 20 ton versionen vil luft
skibet have en rækkevidde på knapt 
5.000 km. Den blev planlagt med et 
innovativt 'Air Cushion Landing Sy
stem', der gør, at den kan lande på en 
hvilken som helst plan overflade på 
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land, sne eller vand. Det optrækkelige 
landingssystem har samtidig en funk
tion, som kan suge luftskibet fast til 
overfladen under losning. To luftfyld
te gasceller for og agter indvendig i 
skroget sikrer, at luftskibet kan trim
mes til den ønskede flyvehøjde ved at 
pumpe luft ind i gascellerne. 

Hæren har også skrinlagt det videre 
arbejde med HALE-D (High Altitude 
Lang Endurance Demonstrator) pro
jektet. Luftskibet skulle i 20 km højde 
overvåge konfliktzoner og forbedre 
kommunikationen i bjergrige områ
der som et alternativ til satellitter. 
Det 40 meter lange ubemandede luft
skib blev udviklet af Lockheed Martin 
og fløj første gang den 27. juli 2011. 
Det løb ind i tekniske vanskeligheder 
efter at have nået en højde på 32.000 
fod, hvorefter det måtte nødlande. 
Flyvningen nåede dog at demon
strere, at kommunikationsudstyret 
fungerede efter hensigten. 

I 1998 indgik hæren en multi-milli
ard dollar kontrakt med Raytheon om 
at udvikle et 71 meter langt, lænket, 
ubemandet luftskib, der kunne løfte 
3 ton radarudstyr til en højde på 
10.000 fod. Programmet, kendt under 
akronymet JLENS, blev i 2004 ændret 
og i Afghanistan erstattet af flere end 
60 mindre lænkede observationsbal
loner i to versioner med en længde 
på enten ca. 23 eller ca. 36 meter. 
I den amerikanske militære termi
nologi benævnes de 'aerostats', og 
de ligner formmæssigt små blimps. 
De koster ca. 1 mio. dollar stykket 
og kendes som RAID blimps, hvor 
RAID står for 'Rapid Aerostat Initial 
Deployment'. De er udstyret med høj
opløselige dag- og natkameraer med 
en rækkevidde på 15 til 20 km og 
kan kontinuert og aktuelt overvåge et 
relativt stort landområde for fjendtlig 
aktivitet, fx nedgravning afvejside
bomber, ved at sende live-billeder 
tilbage til en kommandostation. En 
anonym talsmand for leverandøren 
har udtalt at: " ... med dette udstyr kan 
man se en person på en afstand af8 
kilometer og vurdere, hvad han bæ-

rer på". Aerostats er ikke populære i 
Afghanistan, idet befolkningen føler 
sig udspioneret, bl.a. når kvinder kan 
observeres omkring husene uden 
traditionel beklædning eller når man 
overnatter udendørs på de flade tage. 
Som et andet eksempel har man med 
RAID afsløret, hvordan amerikanske 
tankbiler med benzin af og til tøm
mes, inden de når frem til de rette 
modtagere. Ikke overraskende har 
disse aerostats ofte mange skudhul
ler fra mindre våben, når de hales 
ned for inspektion. 

Flåden har såvel i USA som i andre 
lande en lang tradition for luftskibe 
og den amerikanske flåde brugte 
blimps til patruljering frem til 1962. 
I 2005 anskaffede flåden igen et luft
skib fra American Blimp Corporation 
(ABC). Luftskibet var en ABC Model 
A-170 med en længde på ca. 54 meter 
og et volumen på 4.800 m3• Luftskibet 
med den militære betegnelse MZ-3A 
blev brugt til forsøg med forskellige 
sensorsystemer og demonstrerede, at 
det kunne løse de pågældende opga
ver bedre og billigere end fastvingede 
fly eller helikoptere. Som eksempel 
var brændstofforbruget 6 gallon/h i 
sammenligning med en Black Hawk 
helikopters 150 gallon/h. Men ikke 
desto mindre opgav flåden luftskibet, 
som blev overflyttet til hæren, hvor 
det indgik i et kortvarigt udviklings
arbejde med luftskibe. ABC har byg
get adskillige kommercielle luftskibe, 
ofte benævnt 'Lightships' i forskellige 
versioner til det civile marked. De 
flyver med elektroniske reklamedis
plays især ved de store sportsbegi
venheder. ABC. har senest hygget det 
ni-sædede Spector passagerluftskib. 

CIVILE LUFTSKIBE 

Det kan være vanskeligt at skelne 
mellem militære og civile luftskibe, 
fordi de høje udviklingsomkostnin
ger generelt kun kan finansieres 
gennem militære bevillinger. Aeros, 
oprindeligt et ukrainsk selskab stiftet 
af Igor Pasternak, som flyttede til 
Californien i 1994 og efter eget ud-



sagn lærte sproget ved at se Arnold 
Schwarzenegger-film, er et eksempel 
på en virksomhed, som forventer at 
levere aerostater og luftskibe til såvel 
det militære som det civile marked. 
Der er på begge markeder et behov 
for transport af gods i uvejsomme 
områder. Dette behov, samt på læn
gere sigt luksuriøse passagerflyvnin
ger i turistområder, satser Aeros på 
at dække med et nyt stort Aerocraft 
luftskib. Prototypen Dragon Dream 
er et 82 meter langt, 29 meter bredt 
og 13 meter højt luftskib med et vo
lumen på 21.000 m3 i halv størrelse 
af det fremtidige ML866 luftskib og 
en lastevne på 20 ton. Udviklingen 
af luftskibet er bl.a. finansieret af en 
bev ill ing på 60 mio. dollar fra det 
amerikanske forsvarsministerium. 

Det er bygget med en stiv ramme 
beklædt med Mylar og udstyret med 
e t innovativt system, benævnt COSH 
(Control-of-Static-Heaviness), der 
forankrer luftskibet under losning 
ved at komprimere helium i hylstret 
i lagertanke, hvorved der bliver 
rum for mere atmosfærisk luft, der 
bruges som ballast og frigives igen, 
når luftskibet er lastet. Prototypen 
gennemførte begrænsede prøveflyv
ninger i efteråret 2013. Der satses 
på at udvikle to klasser, ML866 med 
en lastekapacitet på 66 short ton 
og ML868 med en kapacitet på 250 
short ton. Aeros mindre 40D Sky Dra-

Pegasos i Sverige 
{Forschungszentrum Julich) 

gon er foreløbig solgt i fire forskellige 
kontinenter primært til reklame og 
overvågning. I november og decem
ber 2013 underskrev Aeros et Memo
randum of Understanding med hen
holdsvis lcelandair Cargo og Cargolux 
Airlines International med henblik på 
at udvikle fragtmarkedet ved brug af 
luftskibe. 

Lockheed Martin, der siden 1928 har 
en lang tradition for lettere-end-luft
fartøjer, indledte i 2011 et udviklings
program omfattende tre luftskibe for 
fragtmarkedet, SkyTug med en nyt
telast på 20 ton, SkyFreighter med en 
nyttelast på 70 ton og SkyLiner med 
en nyttelast på 500 ton. Dets eksperi
mentelle prototype luftskib P-791 har 
med succes gennemført testflyvnin
ger, men programmets videre skæbne 
vil sandsynligvis afhænge af militære 
bevillinger. 

1 Europa har Innovation Works, et 
selskab under EADS/ Airbus gruppen 
præsenteret et studie for et dobbelt
skroget troposfærisk hybridluftskib 
bygget som en katamaran. Længden 
er 90 meter, bredden 60 meter og 
højden kun 8 meter, hvad der re
ducerer kravet til hangar. Det kan 
ubemandet foretage overvågnings
flyvninger i op til 40 dage i arktiske 
områder for at observere fx miljø, 
iskappens udbredelse, sejlruter etc. 
i en højde på 5.000 meter og op til 

PEGASOS 

7.000 meter, hvis skibets aerodyna
miske udformning bruges til dyna
misk løft. Yderligere finansiering er 
endnu ikke faldet på plads. 

Flyvning med passagerer er ofte 
nævnt som en mulighed for fremti
dige luftskibe, men de selskaber, der 
har gennemført flyvninger forskel
lige steder i verden, har haft mere 
end vanskeligt med at få en fornuflig 
økonomi i flyvningerne. Et lovende 
projekt er Zeppelin Luftschifftechniks 
samarbejde med Goodyear om 
bygning af tre Zeppelin NT07-101 
luftskibe til en pris på 21 mio. dol-
lar. De fleste komponenter kommer 
fra Tyskland og det første luftskib 
er ved at blive monteret i Ohio USA. 
Goodyear vil, når de nye luftskibe er 
klar, udfase de sidste GZ-20 halv-stive 
luftskibe, der har plads til seks pas
sagerer. Det var et luftskib af GZ-20 
typen, som i juni 2011 forulykkede i 
Tyskland, hvor piloten omkom. Et GZ-
20 N2A luftskib med navnet Europa 
har tidligere besøgt Danmark, bl.a. i 
1983. 

1 Friedrichshafen og lejlighedsvis 
andre steder i Tyskland og i som
meren 2013 ligeledes over Paris gen
nemfører Deutsche Zeppelin-Reederi 
på 12. år rundtursflyvninger med det 
75 meter lange halv-stive NT N07 
luftskib. Der er stor interesse for 
flyvningerne og belægningsprocen-



ten er høj og flere end 100.000 har 
hidtil fløjet som passagerer, men ikke 
desto mindre er selskabet afhængig 
af finansiel støtte fra moderselskabet 
Zeppelin Luftschifftechnik. Tilsva
rende rundflyvninger gennemføres 
af WDL-Gruppen med base i Essen
Mulheim, der råder over fire ustive 
luftskibe (blimps), hvor den største 
af typen WDL 1B har en længde på 
60 meter og et volumen på 7.200 m3• 

Udover passagerflyvning bruges de 
til reklameflyvninger og luftfotografe
ring. I Californien har selskabet Airs
hip Ventures siden 2008 fløjet med 
passagerer med et Zeppelin NT døbt 
Eureka, men selskabet måtte i 2012 
indstille aktiviteterne af økonomiske 
årsager. 

Luftskibe har generelt en god brænd
stoføkonomi i sammenligning med 
flyvermaskiner og helikoptere, men 
ikke desto mindre arbejdes der på 
at øge effektiviteten ved anvendelse 
af solceller, som er velegnede i for-

bindelse med luftskibenes store 
overflader. Det er demonstreret i 
flere igangværende projekter blandt 
andre de franske Sol'R og Dirisolar 
eksperimentelle luftskibsprojekter. 
Det første bemandede luftskib, hvor 
fremdriften udelukkende er baseret 
på solenergi, lettede i 2012. Et andet 
fransk projekt på udviklingsstadiet 
er det 900 m3 Voliris 901C Variable 
Geometry Airship med en længde på 
ca. 25 meter og med plads til 5 passa
gerer. Dets jomfruflyvning fandt sted 
i sommeren 2012. Et mindre fransk 
elektrisk-drevet luftskib, Iris Challen
ger, krydsede i september 2013 Den 
Engelske Kanal. 

I sammenligning med at der er pro
duceret ca. 15.000 varmluftballoner 
i hele verden fylder de skønsmæs
sigt 75 varmluftskibe kun lidt. Den 
største producent er GEFA-Flug i 
Tyskland og deres seneste udgaver 
kan medtage enten fire eller seks pas
sagerer. De flyver dels med reklame 
og dels lejlighedsvis med passagerer, 
men bliver i et stigende omfang også 
brugt til miljømålinger eller inden for 
andre videnskabelige områder. 

Et af de største igangværende EU
finansierede projekter, hvor luftskibe 
anvendes til videnskabelige under
søgelser, er Pan-European-Gas-Aero
SOI-Climate Interaction Study forkor
tet Pegasos. Det bruger et Zeppelin 
NT SN02 luftskib i forbindelse med 
måling af luftbårne kemiske partik
lers indflydelse på klimaændringer. 
Projektet styres af det tyske forsk
ningsinstitut Julich og Københavns 
Universitet er blandt de 26 partnere 
fra 15 forskellige europæiske lande, 
der indgår i projektet. Der er tidligere 
i 2007 og 2008 gennemført indleden
de flyvninger omkring Bodensøen, og 
fra 2012 blev der gennemført flyvnin
gerne over en større del af Europa. 
Luftskibet er fordelagtigt i sammen
ligning med fx helikoptere pga. dets 
lave hastighed, lange flyvetid og den 
stabile vibrationsfrie platform for det 
1 ton t unge måleudstyr. I perioden 
april til juni 2013 blev det brugt til 
målinger i Nordeuropa med base i 
Hyytiala i Finland. Ruten til og fra 
Finland gik over Danmark, hvor det 
på udturen i lav højde gennemførte 
en rundtur over København. Det er 
det samme luftskib, som i 2004 med 

Cockpit in NT N07 (MJ foto) 



navnet Yokoso mellemlandede i Dan
mark på vej til Japan via Rusland, en 
rejse som måtte afbrydes, da man 
ikke kunne opnå enighed med de 
russiske myndigheder om overflyv
ningen af Rusland. 

HELIUM 

Helium har omtrent helt fortrængt 
brint som løftemiddel, men leveran
cer af helium har været under pres 
især i 2012 på grund aflængereva
rende nedlukning for vedligehold 
blandt de største leverandører, 
uventede driftsforstyrrelser og for
sinkelser i bygningen af nye anlæg. 
Heliumfabrikationen er tæt forbun
det med produktionen af flydende 
gas, hvor produktionen i Algeriet, 
en anden væsentlig leverandør, har 
været faldende. USA er fortsat den 
største producent med ca. 70 procent 
af produktionen i 2012, men nye 
felter er ved at åbne i Mellemøsten. 
Begrænsninger i det amerikanske 
Bureau of Land Management (BLM) 
pipelinesystem har ligeledes været 
en faktor i den lejlighedsvise knap
hed. Og da forbruget forventes at 
stige med ca. 20 procent for de fleste 
anvendelsesområder inden for de 
næste fem år kan der forventes en 
stigende efterspørgsel, fortsat lejlig
hedsvis knaphed og stigende priser, 
som vil påvirke driftsøkonomien for 
luftskibe. 

SAMMENFATNING 

De omtalte projekter har demon
streret luftskibenes potentiale, men 
finanskrisen og nedskæringer i de 
militære budgetter hnr haft en ne
gativ indflydelse på udviklingen af 
luftskibe og har gjort det vanskeligt 
at færdigudvikle de teknologiske 
muligheder. Den eksplosive vækst 
af droneteknologien, eller 'unman
ned aerial systems' (UASs ), som den 
amerikanske Federal Aviation Admi
nistration (FAA) foretrækker at be
nævne den, er imidlertid den største 
trussel mod de mindre luftskibe. FAA 
forventer således, at der i løbet af få 

år vil flyve ca. 7.500 ubemandede 
luftfartøjer i USA i civil anvendelse. 
Ubemandede luftskibe er også klassi
ficerede som UAS'er i FANs 'roadmap' 
for integrering af ubemandede luft
fartøjer i det nationale luftrum, som 
blev offentliggjort i december 2013, 
men det er især mindre multirotor 
helikopter-lignende fartøjer, der 
har det største potentiale, fx inden 
for politiopgaver, miljøovervågning, 
kortlægning og landbrug, hvor man 
tidligere forventede at bruge mindre 
luftskibe. Droner er mindre følsom
me for vejret og har i sammenligning 
med luftskibe en væsentlig højere 
driftssikkerhed og en generelt lavere 
pris. De sensorer og den software, 
som fx er udviklet til vurdering af af
grøder i forbindelse med luftskibene, 
kan imidlertid også bruges af droner. 
Det forventes også, at ubemandede 
droner med tiden kan overtage trans
portopgaver. Amazon, verdens største 
nethandelsvirksomhed, har allerede 
i december 2013 - måske som et 
publidly sluul - geuucmført forsøg 
med leverancer op til 2,3 kg med 
droner benævnt Octocopters i selska
bet Prime Air. Indtil videre har FAA 
og tilsvarende myndigheder i andre 
lande imidlertid kun tilladt brug af 
droner til opgaver inden for politi 
og offentlig forvaltning og mange 
spørgsmål, fx uddannelse af operatø
rer, beskyttelse af privatlivets fred og 
risikoen for nedstyrtende droner, er 
fortsat uafklarede. Værdien af det glo
bale marked for droner er steget til 
mere end 5 mia. dollar i 2013 med en 
forventet fordobling i løbet af 10 år. 
En stigende offentlig modstand mod 
droner kan dog lægge en dæmper på 
denne vækst. 

Den niche, som højtflyvende kom
munikationsplatforme, der tidligere 
var forudset for luftskibe som en 
erstatning for satellitter, udfordres nu 
også af fly, fx Titan Aerospace's Solara 
60, der med solceller og batterier 
kan flyve uafbrudt i op til fem år med 
en nyttelast på 100 kg, eller Boings 
Phantom Eye med brint-drevne mo
torer. 

Trods de mørke skyer er der dog fort
sat grund til en vis optimisme og de 
nævnte eksempler og mange andre 
på udviklingsstadiet har vist, hvordan 
luftskibsteknologien fortsat udvikles 
og hvordan erfaringer fra de nævnte 
projekter bruges som grundlag for 
nye projekter, hvor en stadig mere 
avanceret teknologi udvikles. Mar
kedet findes inden for passager- og 
reklameflyvninger og fritidsflyvning 
med varmluft eller soldrevne luft
skibe. Luftskibe med nyttelaster over 
20 ton er under fortsat udvikling som 
prototyper og med den fortsatte ud
vikling af teknologien må det forven
tes, at et gennembrud kan finde sted 
inden for den næste tiårs periode1 

hvis producenterne kan tiltrække 
yderligere finansiering. Luftskibe skal 
ikke betragtes som en erstatning for 
eksisterende fly eller skibe men som 
et supplement, der åbner nye mulig
heder. Det er især åbningen af de van
skeligt tilgængelige arkliske områder 
med en begrænset infrastruktur og 
dermed logistiske udfordringer, som 
virker lovende. En leverance af tungt 
udstyr fra Europa til Sibirien kan ofte 
tage mere end 18 måneder og den tid 
kan sandsynligvis reduceres til uger 
med luftskibe og derved reducere 
den bundne kapital. Miljøpåvirk
ningen fra et luftskib vil ofte være 
mindre end for fly og skibe. Hidtil har 
den militære anvendelse banet vejen 
for en civil anvendelse, men måske 
er status, at den civile anvendelse i 
fremtiden kan bane vej for senere 
militære anvendelser trods udvik
lingsomkostninger i milliardklassen. 
Men mange nye projekter lanceres 
med urealistiske forventninger og på 
et løst grundlag for at tiltrække risi-
kovillig kapital. +-
Kilder: Canference Proceedings, 9th Interna
tional Airship Convention, Ashford, England, 
20 June to 23 lune 2012. 
Airship, The Journal of the Airship Associa
tion, lssue 176 to 180, 2012-2013. 

Federal Aviation Administration: Integration 
of Civil Unmanned Aircraft Systems (UAS) in 
the National Airspace System (NAS) Road
map. First Edition -2013. Diverse websites. 
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I august 2011 bragte FLYV en artikel om, at en initiativtager på Samsø arbejdede 

på at komme til at flyve med søfly mellem Aarhus og København. 

FLYV skre½ at initiativtageren havde arbejdet på ideen længe, men at han 

- efter besøg hos Sydney Seaplanes i Australien - nu var overbevist om, at han 

var tæt på at kunne realisere drømmen. 

Tekst og foto: Rune Balle 

Søfly-terminalen i Vancouver. Canada 
Kunne det være Århus eller København? 



Som bekendt er det ikke alle ideer 
der er lige nemme at realisere, og i 
foråret 2011 præsenterede jeg en 
ide' om at bruge søfly til at forbinde 
Århus og København, med mulighed 
for også at koble Samsø på projektet, 
fordi det vil kunne trække Samsø 
tættere på "civilisationen". Ideen blev 
grebet af en nyansat virksomheds
kon.sulent i Samsø Kommune, der 
hjalp med at konkretisere ideen, der 
derefter blev sendt videre på en tre 
år lang rejse gennem "systemet". En 
lang rejse, som jeg nu vil fortælle om! 

IDEEN 

Helt siden flyvningens barndom, har 
der været fløjet med søfly, og faktisk 
var de første flyvemaskiner, der blev 
købt af den danske stat, bygget såle
des at de kun kunne starte og lande 
på vandet! 

Søfly blev i Danmark afløst af fly med 
hjul, og der blev etableret flyveplad
ser, der blev udbygget efterhånden 
som der blev behov for større og 
bedre flyvepladser og egentlige luft
havne. Og da Danmark er så fladt, 
at der kunne bygges flyvepladser, 
næsten alle de steder hvor der var 
behov for det, så var det ikke strengt 
nødvendigt at bruge sø fly på samme 
måde som i Sverige, Norge, Finland, 
Canada, Alaska og alle de andre ste
der, hvor søfly har været brugt i snart 
100 år. 

Danmark er ikke som Norge, Sverige, 
Canada eller Alaska, og selvom vi ofte 
"åler" Sverige og kalder vores nabo
land for "forbuds-Sverige", så er der 
sandsynligvis f1ere furbud i Danmark 
end i Sverige. I l1 ve1 L fald var flyvning 
med søfly forbudt mange årtier efter 
Anden Verdenskrig, hvilket har givet 
mange danske piloter - og bureau
kra ter - den opfattelse at det stadig
væk er forbudt. 

INSPIRATION FRA NEW ZEALAND 

Da jeg var i New Zealand for al Lage 
erhvervscertifikat i 2002-2003, så jeg 
næsten hver dag søfly starte og lande 

fra søen "Lake Rotorua", og jeg besøg
te jævnligt "Volcanic Air Safari", der 
fløj rundflyvning og taxiflyvning med 
to sø fly af typen Cessna 206. Det in
spirerede mig meget, men da jeg ikke 
havde penge til at tage en "seaplane
rating", blev det ved fascinationen af 
denne form for flyvning. At "hænge 
ud" blandt piloter man gerne vil lære 
af, giver af og til den fordel at man 
bliver inviteret med på en flyvetur i et 
ledigt bagsæde, og piloterne fortalte 
beredvilligt om deres erfaringer med 
søfly. 

SØFLY EN MULIGHED I DANMARK? 

Efter endt pilotuddannelse i New 
Zealand, fik jeg mulighed for at over
tage driften af Samsø Flyveplads fra 
Samsø Kommune, og jeg fik lejlighed 
til at flyve taxiflyvning og rundflyv
ning som mine "idoler" i New Zea
land. De første par år med en Cessna 
172 OY-CLA og de næste år med en 
Cessna 206 OY-RYW, i samarbejde 
med Ikaros Fly fra Roskilde Lufthavn. 
Drømmen om at blive "bush-pilot" på 
Samsø levede fuldt ud op til forvent
ningerne, og ud over hundreder af 
rundflyvninger over Samsø, blev det 
også til en masse taxiflyvninger, sup
pleret af skoleflyvninger da jeg i 2006 
fik instruktørbevis. 

Når man flyver kommercielt i Europa, 
er der en del flere regler end i New 
Zealand, og en af reglerne lyder, at 
man - med enmotors fly - altid skal 
have glirlehøjde over vand, så man 
kan svæveflyve til land i tilfælde af 
motorstop. Kravet i New Zealand er 

Bi/let.ltehte, . 

1: Vancouver City Seaplanebase 

2: Cessna Caravan anløber Vancouver City 
Seaplanebase. Der er altid en dockhand til 
stede, som hjælper med at fortøje flyet. 

3: Terminalen er indrettet som en alminde
lig lufthavnsterminal. 

4: Cessna Caravn lander i Vancouver havn. 
Søf/y og anden skibstrafik opererer side om 
side uden at være til gene for hinanden. 



noget lempeligere, for flyver man ud 
over havet, skal man bare sørge for 
at kunne nødlande på vandet HØJST 
10 sømil fra land. Den new zealand
ske regel kan virke lidt underlig, for 
en nødlanding på vand 10 sømil fra 
land, vil næppe give en garanti for en 
sikker nødlanding, og derfor er den 
europæiske regel måske meget rime
lig. I hvert fald når det gælder kom
merciel taxiflyvning. 

Da klimaet e r som det er i Danmark, 
er det ikke ualmindeligt, at skyerne 
hænger i 1000-1500 fod i længere 
perioder, og det har betydet rigtigt 
mange aflyste taxiflyvninger fra og til 
Samsø, hvor der ikke kan flyves taxi
flyvning til eller fra øen, med mindre 
skyerne hænger i godt 3000 fod, eller 
flyet har to motorer. I "Terminal 1" 
på Samsø er der derfor blevet regnet 
rigtigt meget på, om det ville kunne 
betale sig at købe en tomotoret flyve
maskine, og grublet over om det ville 
være muligt at flyve med søfly. 

SØFLY TILLADT? 

I 2006 kontaktede jeg Statens Luft
farts Væsen, for at finde ud af om det 
ville være tilladt at flyve taxiflyvning 
med søfly fra og til Samsø. Til det 
spørgsmål fik jeg svaret, at planlæg
ning med eventuel nødlanding på 
vand med et søfly, ville blive betragtet 
som værende ligeså godt, som at have 
glidehøjde, for at kunne nødlande på 
land. Og i forhold til start og landing 
på vand - dvs. udenfor godkendte 

landflyvep ladser - fik jeg at vide, 
at jeg skulle sørge for at overholde 
bekendtgørelsen "Bestemmelser om 
søflyvepladser på vandområder for 
søflyvemaskiner" der også kaldes OL 
3-36. 
Bekendtgørelsen fylder ikke mere 
end to A4 sider og kort fortalt gælder 
der, at en søflyveplads ikke må ligge 
nærmere end 150 meter fra tættere 
bebyggede områder, og at tilladelse 
ti l at anvende området skal indhentes 
fra ejeren, hvis der er tale om en sø, 
å, kanal, indsø eller et havneområde. 
Det vil sige, at det er lovligt at starte 
og lande på alle områder med salt
vand eller brakvand, med mindre der 
er tale om havne eller kanaler, men at 
alle områder med ferskvand kræver 
ejernes tilladelse! 

Af bekendtgørelsen fremgår det end
videre, at søflyvepladser der anven
des lejlighedsvist ikke skal anmeldes 
til luftfartsmyndighederne, men at en 
søflyveplads, der anvendes til rund
flyvning eller regelmæssig taxiflyv
ning, skal anmeldes til luftfartsmyn
dighederne. Derudover står der, at 
"hvis en søflyveplads ønskes benyttet 
til rundflyvning eller som permanent 
udgangspunkt for taxiflyvning, skal 
der ved start og landing forefindes en 
motorbåd med bemanding, således 
at båden øjeblikkeligt kan anvendes i 
tilfælde af havari. Endvidere skal der 
ved flyvepladsen forefindes en telefon 
til alarmering." 

I Canada er søf/y en naturlig del af infrastrukturen. 
Her bugseres en Single Otter fra Harbour Air op på land. Den øvrige trafik må pænt vente ... 

.. ' 

Rent operationelt foreskriver BL 3-36 
nogle krav, specielt for rundflyvning 
og taxiflyvning, nemlig at: "Vandom
råder, der anvendes til ruteflyvning og 
som fast udyunysµunkt for taxaflyv
ning, skal gennemsejles hver dag, før 
den første start eller landing findes 
sted. Dette skal ske med henblik på 
at fjerne genstande, der kan udgøre 
risiko for flyvningen." Derudover kræ
ves det, at ankommende fly, inden 
landing, overflyver landingsområdet 
parallelt med landingsretningen i 500 
fod, hvorefter det skal gennemflyves 
modsat landingsretningen i 200 fods 
højde, og afslutningsvist t ilføjes der, 
at Statens Luftfartsvæsen kan stille 
særlige krav til driften i forbindelse 
med rute- og/eller charterflyvning 
fra søflyvepladser. 

Med andre ord er det fuldt ud lovligt 
at flyve privatflyvning eller taxiflyv
ning alle steder i Danmark, undtagen 
på ferskvand og i havne, med mindre 
ejerne har givet tilladelse. Dog er der 
nogle krav til redningsbåd og udstyr 
hvis der flyves regelmæssigt til og 
fra et område man beflyver jævnligt, 
mens der ingen krav er til steder 
hvor man a ldrig før - eller kun lejlig
hedsvist - anflyver. Med andre ord: 
Flyvning med - søfly privat eller kom
mercielt - er tilladt. 

PRÆSENTATION AF PROJEKTET 

Med BL 3-6 i hånden, begyndte jeg at 
arbejde mere konkret, og da jeg er
farede at der flyves med søfly mange 



andre steder i verden, var det jo bare 
et spørgsmål om kopiere eller lade 
sig inspirere af hvordan det gøres i 
udlandet, og så tilpasse det til danske 
forhold. 
Med base på Samsø ville det være 
muligt at flyve taxiflyvning til Aarhus 
Havn, Ebeltoft, Kalundborg Havn 
Københavns Havn og mange andre 
steder, og i lang tid regnede jeg på 
at købe en Cessna 206 med amfibie 
pontoner, så den både kunne starte 
og lande på land og vand. Et problem 
med søfly er, at pontonerne - og spe
cielt amfibie-pontonerne - er tunge, 
og for en Cessna 206 vejer ponto 
nerne over 200 kg, hvi lket reducerer 
vægten af passagerer, bagage og ben
zin markant. 

Mange steder i verden anvendes 
206'erens "storesøster" Cessna 208 -
der også har navnet Cessna Caravan 
- og da den har plads til 10 personer 
og den vil kunne flyve fra Århus til 
København og tilbage igen med 10 
personer, blev det målet at satse på 
den, for hvorfor ikke lave en egentlig 
rute mellem Aarhus og København 
via Samsø - eller rettere ud fra Sam
sø, der i den grad skriger på arbejds
pladser og beboere, ligesom mange 
andre udkantsområder? 

Ideen blev derfor at skaffe en Ces
sna Caravan på "amphib floats", altså 
pontoner med hjul, og bygge en ny 
hangar på Samsø Flyveplads, hvorfra 
der ville kunne flyves til Århus på 12 
minutter og videre til København på 

45 minutter. Projektet blev præsente
ret til en lille lokal erhvervs og turis
me-messe på Samsø, hvor den lokale 
virksomhedskonsulent greb ideen, 
for at hjælpe med at få den realiseret. 

STUDIEREJSE TIL SYDNEY 

Efter projektet fik lidt medvind, skrev 
jeg rundt til forskellige søfly-operatø
rer rundt om i Verden, og få minutter 
efter at jeg havde kontaktet Sydney 
Seaplanes, blev jeg inviteret til at 
besøge selskabet i Australien, hvilket 
blev beskrevet i FLYV i august 2011. 
Ganske kort fortalt, så viste det sig 
at direktøren Aaron Shaw havde en 
dansk bedstemor, der var immigreret 
til New Zealand hvor han stammede 
fra, og pudsigt nok det viste sig at vi 
muligvis var beslægtede, idet hun 
hed Balle til efternavn og stammede 
fra Silkeborgegnen. 
Aaron Shaw og flere af piloterne i 
Sydney Seaplanes fo rtalte om deres 
mange års erfaringer med søfly, og 
jeg blev inviteret med på flere flyv
ninger mellem Sydney ug New<.d.<,Lle, 
der i afstand og flyvetid mindede 
meget om de mulige fremtidige flyv
ninger mellem Aarhus og København. 

PRESSEN 

Efter studierejsen til Sydney, skrev 
jeg et "rejsebrev" til den lokale avis 
på Samsø, og nogenlunde samtidig 
lykkedes det at få "Flyteknisk" fra 
Notodden i Norge til at komme forbi 
Samsø og vise en Cessna Caravan 
frem for "pressen", og Samsøs borg-

mester, der fik blev fløjet fra Samsø til 
Aarhus og retur. En tur der normalt 
ville Lage godt 1 ½ time hver vej, 
men som med fly kunne gøres på 
hare 12 minutter hver vej ! Selvom 
Samsø Posten er en meget lille avis, 
så læses den på mange redaktioner 
rundt om i landet, og derfor fik ideen 
om at flyve med søfly mellem Aarhus 
og København forbavsende meget 
presseomtale. Historien nåede i hvert 
fald i flere landsdækkende aviser og 
i DR P4 radio og lokale TV2-nyheder 
både i Jylland og på Sjælland, og FLYV 
smed historien på forsiden og FLYVs 
redaktør, Jens Trabolt, skrev en fanta
stisk leder, hvor han opfordrede alle 
myndigheder til at lægge nej-hatten 
på hylden, 

DEN BUREAUKRATISKE PROCES 

Kort tid efter studierejsen ti l Sydney 
i april-maj 2011 blev Væksthus Midt
jylland koblet på projektet, og en kon
sulent hjalp med at finde lidt penge 
Lil c1L bctule for ekstern konsulont
hjælp, i form af ide-udvikling og udar
bejdelse af en forretningsplan. For at 
komme i mål skulle jeg så "bare" lige 
sørge for myndighedsgodkendelser 
og tilladelser til at flyve til og fra Kø
benhavns Havn og Aarhus Havn. 
Næste skridt var derfor at få et møde 
med de to havne, og for at få væk-
ket havnechefernes interesse, fik jeg 
borgmesteren på Samsø til at sende 
et brev til hver af de to havnechefer, 
hvori det ganske kort blev beskrevet, 
at det ville være muligt at forbinde 



Aarhus og København via Samsø, hvis 
havnene ville tillade det, og at det 
ville være meget gavnligt for Samsø, 
hvis det kunne tillades. 

"BUREAUKRATISK ORMEGÅRD" 

Det første møde der kom i stand, var 
med Københavns Havn, der stillede 
op med chefen for havnen, en teknisk 
chef og havnefogeden for både Sva
nemøllehavnen og den indre havn. 
Mødet blev en meget positiv over
raskelse, for ud over at hilse projek
tet velkomment, fik jeg tilbudt at vi 
kunne lande inde i havnen - hvis de 
øvrige myndigheder ville acceptere 
det - og at søflyet ville kunne anløbe 
en flydebro ud for Langeliniepavil
lonen, bare 100 meter syd for Den 
lille Havfrue! Den tekniske leder af 
havnen, var ikke helt uden humor, 
for afslutningsreplikken var, at jeg nu 
bare lige manglede tilladelser fra alle 
de andre myndigheder, og han øn
skede mig god tur ind i" ormegården 
af myndigheder". 

Efter et par måneder, og flere henven
delser til Århus Havn, lykkedes det at 
få et møde med havnens ledelse, der 
ikke var helt så positive som Køben
havns Havn, men dog lydhøre og ikke 
helt afvisende. Efter et par møder 
lykkedes det at få tildelt et område 
uden for havnen, i god afstand fra 
indsejlingen fra Århus Havn og an
kerpladsen for erhvervsskibe sydøst 
for havnen, og med mulighed for at 
Jade søflyet anløbe det havnebassin, 
der måske engang i fremtiden skal 
bruges som færgehavn, dvs. sydøst 
for containerhavnen. 

SAGSBEHANDLING AF PRIVAT SØ

FLYVEPLADS 

At få godkendt søflyvepladser er 
ikke noget der er hverdag for danske 
myndigheder, men for at få sagsbe
handlingen i gang, var jeg nødt til at 
udfylde en formular om godkendelse 
af privat flyveplads. Denne formular 
skulle Statens Luftfartsvæsen sende 
videre i "systemet", men da formu-
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!aren var designet til flyvepladser 
på land, gav det et par udfordringer, 
for hvilket matrikelnummer skulle 
anføres, og hvem skulle anføres som 
ejer af området? Da formularen ikke 
kunne sagsbehandles uden de to op
lysninger, måtte jeg være lidt kreativ. 
Matrikelnummeret blev derfor det 
nærmeste matrikelnummer tilhø
rende Københavns Havn og Århus 
Havn, og som ejer afvandområderne 
skrev jeg slet og ret: Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe Il. Det blev god
taget, og sagen videresendt! 

MILJØMINISTERIET ELLER TRAFIKMI

NISTERIET? 

Som det af og til sker, med sager 
der ikke umiddelbart passer ind i 
offentlige systemer, så strandede sa
gen, fordi det ikke var klart hvilken 
myndighed der skulle behandle den. 
Efter lang tids venten, fik jeg at vide 
at Kystdirektoratet skulle tage sig af 
sagen, men trods flere henvendelser 
var det ikke umiddelbart muligt at få 
et møde med sagsbehandlerne. Af en 
eller anden grund ringede en journa
list fra Check-in.dk i april 2012 for at 
høre om ideen med at flyve med søfly 
mellem Aarhus og København, hvilket 
han skrev en lille artikel om. Histo
rien om "den lille mand og det store 
system" blev grebet af andre medier, 
inklusive i DR-P4 og TV2 Østjylland. 

Efter presseomtalen blev jeg kontak
tet af mange, der gerne ville hjælpe 
til, og for at få gang i sagsbehandlin
gen, foreslog forstanderen på Samsø 
Efterskole - hvor jeg underviser 
efterskoleelever i flyvning - at jeg 
mødtes med transportministeren, da 
han tilfældigvis skulle besøge skolen 
en dag i maj 2012. Ministeren skulle 
bl.a. besøge flyveholdets simulator, 
og forstanderen foreslog, at jeg ved 
den lejlighed fik et par minutter til at 
tale med ministeren om problemerne 
med at få sagsbehandlet søfly-sagen. 
Et par dage inden mødet, kontaktede 
jeg - igen - til kystdirektoratet for at 
få et møde i stand, men denne gang 
skrev jeg til dem, at jeg havde aftalt 

møde med transportministeren, og 
at jeg derfor gerne ville vide om, og i 
givet fald hvornår, der kunne komme 
et møde i stand med Kystdirektoratet. 
Det hjalp, for 20 minutter efter at jeg 
havde sendt mailen til Kystdirektora
tet, kom der svar med en mødedato 
og klokkeslet! 

MØDET MED TRANSPORTMINISTEREN 

Efter at have fortalt Transportmi
nister Henrik Dam Kristensen om 
hvordan unge efterskoleelever bliver 
undervist i flyvning og luftfart, fik jeg 
et par minutter til at fortælle hvor
dan det ville være muligt at forbinde 
Århus og København via Samsø. Han 
lyttede interesseret og stillede gode 
relevante spørgsmål til projektet, 
som han gav sin fulde opbakning. 
Efter præsentation lykkedes det 
endda at overtale ham til at prøve en 
tur i efterskolens simulator, og han 
"fløj" så et Beaver søfly fra Samsø og 
"landede" ved Jyllands østkyst. Efter 
"Luren" takkede han for oplevelsen, 
og rundede af med at sige, at jeg var 
meget velkommen til at kontakte 
ham eller transportministeriet, hvis 
der var brug for hjælp. 

MØDE MED KYSTDIREKTORATET 

Et par uger efter mødet med trans
portministeren var jeg til møde med 
sagsbehandlerne i Kystdirektoratet 
i Lemvig. De fik forevist videoer fra 
Vancouver og Sydney og jeg forklare
de hvor uproblematisk det er at have 
søfly på samme vandområder som 
færger, motorbåde, sejlbåde, kajakker 
og hvad der ellers sejler rundt mel
lem søflyene mange steder i Verden. 
Mødet blev fulgt op af telefonsam
taler og mailkorrespondancer, og 
sagen trak ud igen og igen fordi 
fiskeriforeninger, sejlklubber, kajak
klubber, sportsfiskerforeninger og en 
lang række myndigheder stillede en 
masse spørgsmål, der skulle følges 
op på. Et af de mere tidskrævende 
problemer var, at sagsbehandlerne i 
Kystdirektoratet åbenbart var blevet 
"hvisket i øret" at søfly måske ville 



kunne udgøre en sikkerhedsrisiko for 
m arsvin, og det var ikke en aprilsnar! 
Derfor måtte vi bruge en masse tid 
på at finde havbiologer med speciale 
i marsvi11, og først efter lang tids kor
respondance, lykkedes det at få doku
mentation for, at det ville være meget 
usandsynligt at et søfly vi lle kunne 
skade et marsvin. 
Første mulige sæson · 2012 · for
svandt som dug for solen, og først da 
transportministeren igen blev kon
taktet, kom der skred i sagsbehand
lingen. 

MØDE MED MARSELISBORG HAVN 

Nogle af de mest skeptiske overfor 
projektet var en håndfuld sejlere fra 
Marselisborg Lystbådehavn. For at 
få dem beroliget arrangerede sags
behandlerne fra kys tdirektoratet et 
møde, hvor de bekymrede sejlere 
kunne få lej lighed til at s tille spørgs
mål, og vi kunne finde ud af hvorfor 
de var så store modstandere af at 
lade søfly starte og lande i Århusbug
ten. Under mødet fan dt vi ud af at den 
primære årsag til deres skepsis var, 
at de havde været udsat for en sæson 
med en rundflyvningshelikopter, 
der utallige gange havde startet og 
landet lige ved s iden af Marselisborg 
lystbådehavn, uden at tage hensyn 
til, at en Robinson 44 godt kan hø
res, når den flyver over eller forbi en 
lystbådehavn i lav højde. Da vi kunne 
dokumentere, at søflyene aldrig ville 
flyve lavt ind over Marselisborg Havn, 
og at sejlerne ikke ville få sejladsfor
bud på start- og landingsområdet, og 
at jeg i øvrigt havde fuld fors tåelse 
for sejlerne, fo rdi jeg t>elv har sejlet 
side11 jeg va1 7-8 å1, ug endda også er 
uddannet bådebygger på et lille værft 
i Stubbekøbing, ja så tøede sejlerne 
op, og mødet s luttede næsten venska
beligt med hyggesnak om forskellige 
bådtyper og sejlererfaringer. 

TILLADELSEN 

De første månede r a f 2013 havde 
jeg jævnligt korrespondance med 
Kystdi rektorate ts sagsbehandler, der 

samlede alle høringssvar sammen fo r 
endelig at kunne vende sagen med 
sine kolleger, så der kunne skrives 
en afgørelse. I s lutningen af marts 
fik jeg at vide, at en afgørelse var lige 
på trapperne, og den 27. marts 2013 
modtog jeg mail og brev om a t sagen 
var afgjort, og at der var givet tilladel
se til etablering af sø flyvepladser ved 
Aarhus og København. For at nå der
til har ansøgningen været forelagt: 
Aarhus Kommune; Københavns Kom
mune, Samsø Kommune; Naturstyrel
sen; Kulturstyrelsen; NaturErhvervs
styrelsen (tidl. Fiskeridirektoratet) 
Søfartsstyrelsen; Trafikstyrelsen; 
Søværnets Ope rative Kommando; Na
viair; Danmarks Redefiforening; Dan
ske Havne; Aarhus Havn; By & Havn 
i København; Kort- og Matrikelsty
relsen; Foreningen af lystbådehavne 
i Danmark; Dansk Sej lunion; Dansk 
Kano & kajakforbund; Danmarks Na
turfredningsforening; Friluftsrådet; 
Grundejernes Landsorganisation og 
Dansk Ornitologisk Forening - i alt 
22 høringsparler ! ! ! 
Tilladelsen var dog betinget af a t 
der ikke kom klager, indenfor en fire 
ugers periode, og det blev fire lange 
uger med megen neglebidning, og 
håb om at pressen ikke fik fat i sagen, 
så eventuelle klagere blev inspireret 
til at stikke en kæp i hjulet. 

PRESSE FOR FULD SKRUE 

Dagen inden høringsfristens udløb, 
ringede en ung journalist fra grati
savisen Metro Express, for at høre 
om der var nyt i sagen om søflyru ten 
mellem Aarhus og København. 

Billedtekster: 

1: "Maagen" på Tekninsk museum. 
Danmarks første søfly fra 1911. 

2: Daværende transportminister Henrik 
Dam Kristensen ved simulatoren på Samsø 
Efterskole. 

3: Undertegnede efter den første solo-flyv
ning i søfly .. Canada 

4: FLYV August 2011. 

4 



Jeg fortalte, at jeg havde fået tilladel
sen, og at høringsperioden var over
stået, og han fik lidt mere at vide om 
projektet, hvilket han skrev en lille 
notits om i Metro Express næste dag. 
l min kalender var planen for næste 
dag at besøge Flyvestation Skryd
strup, for at skrive en artikel i FLYV 
om de aldrende F16-fly, og for at 
få arbejdsro havde jeg slukket min 
mobiltelefon. Efter besøget på flyve
stationen, skulle jeg til København, 
og da jeg tændte min telefon, var der 
en meget lang liste med ubesvarede 
opkald. Inden jeg nåede at gøre noget 
ved det, blev jeg kimet ned af journa
lister fra aviser og radiostationer, og 
et par gange på vej over Fyn, måtte 
jeg holde ind på en rasteplads for at 
give telefoninterviews, og lave aftaler 
om interviews. 
Da jeg fortalte en journalist fra DR
P4 i København, at jeg var på vej til 
København, blev jeg inviteret til at 
komme i studiet og deltage i et di
rekte radioprogram, og TV2-NEWS 
inviterede mig til at deltage LIVE på 
21-nyhederne. Med andre ord blev 
ideen om at kunne flyve mellem Aar
hus Havn og Københavns Havn mod
taget med KÆMPE interesse! 

DETAILPLANLÆGNING 

OG BUDGETTERING 

Sideløbende med den omfattende 
og langvarige sagsbehandling, som 
Kystdirektoratet stod i spidsen for, 
arbejdede jeg sammen med virksom
hedsudviklerne fra KPMG, der lagde 
et kæmpe arbejde i at kommunikere 
med banker og mulige investorer. 
Efter at Væksthus Midtjylland kob-
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lede KPMG på projektet, blev der 
udarbejdet virksomhedsplan samt et 
budget, der lød på at der skulle rejses 
ca. 22 millioner kroner for at have 
penge til fly, tankanlæg, servicebyg
ning, flydebroer, computerudstyr og 
bookingsystem, uddannelse af piloter 
og alle de udgifter der følger med, når 
en ny virksomhed skal etableres. 
Stort set ingen arbejder gratis - som 
initiativtageren til projektet - men da 
jeg ikke havde penge til at betale for 
alt det arbejde, KPMG lagde i projek
tet, og de var overbeviste om, at ideen 
var så god, at den nok skulle blive 
realiseret1 tilbød de en "no cure - no 
pay" aftale, hvilket betyder, at KPMG 
først får betaling, når /hvis det lyk
kes at realisere projektet og etablere 
selskabet. 

INVESTORER? 

Selvom interessen for projektet 
var stor, var det nok sporene efter 
"finanskrisen" der gjorde, at investo
rerne ikke ligefrem slud i kø, for at 
være med. Derfor var finansieringen 
ikke på plads da tilladelsen blev gi
vet, og derfor var det ikke muligt at 
starte med at flyve mellem Aarhus 
Havn og Københavns Havn i 2013 
som håbet. Selvom det var ærgerligt, 
var der dog ikke andet at gøre end at 
fortsætte med at arbejde videre med 
at finde investorer, hvilket viste sig 
noget sværere end håbet. Gennem 
hele processen med at få tilladelserne 
på plads, var holdningen fra flere 
rådgivere, at det sværeste ville være 
at få tilladelserne, og at investorerne 
nok skulle komme, fordi projektet var 
så godt, fordi det ville blive muligt at 

rejse mellem Aarhus og København 
på en time, i stedet for at bruge tre 
timer via Tirstrup og Kastrup eller 
tre-fire timer via Storebælt eller Sjæl
lands Odde. 

Efteråret 2013 var vi rettæt på at 
have interesserede investorer, der 
dog betingede, at der kunne startes 
og landes inde i Aarhus Havn, men 
dette afviste havnen at diskutere, så 
det så alligevel ikke særligt lovende 
ud for projektet. 

INSPIRATION I SKOTLAND 

Da der i januar 2014 endnu ikke var 
en afklaring på om der var interes
serede investorer, tog jeg imod en 
invitation til at besøge Loch Lomond 
Seaplanes i Skotland, for at høre om 
deres erfaringer med søfly, myndig
heder og investorer. Loch Lomond 
Seaplanes drives af David West der er 
tidligere 747-kaptajn fra Cathay Paci
fic. Han startede sin søflyvirksomhed 
i 2004 ved at købe en fabriksny Ces
sna 206 på Wipline amfibie-pontoner, 
og efter tre år med den "lille" Cessna 
købte han en Cessna Caravan, der fra 
2014 suppleres med endnu en Cara
van. 

David West havde ikke mulighed for 
at indgå i partnerskab med et dansk 
søfly-selskab, selvom han syntes at 
projektet lød endog MEGET lovende, 
men han henviste til et leasing-sel
skab, der muligvis ville kunne stille et 
fly til rådighed. Derudover henviste 
han til ejeren af den Cessna 206'er 
som Loch Lomond Seaplanes star
tede med at flyve i, for så vidt Davis 



West vidste var flyet til salg, og måske 
skulle jeg overveje at starte med ta
xiflyvning og rundflyvning, ligesom 
Loch Lomond Seaplanes, for så på et 
senere tidspunkt at slarle flyvning 
mellem Aarhus og København med et 
større fly. 

I LUFTEN I 2014? 
Efter rejsen til Skotland i starten af 
ja nuar 2014 var der ikke meget der 
tydede på at det ville blive muligt al 
flyve med søfly mellem Aarhus og Kø
benhavn i 2014. De mulige investorer 
v ille kun være med, hvis der kunne 
startes og landes inde i havnen, de 
dage østenvind medfører for store 
bølger uden for havnen, og Aarhus 
Havn ville ikke engang overveje et 
møde for at drøfte en løsning. 

SPILDT ARBEJDE? 

I skrivende stund, 14. februar 2014, 
ser det ikke særligt lovende ud for 
projektet, og det giver naturligvis 
stof til eftertanke. For at kaste sig ud 
i et projekt som at forsøge at indføre 
søfly i et land som Danmark, har 
mange betragtet som tåbelig spild af 
tid, for som de siger: "det kan jo ikke 
lade sig gøre". 
Hvis jeg skal være he lt ærlig, så har 
jeg MANGE gange fortrudt at jeg 
nogensinde kastede mig ud i projek
tet, for det har kostet masser af tid, 
kræfter og mange penge. Så når jeg 
bliver spurgt om jeg kan give et godt 
råd til fremtidige iværksættere, så må 
jeg sige, at man skal være godt tos
set hvis man kaster sig ud i at starte 
noget nyt 1 dette lille overbureau
krat1serede land, hvor polilikere og 
embedsmænd siger at de gerne vil 
hjælpe nye virksomheder, samtidigt 
med at der vælter forhindringer ind 
fra alle sider, så man får lyst til at give 
op og rejse langt væk. 

SPÆNDENDE REJSE 

Hvor ærgerligt det end er, hvis det 
ikke lykkes, så har det været en lang 
og spændene rejse, gennem en "or-

megård af myndigheder", der har væ
ret suppleret af spændende studie
rejser til Sydney, hvor jeg tilbragte en 
uge med piloterne fra Sydney Seapla
nes; Graf Air i Stockholm, der flyver 
taxiflyvning og rundflyvning med en 
Cessna 206 og en Cessna Caravan på 
amphibie-pontoner; Vancouver hvor 
jeg tog søfly-uddannelse på Island 
Coastal Aviations søflyveskole i Pitt 
Meadows Regianal Airport og besøg
te søflyselskaber i Vancouver; Minne
apolis, hvor jeg besøgte Wipaire der 
bygger pontoner og udruster søfly; 
Flensborg hvor Clipper Aviation til 
og med 2013 fløj med en Beaver, og 
endelig Loch Lomond Seaplanes, der 
nu har to Cessna Caravan'er. 

Mange gange har jeg været tæt på 
at give op, og i december 2012 be
sluttede jeg faktisk at droppe søfly
projektet, for at hellige mig at redde 
FLYV. Selvom FLYV endnu ikke kaster 
så mange penge af sig, at jeg kan få 
nævneværdig løn for arbejdet, så er 
det rigtigt spændende, og med seks 
udgivelser årligt er det til at kom
binere med at være "bush-pilot" og 
flyvepladschef på Samsø. Og hvem 
ved: Måske lykkes det at starte med 
en Cessna 206 - ligesom Loch Lo
mond Seaplanes i Skotland og Wings 
& Water i New Zealand- og måske 
lykkes det en gang i fremtiden - mod 
alle odds - at få etableret en søfly
rute mellem Aarhus og København? 

Hvor der er vilje er der en vej, og er 
det meningen at det skal lykkes, så 
lykkes det! 

Billedtekster: 

1 - 3: Hos Tom Drybrough i Canada mangler 
der ikke opfindsomhed. En gammel bil er 
blevet bygget om til at bugsere søflyene til 
og fra vandet. 

2: Loch Lomond Seoplanes i Skotland starte
de med at flyve med Cessna 206. De flyver 
nu med ta Cessna Caravan fra søbredden 
ved det legendariske luksushotel Cumeron 
House. Som det ses på billedet fra januar 
2014, har vinteren i Storbrittannien været 
ualmindelig våd: 



Der kom et brev til FLYV. .. 

Ærede hr . Redacteur . 

Vedr . minder foranlediget af artiklerne : 
MAF flyver for l ivet 
$AS- afsked med MD-80 
Konference for flyhistoriske nørder 
Luftpost en 

M.V~ rZW 

Hjertelig tak fo r det tilsendte eksemplar af FLYV nr . 6 . Stor 
te flotte magasin . - Jeg var ganske særlig glad og taknemmelig 
plar , fordi det rummede en uel artikler, der bragte mig mange gode, nostalgi ske 
minder fra mit flyverliv . 

Jeg er fra flyvehold 54 -I II på Avnø og fik efterfølge nde ca . 8 år (af 2 omgange) i 
Flyvevåbnet (FLV) efterfulgt af ca . 30 år i SAS . Efter flyveskole i Canada kom jeg 
ti l Esk 726 på Karup og blev senere overflyttet ti l Fotoflighten , hvor j eg b l . a . 
fløj RF- 84F Thunderflash , fra vi fik dem som spl internye i apri l 1957. Jeg har til -

- bragt mange he r l ige timer i dette fly p å jagt efter Sovjetvældets mi l itære isen
kram derude i "Fredens Hav" , som de kaldte Østersøen . Når man h a vde fløjet 1 00 
miss i oner i Fredens Hav , var man berettiget t i l at bære en rød badge på sin flyve
dragt , hvorpå der på russisk stod "10 0 missioner i Fredens Hav" . Jeg har endnu en 
sådan badge liggende i mine gemmer . 

Jeg kom i SAS i 1960 og var der et å r, da hele mit ho l d (10 danskere , 10 nordmænd 
og 7 svenskere) blev afskedi get. I midlertid var jeg så heldig , at j eg kunne komme 
tilbage til min gaml e es kadrille , 729 FR/PR, og flyve Thunderflash igen , som jeg i 
øvrigt stadig havde danmarksrekord i flyvetid på , se l v om j eg havde været borte i 
godt et år . 

Da jeg kom tilbage til FLV for 2 . gang skulle jeg på et FTK-kursus på Skrydstrup, 
hvor oberst Va l Eggers da var flyvestationschef. Han var min første chef i Foto
flighten . Hans kone boede nord f or København , så han plejede at flyve t i l Værløse 
i weekenden i Chipmunk . (Han kaldte den sin "Post i lon d'amour" . ) Imidlertid stod 
han og sku l l e hjem på en uges ferie og havde derfor det problem, at han ikke kun 
ne lade Chipmunken stå på Værløse . På det tidspunkt boede min kone og børn stadig 
i Dragør , så jeg f oreslog Eggers , at han lige checkede mig ud på Chipmunken , så 
sku l le jeg nok flyve den tilbage til Skrydstrup . En aften efter tj enestetids op
hør tog vi en Ch i pmunk . Med Eggers som instruktør gik v i op og lavede et spin og 
3 l andinger . Så var jeg checket ud på Chipmunk i gen . Næste a ften fløj Eggers til 
Værløse med mi g i bagsædet . Jeg troe de , at j eq i det mindste skulle få lov til 
at flyve til Værløse bare fo r at få en li l le smule rutine . Det var trods al t 8 år 
siden , jeg havde flø j et Chipmunk på Avnø . Men Ne j . Nu var jeg checket ud a la Eg
gers . Så kunne jeg bare selv sørge for at finde ud af at få Chipmunken startet op 
og flyve til Skryds t rup søndag aften , når min kone havde aflever et mig på Værløse . 
Men det gik hnt , og 1 mine to efterfølgende år havde jeg megen glæde af at flyve 
diverse kur erflyvninger. - Derfor va r det også herligt under " Luftposten" at læse 
om Al f Blumes glæde over at flyve med hos Chi p Chaps . Endvidere var det særdeles 
positivt at konstate r e , at fhv . redaktør af FLYV, Knud Larsen, har mel dt sig på 
banen igen som redaktør af " Kort sagt" . 

Alf Bl ume har jeg kendt fra min tid som fo r mand for "Foreningen f or Danmarks Fly
vehistoriske Museum, Værl øse", hvor han en overgang var med i bestyrelsen . 

Jeg kom tilbage ti l SAS igen i f oråret 1964 . Senere , da SAS havde flyvninger til 
Karup , oplevede j eg ofte efter landing med SAS DC- 9 ' erne med vemod a t se alle 
mine gamle RF ' ere stå derude i græsset og forvitre . Det gjorde mig ondt . Jeg 
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skLev flere år senere (Januar 2001) en art i. kP.1 i SAS-piloternes blad "Union Di
gest" om at samle nogle personer, der ville gøre en indsats for at få en RF'er 
restaureret og sat på museum. Det lykkedes, og C-264 står nu flot restaureret på 
museet i Stauning takket være de gamle smede på Karup. I øvrigt viste det sig se
nere iflg. min logbog, at det var mig, der den 13. juni 1963 prøvefløj C-264 på Yp
penburg i Holland og accepterede hende til Flyvevåbnet og samme dag fløj hende til 
hendes første landing på FSN Karup. Da vi besluttede os for at få en RF'er re
staureret, besluttede vi også, at vi ville få Fotoflightens/ESK 729 FR/PRs histo
rie skrevet inden 50-års jubilæet i 2005 for oprettelsen Fotoflighten. Det skete 
på forslag fra mig, da vi lavede vedtægter for vores "Thunderflash Committee". Bo
gen hedder "Hawkeyes - og hvad de så!". Hvis du har den, vil du se en del beret
ninger i begyndelsen af den, bragt af mig. (Mit pilotnavn er NØR). 

ISAS har jeg som styrmand fløjet C-440 Metropolitan, SE-210 Caravelle, DC-8- 55 
(SortR Sara), -62 oq -63, og som kaptajn har jeg fløjet DC-9, MD-90 og DC-10-30. 
Jeg var en af de første, der blev sendt til McDonnell Douglas, i Long Beac:h µd. 
typekursus på MD-80, som jeg efterfølgende nød at flyve. Endvidere havde jeg den 
vemodige oplevelse at flyve den sidste DC-lO'er ud af CPH til Anchorage. Da det 
var SAS, der i 1957 introduceLede }:Jolarflyvningcrnc og dette var sirl..stf' gang SAS 
skulle flyve via Polruten til Fjernøsten, havde jeg lagt ruden direkte over Nord
polen til glæde for de mange pressefolk, der var med. Den sidste tid inden min 
pensionering i februar 1992 fløj -jeq Swissairs DC-10er. 

I april 1989 var jeg medstifter af MAF-DK og organisationens første formand de 
første 11 år. Vi skal fejre 25 års jubilæum i Odense den 5. april, hvilket jeg 
glæder mig til. MAF har været en meget stor både organisatorisk og åndelig beri
gelse for mig i mit otium. Derfor glædede det mig også at se en beretning om den
ne misslonsorganisdlion i FLYV. 

Efter min pensionering var jeg meget optaget af at få oprettet et flyvehistorisk 
museum på FSN Værløse. Men det var problematisk, idet Staten og Farum Kommune 
ikke kunne enes om, hvem der skulle stå med problemerne, hvis der efterfølgende 
skulle vise sig at være forureningsproblemer. Da jeg senere måtte flytte, kunne 
jeg ikke mere kæmpe videre for sagen, og Knud Rasmussen tog over efter mig. 

Jeg var meget flyvehistorisk engageret på daværende tidspunkt og syntes at alle 
flyvehistoriske foreninger i Danmark burdP. .sammensluttes under en fælles paraply
organisation og tog initiativ til oprettelsen af DAFU, hvilket skete på KDAs do
mæne i Roskilde. 

Som du sikkert kan forstå, skabte det tilsendte eksemplar af FLYV mange nostalgi
ske minder i et gammelt flyverhjerte. 

I 2004 var vi nogle gamle piloter, der dannede en rrKaj Birksted KomitE" med det 
formål at få rejst en statue i Churchi11 Parken i København af Danmarks største 
flyver-es under WW-II, Wingcomrnander Flying, Kaj Birksted. Statuen blev indviet på 
65-årsdagen for Danmarks befrielse, den 5. maj 2010. Da projektet var endeligt 
afsluttet, stod vi med et oversknrl på kr. 55.335. Den 2. marts, Kaj Birksteds 99-
års fødselsdag, ta<Jf'r vi 1 t.ilbageværende bestyrelsesmedlemmer af "Kaj Birksted 
Komiteen over til Stavning for at overdrage dette restbeløb til Danmarks Flyvevå
ben Museum, idet vi jo alle har fået vores første flyveuddannelse i FLV og dermed 
gerne ser minderne om den tid bevaret. 

Endnu engang en stor kompliment og en hjertelig tak fra en 82-år gammel "flyver
nørd" for det flotte - og for mig glædelige - eksemplar af FLYV. 

Happy landings, 

Kristen Nørgaard Kristensen (NØR), Captain (Retiered) 
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Jf he Shuttleworth Collection på Old Warden Aerodrome 
nord for London er i gang med at genopfinde sig selv. Det 
er en nødvendighed, det er evolution, og det giver nu pub
likum en chance for at komme helt tæt på til et af deres 
tema-airshows. Det er samme flyveplads, samme fly, men 
en form for airshow, hvor der er direkte kontakt mellem 
fly, publikum, mekanikere og piloter, hører nu med i den 
årlige airshow-kalender. Det begyndte for to år siden med 
showetShuttleworth Uncovered. Efter to sæsoner har suc
cesen været så stor, at det nu flytter frem i kalenderen, 
bliver et sommershow og skifter navn til Close Up and 
Personal for at understrege pointen. 

Airshows og museer har den udfordring blandt tidens 
mange tilbud, at der skal ske noget nyt. Det er en for
ventning, der ligger overalt i samfundet. Det er ikke 
nok, at kaffe bare er kaffe - det skal være specielle 

ristninger, man skal vide hvilken plantage den 
kommer fra, eller kaffen skal være med 
kanel- eller kokos- eller chokoladesmag. 

Airshows står grundlæggende med det pro
blem, at der er grænser for, hvor mange forskellige 
måder, hvorpå man kan vise flyvemaskiner frem. 
Det minder meget om cirkus: De enkelte velkendte 
elementer kan på sin vis varieres i det uendelige 

- specielt for specialisterne, der kan se og værdsætte de 

FØRSTE FLYVENDE MUSEUM 

Old Warden er unikt blandt museer og airshows. Det 
var her, man for mange herrens år siden fandt på at vise 
flyene frem i luften. Det var zoologisk have frem for zoo
logisk museum. Hvad er sjovest? En udstoppet løve eller 
en som står og brøler? Old Warden var og er ideelt til det. 
Flyvepladsen har ligget stort set urørt s iden 1920'erne. 
Her er græsbaner, gamle hangarer, ingen radio og en me
get imponerende samling ældre fly, primært fra tiden før 
Anden Verdenskrig, men dog også nogle med Rolls-Royce 
Merlin-motorer og andet heavy metal, så man har noget 
til blæsevejrsdage og til at sætte antikviteterne i perspek
tiv. En Spitfire eller Hurricane fremstår iøvrigt langt mere 
imponerende som slutningen på en flyvende udviklings
historie, frem for at være historiske prikker langt væk på 
himlen over en moderne flyvestation, hvor efterbrænder
nes torden får dem til at virke små og fjerne. 

Andre har siden ladet sig inspirere af Old Warden, f.eks. 
fandt folkene, som grundlage museet i Stauning deres 
inspiration her. I dag er der så meget at se på, så mange 
steder også, specielt i England. Så Shuttleworth Collection 
har været nødt til at arbejde med at komme videre. Dele 
af de gamle bygninger er blevet restaureret, og er man 
kommet på stedet i mange år~ vil man nok sige, at det, der 
engang var et britisk cafeteria, som sagtens kunne være 
kulisse i en Monthy Pyton sketch, nu med langt større 

FLYV har besøgt et Airshow, hvor publikum kommer så tæt på de gamle fly, 
som det kan fade sig gøre, hvis man ikke ligefrem skal med op at flyve i dem! 

vanskelige pointer. På den anden side, er heste og klovner 
det samme igen og igen. Hvad gør man for at få publikum 
ind i teltet næste år? 

I England er konkurrencen på airshows meget hård, fordi 
der er så mange af dem. Duxford, tre kvarters kørsels øst 
for Old Warden, går i spidsen med den fine form for mar
kedsføring, hvor man kobler flyvemaskinerne sammen 
med landets historie. I år har Duxford f.eks. D-day Anni
versary Airshow, hvor man fejrer jubilæet for landgangen 
i Normandiet i 1944. Det gjorde man også for 10 år siden! 
Spitfire eller Battle of Britain er tilsvarende noget, man 
kan fejre tilbagevendende, når der er gået ti år til. Det er 
mere eller mindre de samme fly, der bruges til at fejre det 
hele. Der er ikke noget !;Om helst forkert i ciPttP - tværti
mod. Mere end 5% af den engelske befolkning var enten i 
RAF eller arbejdede i flyindustrien under Anden Verdens
krig, så rigtig mange familier har haft en bedstemor eller 
oldefar, som har et foto af sig selv foran en Spitfire eller 
Lancaster hængende sammen med familiebillederne! At 
gå til airshows i England er ikke bare en teknisk interesse, 
det er at spejle sig i landets stolte historie! 

Tv. øvprst: Up close kon man se de små sedler, som mekanikerne 
efterlader til piloterne. Typen her er tydeligvis russisk ... 

Tv. nederst: ... og her startes maskinen så med samlingens Hucks
starter. Et selvkørende apparat til start af f/ymotorer. 

retfærdighed kan tillade sig betegnelsen "restaurant". Bu
tikken er blevet moderniseret, og så har man udvidet med 
mulighed for forskellige arrangementer~ som kan afholde 
på stedet. 

Close Up and Personal er et forsøg på puste nyt liv i begre
bet "air show". Selv beskriver samlingen det som et mere 
"afslappet airshow", altså knapt så ambitiøst med hensyn 
til formationer, gæster m.m. Det er næsten udelukkende 
et udvalg af samlingen egne fly, der vises, og de kommer 
så op, således at man ser et par stykker ad gangen, f.eks. 
nogle typer fra Første Verdenskrig eller rekordjagende 
sportsfly fra mellemkrigstiden. 

Det vigtigste ved Close Up and Personal er imidlertid, at 
man kan komme helt tæt på. Halvdelen af flyene træk-
kes ud foran hegnet, som man plejer, og her står de så og 
venter, indtil de skal i luften. Den anden halvdel trækkes 
blot ud på græsset foran hangarerne, og publikums biler 
bliver så parkeret lidt længere væk end ellers. Her står 
de så - sjældne, sjældne antikke flyvemaskiner, som man 
bare kan gå helt tæt på, som om man gik omkring på sine 
lokale flyveplads derhjemme. Man kan studere eller foto
erafere alle mulige detaljer, fordi der intel hegn er. Man 
kan stikke hovedet ned i et cockpit eller undersøge beslag 
og wirer. Man er på en flyveplads for fanden! Kan det blive 
bedre? 
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SPØRG EN PILOT 

I timerne inden airshowet starter, er der piloter og meka
nikere ved mange af flyene, og man kan få sig en snak med 
dem. Specialister nyder muligheden for at diskutere de
taljer vedrørende håndteringen af roterende stjernemoto
rer eller risikoen for en ikke erkendt sideglidning i de helt 
gamle fly. Det mere generelle publikum, der måske blot er 
på søndagspicnic i godt humør og gode aeronautiske om
givelser, stiller spørgsmål, som en gennemsnitlig aviation 
enthusiast sagtens kunne besvare, men som det er ulige 
mere interessant at stille til en pilot, der om lidt skal ud 
al Oyve med netop den maskine, der står lige foran en. Og 
bemærk, piloter og mekanikere står der for at tale med 
folk. De tager sig tid til det, og de beretter begejstret. 

Specielt tidligt på formiddagen, hvor der stadig blev ar
bejdet med at trække fly frem, stod en del af flyene uden 
nogen form for opsyn på græsset, hvor publikum havde fri 
adgang til dem. Kan man det? Kommer der ikke en eller 
anden uvorn knægt og hiver i et krængeror eller forsøger 
at kravle op i et cockpit og pille ved alt? Jeg så ikke antyd
ning af den slags. Der var helt tydelig stor respekt om de 
udstillede antikviteter, og jeg ved sådan set ikke, om der 
var uvorne k11ægle af det ene eller andet køn på pladsen. 
Alle, jeg så, opførte sig fornuftigt og respektfuld, i hvert 
fald over for flyvemaskinerne. 
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Dette er den eneste flyvende Hawker De mon i verden - en jagerud
gave af Hawkers kendte serie tosædede dobbeltdækkere fra Mel
lemkrigstiden. Der er JO år mellem, al ue1111e lyµe yik µå vingerne 
første gang i 1928, og at McDonne/1 F4 Phantom li gjorde det i 
1958. Kartere tid end F-16 har været i Flyvevåbnet i Danmark! 

Når airshowet starter klokken 14.00, foregår der de føl
gende tre timer en afslappet flytten rundt på maskinerne. 
En efter en kommer de udstillede fly ud foran hegnet, når 
de skal i luften. Flyene, der allerede står foran hegnet, 
får startet motorerne, laver deres opvisninger, men efter 
landingen bliver de trukket ind bag hegnet, så publikum 
også kan komme til at se dem helt tæt på, mens de stadig 
dufter, som fly gør, når det hele lige har været varmt og 
på vingerne. Publikum går hjem med en rigtig god og glad 
fornemmelse. De har mødte disse prægtige mæ nd, der 
stiger op med deres flyvende maskiner. De får et tættere 
forhold til samlingen, og det er pludselig endnu mere 
interessant at være med til <let hele C.arl virle, om de ikke 
kommer igen til en show en anrlen eorl eane7 

Man vil selvfølgelig helst op at flyve i et veteran fly. Men 
det lader sig ikke altid gøre, og slet ikke, hvis der er tale 
om meget eksotiske typer, som hører hjemme på museer 
og samlinger. Men kan man ikke komme det, vil man 
gerne så tæt på som muligt. C/ose Up and Personal er en 
spændende måde at arrangere airshows på. Den glæder 
måde hardcore flyveentusiaster og det almindelige søn
dagspublikum. Det er oplagt at lade sig inspirere af Old 
Wardens nye tiltag! + 



"Tjek lige den motor, sønnike!" Denne model af en Avra 504 
vor gæst på pladsen og er et eksempel på - som det hed -
"the engineers art''. En engineer på engelsk er både ingeniør 
og mekaniker, da man på engelsk ikke skelner så voldmmt 
mellem det praktiske og det teoretiske talent ... 

Denne Westland Lysander er konfigureret som flyene, der 
under Anden Verdenskrig landede i Frankrig og samlede 
agenter op. Derfor den påmonterede stige, så ud- eller ind
stigning kunne gå hurtigt, og den store tank, så der også var 
benzin til hjemturen! 

Gloster Gladiator - et pragtfuldt skrummel af et jagerfly. 
Englands første med lukket cockpit og samtidig den sidste 
dobbeltdækkerjager. Man fornemmer rigtig maskinen, når 
mon får lejlighed til at komme helt tæt på den ... 

... og et teknisk kunstværk er der bestemt tale om her. 
Modellen er hjemmebygget, og det er den roterende 
stjernemotor også! 

Tæt på får man virkelig et indtryk af, hvilket skrummel en 
Westland Lysander er! 

... og dens kræfter, når den kommer i luften. 
Her et sekund eller to før landingen. Fuld flaps, fuldt højderor, 
gas i tomgang ... og så en perfekt trepunktslanding, hvor de 
godt halvanden tons flyvemaskine får fjedrene til at give sig. 
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Pilot Keith Dennison forklarer publikum om udfordringerne ved 
samlingens Depersussin : " Vi ved reelt ikke, om der er 2 minutter el
ler mange timer tilbage µu 111ulu1e11! De1fu1 /J1uye~ denne maskine 
kun til lange hop han ad banen." ,!, 

Hvornår får man ellers chancen for at gå omkring en original 
Deperdussin fra 1910 og lege med sit kamera? 
Vi taler altså om et fly, der er mere end 100 år gammelt! 
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I 
Denne nybyggede Sopwith Camel var også trukket ud i 
solen, så man kunne beundre alle detaljer. ,!, 



O/d Wardens claim-to-fame er ikke mindst The Edwardions 
- de helt gamle maskiner. Her en Bristol Boxkite. 1' 

Sopwith Trip/ane - i fuld størrelse og som model. Netop 
fordi tredækkeren var sat frem på græsset, kunne model
bygge ren placere sin model foran den og nyde synet af de 
to sammen. J, 

Turen dertil... 

O/d Warden ligger 60 km nord for London. Det er helt ude på 
landet, nogle km vest for den store rundkørsel på hovedvej Al ved 
Bigg/eswade. 
Der organiseres ofte bus mellem stationen i Bigg/eswade og O/d 
Warden, men man hænger på bustiderne. 
Forfatteren har et par gange været der på cykel, men det mest 
oplagt er bil - egen eller lejet. Tjek Shuttleworth Collections hjem
meside for forslag til overnatning , nærheden. 
Der er grænser for, hvor spændende egnen lige omkring O/d War
den er, så en by som Cambridge er mere spændende at opholde sig 
i, og stadig indenfor relativ kort køreafstand. 

Samlingens Boxkite er en rep/ika bygget til filmen Disse prægtige 
mænd i deres flyvende maskiner. Den flyves kun i praktisk taget 
vindstille vejr. J, 
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OMAKA AVIATION HERITAGE ENTRE 
Lige i udkanten af byen Blenheim, på nordenden af Sydøen i New Zealand, 
ligger den historiske flyveplads Omaka, der blev anlagt af flyveentusiaster helt 
tilbage i 192o'erne. 

I 1990' erne startede en gruppe 
lokale piloter og andre flyveinteres
serede en flyvehistorisk forening, og 
anskaffede et par kinesiske Nanchan 
træningsfly, der blev grundlaget for 
Marlborough Warbirds Association. 
Lyden af stjernemotorer i luften 
over Marlborough, tiltrak nysgerrige 
lokale fra området, og inden længe 
dukkede der også turister op, der 
gerne ville se og høre de gamle flyve
maskiner. 

I 1997 stak ejerne af de gamle fly 
hovederne sammen, for at diskutere 
hvordan de kunne udbrede kendska
bet til de historiske fly, og de dan
nede en forening, der skulle stå for 
at etablere et egentligt flyvemuseum. 
Ideen va1; al skabe et levende center 
for flyvehistorie, der skulle fascinere, 
uddanne og oplyse besøgende i alle 
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aldre, men også danne ramme om re
staurering af historiske fly og bygning 
af nye eksperimentelle fly. 

FILMFOLK BAG UDSTILLINGER 

Da museet åbnede for publikum i 
2006, var det med udstillinger der 
var markant anderledes end man 
havde været vant til på traditionelle 
museer. Bestyrelsen for Omaka Heri
tage Trust havde nemlig hyret nogle 
af de filmfolk, der havde arbejdet 
sammen med den newzealandske 
filminstruktør Peter Jackson, der er 
verdenskendt for sin filmatisering af 
trilogien "Ringenes Herre", en nyind
spilning af"KingKong" samt senest 
"Hobitterne". Resultatet kan opleves 
på det populære museum, hvor selv 
"ikke-flyvenørder" må indrømme, at 
udstillingerne er imponerende. 

Indtil videre råder museet over næ
sten 3.000 kvadratmeter, hvor man 
kan se en af verdens største samlin
ger af originale og rekonstruerede fly 
fra Første Verdenskrig. Udstillingerne 
er iscenesat som "billeder" fra hi
storien, der nemt ville kunne danne 
rammer om scener i filmoptagelser. 
Temaet for udstillingerne er "Knights 
ofThe Sky", der vel beclst oversættes 
til "himlens riclclere". På vej eennem 
museet bliver man hensat til en tid 
for længe siden, hvor luftens glorifi
cerede helte, stod i skarp kontrast til 
rædslerne som tusinder af soldater 
gennemlede - eller døde under - i 
Første Verdenskrigs grusomme skyt
tegrave. 

Omaka Aviation Heritage Centre er 
skabt af mennesker med en stærk 
passion for flyvning, og et stort ønske 



Tekst uyfutu. Rune Dallc 

om at vise den vigtige rolle flyvning 
og luftfart har spillet de seneste 
godt 100 år. 

Selvom museet a llerede er rigtigt 
spændende, er det dog langt fra 
det endelige, for der arbejdes på at 
udvid e centret markant, og gennem 
større og mindre arrangementer, 
sponsorater og støtte fra den lokale 
kommune, rejses der penge til at 
udbygge og forbedre. 

Se mere på v.ww.omaka.org.nz + 

MARLBOROUGH • NEW ZEALA ND 

___ ___.,._ LÆSERREJSE 

Mange kender det legendariske "Wa
naka Airshow" der afholdes alle "lige 
år" i Wanaka, på sydenden af Syd øen, 
men alle "ulige år" afholdes der "Clas
s ic Fighters" på Omaka Airfield, hvil
ket er en ligeså imponerende begi
venhed. Da Wanaka Airshow afholdes 
i 2014, kan FLYV ikke nå at arrangere 
læser-rejse til airshowet i 2014, men 
vi e r allerede nu i gang med at arran
gere læserrejse til a rrangementet på 
Omaka i påskeferien 2015. 

Den foreløbige plan er, at vi vi l sam
mensætte en treugers rejse, t ilret
telagt så vi er i Omaka en dags tid før 
og efter arrangementet 3. til 5. april 
2015. Op til airshowet vil vi t ilrette
lægge rejsen således at vi - om muligt 
- kan besøge nogle a f følgende steder: 

Sydøen 
• Old Mandeville Airfield, hvor 

virksomheden Croydon Aircraft 
Company restaurerer DeHavil
land fly. 

• Wings & Water i Te Anau 

• Alpine Fighter Pilots Museum i 
Wanaka Airport 

• Queenstown Airport, hvor der 
vil være mulighed for at leje fly 
og mstruktør. 

• RNZAF Museum i Christchurch, 
med besøg i magasiner og pa 
værksteder 

• Mount Cook Air Safaris 

Nordøen 
• Museum OfTransport And 

Technology i Auckland. 
• Pacific Aero Space i Hamilton 

(syd for Auckland) 
• RNZAF i Whenuapai (transport 

wing & helicoptersJ 
• Air New Zealand 
• Ard more Airfield og Ard more 

Aero Club 

Hvad der helt præcist kan lade sig 
gøre, og hvad turen kommer til at 
koste, vil blive annonceret i FLYV i 
løbet af foråret, men vi tager gerne 
imod reservationer. 
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Der er mange forskellige jobs indenfor luftfart, men på syd enden af Sydøen i 
New Zealand arbejder Allan Remnant som "bush pilot". Han flyver jægere, lyst
fiskere og vandrere til og fra afsidesliggende norde og søer i Fiordland National
parki han flyver "crayfish '' fra vestkysten til restauranter i Oueenstown og han 
flyver turister på kortere eller længere "scenic flights" fra søbredden i byen Te 
Anau, hvor han har base. 

Allan Remnant er født og opvokset i New Zealand. Han er 
57 år og har fløjet siden 1983. Oprindeligt er han uddan
net kok, og arbejdede i en turistvirksomhed i Martins Bay 
på vestkysten af Sydøen, hvor turister blev fløjet til i Ces
sna 172'ere. En del af jobbet bestod i at hente og brin!ie 
passagerernes kufferter, og da han havde slæbt bagage 
ind og ud af flyene i nogle måneder, fik han lyst til at lære 
at flyve. 

Hen over den newzealandske sommer 1982-83 læste han 
PPL-teori i fritiden og kom med på flyveture når der var 
plads. Og da sæsonen stilnede af, hev han to uger ud af 
kalenderen for at flyve de 45 timer der skulle til, for at få 
privatflyvercertifikat. 
Da certifikatet var i hus i apri l 1983 fløj han så ofte han
kunne, sideløbende med at han arbejde som kok og læste 
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CPL-teori. Inden juleferien 1983 havde han bestået både 
teori og praktisk prøve, så han kunne begynde at arbejde 
som erhvervspilot. Efter et par år som kok på fuld tid, 
og afløserpilot på deltid, fik han i 1985 fuldtidsjob som 
pilot i Tf' Anau, hvor han fløj fly "mød hjul p&", indtil hun 9 
måneder senere fik "floatplane-rating" og job som pilot i 
firmaet WaterWings. 

9 ÅRS PAUSE FRA FLOATPLANES 

Efter en årrække som floatplane-pilot i Te Anau, fik Allan 
Remnant udlængsel, og han fik et job som pilot for Turtle 
Airways på Fiji, hvor han fløj Cessna 206. Det blev til tre 
års eventyr på tropeøerne i Stillehavet, men da han havde 
fået stillet eventyrlysten og vendte hjem til New Zealand, 
fandt han et job som kok, og inden han havde set sig om 



var der gået 9 å r. 
En dag blev han kontaktet af direktøren for WaterWings, 
fordi de stod og manglede en pilot, og i 1999 var han til
bage i sit gamle job som "floatplane" pilot. Da ejeren af 
WaterWings så et par år senere ønskede at blive pensio
neret, købte Allan Remnant det lille selskab WaterWings 
(som blev omdøbt til Wings & Water) med fly og "termi
nal", og siden da har han drevet det lille firma sammen 
med sin kone, der står for det meste af papirarbejdet. 

MED PÅ JOB 

Da jeg kikkede forbi en hed sommerdag, den 5. februar 
2014, for at høre lidt om hvordan det er at flyve søfly 
i New Zealand, var Allan Remnant ni>top vPndt tilbage 
til sin buse efter en travl dag. På spøresmål om det ville 
være muligt at komme med ud at flyve næste formiddag, 
var svaret prompte, at han havde en taxiflyvning tidligt 
næste morgen, hvor han faktisk havde plads, idet han 
skulle hente to passagerer fra en båd på Doubtful Sound. 
De skulle hentes godt 20 minutters flyvning omme på 
den anden side af bjergene. Alt jeg skulle gøre var bare at 
møde op i god tid næste morgen, for der var afgang 08:15. 

I strålende sol og høj blå himmel, stod jeg klar ved den 
lille terminal længe inden klokken otte, for med udsigt til 
spændende eventyr, sover man ikke over sig. Inden afgang 

5 

Billedtekster: 

1:Morgenlys over bjergene i Fiordland Nationalpark på New 
Zealands sydø. 
2: Allan Remnant var i fuld gang med "climb-around" 
fra morgenstunden. 
3: Pontonerne pumpes tørre for vand inde hver afgang. 
4: Bjergflyvning i Fiordland Nationalpark kræver at man holder 
tungen lige i munden. 
5: Der water-taxies på Lake Te Anau. 



skulle 206'eren checkes grundigt, og den skulle tankes 
inden pontonerne blev lænset for vand. Ligesom i Dan
mark er AVGAS lidt besværlig at få leveret til "udsteder", 
men problemet med at få leveret AVGAS var blevet løst 
ved at købe en 999 liters tanktrailer, der blev fyldt med 
jævne mellemrum på en nærliggende flyveplads. Traile
ren var så koblet på en rørforbindelse til flydebroen, hvor 
en ganske almindelig AVGAS slange med pistol havde fået 
påmonteret en elektronisk tæller, der sørgede for, at der 
kun blev tanket den mæ ngde der var indtastet. 

UTÆTTE PONTONER 

Pontoner på søfly - eller floatplanes som de kaldes i New 
Zealand - er sjældent helt vandtætte, når de er lavet af 
aluminium der er nittet sammen. Derfor skal de pumpes 
tørre, for at undgå unødvendig vægt, hvilket gøres ved at 
tage en håndpumpe, og kravle rundt på pontonerne og 
pumpe vandet ud. Da Allan var færdig med det, manglede 
han kun lige et telefonopkald til "Fiordland Fishermens 
Radio", der varetager funklionen som "Copenhagen Infor
mation" for søfly, helikoptere og fiskerbåde i Fiordland. 
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Da alle formalia var på plads gik vi om bord på 206'eren 
og startede de 300 heste, der fik lov til at få varmen inden 
de fik al den "mad" de skulle have, for at slæ be Cessna'en 
fr i af søvandet og i luften. Klokken 08: 14 var vi ai rborne 
og efter et minuts tid med fuld power, blev der reduceret 
til 2500 omdrejninger og 25" manifoldtryk, hvorefter flyet 
først kravlede hen over de flade fårefolde og videre hen 
over søen Lake Manapouri, inden vi nåede bjergene, hvis 
dale var dækket af tynde de stratus skyer, der ganske kort 
forinden havde ligget som en lav udstrålingståge. Under 
starten og udflyvningen fik jeg lov til at være med på rore
ne, og da vi nærmede os de new zealandske alper, fik jeg 
lov t il at lave nogle drej, så jeg kunne mærke hvordan de 
næsten 200 kg tunge pontoner, får flyet til at blive meget 
roligere i bevægelserne. 

Efter godt ti minuttf>r<; <;tigning til 4.500 fod, tog Allan 
gassen af motoren, og begyndte nedstigningen til fjorden 
hvor vi skulle lande. Så snart vi nærmede os fjorden kald
te han skibets skipper på flyets marine-VHF, og skipperen 
bekræftede skibets position. Efter at have lavet et par 
drej over fjorden, for at komme af med højden, over tog 
Allan rorene og fløj næsten helt hen til skibet inden han 
klokken 08:36 lod vandflyveren lande på fjorden med et 
par små bump, godt hundrede meter fra skibet. Næste 
udfordring var nu at lægge til uden at brage ind i skibet, 
hvilket ikke var noget større problem for en "bush-pilot" 
med over 20 års erfaring. 



OMSTIGNING FRA SKIB TIL SØFLY 

Da skibet, som flyet skulle lægge til ved, havde en stor 
platform agter, bestod opgaven nu i at få placeret flyet så 
propellen ikke kunne komme til at røre skibets trappe 
eller gelænder. Men da søflyets pontoner rager længere 
forud end propellen, var det ikke noget stort problem. 
I hvert fald ikke så stort som at få to passagerer og de-
res bagage fra badeplatformen, over på flyets pontoner, 
under vingestræberne og ind ad døren i venstre side af 
flyet. Imens de to passagerer så til, og overvejede hvad de 
skulle gøre, snuppede Allan de to kufferter, og svingede 
dem ind i flyet. Derefter kravlede passagererne forsigtigt 
fra skibet over på flyets pontoner, og ind i kabinen, hvor 
jeg kunne give dem en hånd. Og så snart de var om bord 
i flyet, hoppede Allan ind, nogenlunde samtidigt med 
at skibets besætning slap fortøjningerne der holdt flyet 
fast ti l skibet. Imens de to passagerer spæ ndte sig fasl i 
hae<:æcterne, vuggede flyet væk fra skibet, hvorefter de 
300 heste igen blev s tartet, og flyet kom i luften efter et 
par hop over nogle småbølger på fjorden. Fjorden kaldte 
Kaptajn Cook i 1769 for Doubtful Sound, fordi han var i 
tvivl om hvorvidt han sejlede på et sund, og det nordiske 
ord FJORD endnu var endnu ikke indført i det engelske 
sprog. En sprogforvirring der til dato gør, at alle fjorde 
i New Zealand hedder sound og ikke fiord, om end hele 
egnen med de 14 kortere og længere fjorde, senere fik det 
nordisk klingende navn "FIORDLAND". 



HJEMTUREN 

Inden vi lettede fra Doubtful Sound klokken 8:44, nåede 
jeg lige at hilse pænt på de to passagerer, der præsente
rede sig som Graham og Ray fra Skotland. Da jeg spurgte 
om de kendte Loch Lomond Seaplanes, lyste de op i store 
glade smil, og fortalte at de havde fløjet med dem i for
året 2013, og derfor havde fået lyst til at blive hentet på 
fjorden Doubtfull Sound, efter at have været på en sejltur 
med overnatning på skibet. 

I et par tusinde fods højde, fortalte vores pilot, Allan, at 
han ville lave et stigedrej og fortsætte lidt ud over fjorden, 
inden han satte kurs mod Te Anau, fremfor at stige op 
gennem den dal, der ellers ville have været en kortere tur. 
Årsagen var, at solen stod lavt lige ned gennem dalen, og 
at han derfor ikke ville risikere at blive blændet, hvi lket 
ville være en rigtigt dårlig ide imellem de høje mørke 
bjerge. 

Da vi var nået op i et par tusinde fod, spurgte Graham 
hvor jeg kom fra, og da jeg fortalte, at jeg kom fra Dan
mark lyste han og hans kone op i et store smil, og han 
fortalte, at de boede i et dansk hus ikke langt fra Glasgow. 
Forklaringen var, at en dansker var flyttet til Skotland, 
hvor han havde bygget sig et hus, som han så solgte til 
Ray og Graham, da han rejste tilbage til Danmark. Efter at 
være flyttel i11tl i tlet danske hus, var Ray og Graham var 
derfor blevet meget interesseret i at besøge Danmark. 
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På vej videre op i 4.500 fod fortalte Allan om de forskel
lige vandfald og søer vi passerede, og vandet stod spejl
blankt på flere af de mange små søer vi passerede. Efter 
et kvarters flyvning fortsatte vi nogle minutter over en 
bjergkam, hvorefter den store Lake Te Anau igen viste sig 
frem under den blå himmel, der kun sjældent viser sig 
uden en eneste sky. 

Fra 4.500 fod lod Allan flyets højde falde med 4-500 fod 
pr minut, til vi landede på søen, hvis overflade ligger i 450 
fod over havet. Klokken 09:14 rørte flyets pontoner søen 
og et par øjeblikke senere lå 206'eren stille ved den lille 
flydebro, for enden af broen fra Wings & Waters beskedne 
"terminal". 

LIVET SOM "BUSH PILOT" 

Efter at have sagt farvel til de to skotter, der efter al sanct
synlighed snart besøger Danmark, havde Allan en times 
tid inden næste flyvning. Langt de fleste "kiwi'er" elsker 
at slå en sludder af, og Allan var ingen undtagelse, og vi 
satte os derfor i hans lille "terminal" og tog en go' gam
meldaws "hangarsnak". 

Allan fo rtalte, at han normalt flyver omkring 300 timer 
om året, men at enkelte år havde givet helt op mod 450 
timer, hvilket er ganske meget på en sæson der går fra 
sidst i september til sidst i maj. Han fortalte også, at det 
bestemt ikke var nogen guldgrube, for timeprisen kunne 



ikke presses rnegel over S.000 kr. pr time hvilket vil sig{! 
at et års omsætning ligger på omkring 1,5 mio. kroner, 
hvoraf der skal betales 5% nationalpark afgift til "De
partment of Conservation" ( der svarer til Naturstyrelsen) 
15% moms godt 14 kr. pr liter AVGAS (70 liter pr time x 
300 = 210.000 kr.) grundleje til kommunen, vedligehol
delse af flyet, samt forsikringer og udgifter til revisor, 
hjemmeside, brochurer og meget andet. Derfor havde han 
også næsten hver vinter et job som buschauffør, hvor han 
kører vinterturister til og fra pisterne ved de mange ski
sportssteder omkring Queenstown - godt 150 km. nord 
for Te Anau. 

VEJR OG KLIMA 

På en godt 14 dages rejse rundt i New Zealand, hvor solen 
skinnede fra en skyfri februarhimmel på grund af et gi
gantisk højtryk ctPr <;Pnrlte rle mange fronter i en stor bue 
uden om New Zealand, kan det være svært at tro at der 
også er mange dage hvor der ikke kan flyves. 
Men Fiordland er et af de vådeste områder i New Zealand, 
hvor der ved vestkysten falder op mod 10.000 millimeter 
årligt, og selvom Te Anau ligger øst for vestkysten, bag 
en masse bjerge, så er der MANGE dage hvor det ikke er 
flyvevejr. Faktisk er det kun knapt 40 % af året muligt af 
flyve, fordi der omkring 50% af tiden er for lave skyer el
ler omkring 10% af tiden er for meget vind. Derfor er der 
heller ingen flyvegaranti, og heldigvis heller ingen tåbe
lige EU-regler om kompensation i tilfælde af aflysninger. 

LIVS'iTll. 

Livet som bush pilot i Fiordland National Park er en livs
stil, og Allan Remnant var bestemt ikke interesseret i at 
sælge sin lille virksomhed. Da jeg fortalte, at erhvervspi
loter i Europa kun må flyve "single pilot" til de fylder 60, 
og at piloter i to-pilot-jobs kun må flyve til de fylder 65 år 
(hvis de har en co-pilot på under 60 år), blev Allan Rem
nant helt stille. Og imens han rystede på hovedet over de 
besynderlige europæiske regler, sluttede han vores snak 
af med at s ige; "I New Zealand kan man flyve som er
hvervspilot så længe man kan beholde sin medical, og om 
helbredet holder, så har jeg MANGE å r endnu!" + 

Billedtekster: 

1: Allan Remnant fortalte at det af ag til er en udfordring at 
flyve om morqenen ag am aftenen hvor solen står lavt og 
bjergsiderne er i skygge. Det er ikke sjovt at blive blændet i 
en smal dal hvor mon ikke kan se fremad i det !>kurµe !>ully!>, 
og ikke har plads til at vende! 

2: I vindstille ligger vandet som et spejl. 

3: Wings & Water har egen terminal ved søbredden af Loke 
TeAnau. 

4: Allan Remnant i sammerunifarm foran sin Cessna 206. 
Da flyet aldrig forlader landet er forbogstaverne ZK- udeladt 
på de fleste småfly i New Zealand. 

5: Morgensolen trækker lange skygger. 
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Propellen tørnes inden opstart for at tømme 
de hængende cylindre i stjernemotoren for 
eventuel overskydende olie. 

Denne gang med Peter Zier Jørgensen, der gennem mange år har restaureret 
klassiske flyvemaskiner. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg startede med at flyve svævefly 
i 1972 på Rosenholm flyveplads på 
Djursland, hvor jeg fløj i Blanik og 
Rohnlærke K8. 
11974 startede jeg på at flyve mo
torfly på Kirstinesminde flyveplads 
nord for Århus, og jeg fik A-certifikat 
i 1975. 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din 
skoling? 

Den største oplevelse var så absolut 
at flyve første solo i en Blanik, og 
selvom det var en stor oplevelse at gå 
solo i en Pi per PA28, et par å r senere, 
så overgik det ikke første solo i svæ
vefly. 
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Hvad flyver du nu? 

Jeg flyver mest i min gamle Pi per Cub 
PAll OY-BSS, som Dieter Betz købte 
af mig for omkring 8 år siden. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Det skifler fra uge til uge. I øjeblikket 
er det nok en Klem 135 eller Moth 
Minor, der begge er åbne lavvingede 
monoplaner hvor man sidder i tan
dem. Minedrømmeflyer alle fra flyv
ningens "guldalderen" hvilket vil sige 
1920-erne til og med 1940-erne. 

Bedste flyvetur nogensinde? 

Jae det er lidt svært, for der har væ
ret mange gode flyveture. En tur jeg 

særligt husker, er en tur til England 
sammen med min kone Annelise. Vi 
fløj ned over Tyskland og Holland, og 
videre fra Calais t il Dover i England. 
Det var "primitiv" flyveferie, hvor vi 
bare havde telt og soveposer med, og 
målet med turen var, at vi skulle be
søge vores ældste søn, der overvejede 
at flytte til England. 
Det var en dejlig tur, hvor vi fløj fra 
det ene listige sted til det andet og 
det var så skønt at oplf'vf', at hlive 
taget imod med åbne arme alle ste
der. At vi var heldige med vejret spil
lede selvfølgelig også en vigtig rolle, 
og selvom vi røg ind i møgvejr på 
vej gennem Tyskland, blev det også 
vendt til noget positivt. Vi landede 
nemlig på en flyveplads, hvor der 
kun var et eneste menneske, og da 
vi spurgte om vi måtte slå vores telt 
op, fik vi lov til at bruge klubhuset. 
Vores "vært" viste os klubbens fryser 

--



og køleskab, hvor vi bare kunne tage 
pizza'e r og drikkevarer, og så lægge 
penge inden v i fløj videre. Den tillid 
der er indenfor flyveverdenen, den 
er helt fantastisk, og noget af det jeg 
virkeligt sætter pris på indenfor flyv
ning. 

Værste flyvetur eller oplevelse 
med flyvning nogensinde? 

Det er nok en tur hjem fra Endelave. 
Vi havde været til et arrangement 
på Endelave og skulle bare hjem til 
Tirstrup. Vejret var elendigt, fordi 
e t frontsystem var på vej ind over 
Danmark, men da lavtrykket kom 
ind over Endelave klarede det lidt 
op. Selvom jeg jo nok inderst inde 
vidste, at opklaringen var midlerti
dig, besluttede jeg mig for at flyve 
fra Endelave, og på vej til Tirstrup, 

måtte jeg erkende, at det faktisk var 
rigtigt lortevejr. Skybasen var lav og 
sigtbarheden var marginal, så det var 
ikke vejr for nybegyndere, men vi 
kom hjem til Tirstrup, selvom vi nok 
burde have været blevet på Endelave. 

En anden oplevelse var en tur med 
storebror. Han var personalechef for 
et rederi og skulle ordne noget i Rot
terdam. Da vi skulle af sted skulle vi 
have haft en Cessna med long range 
tanke, men vi fik så en Cherokee. På 
vej til Rotterdam kunne vi se på tank
måle ren, og regne ud, at vi fløj på 
dampene. Under os var der ikke an
det end by og by og by, og da der ikke 
var så meget som en lille eng, hvor vi 
kunne have nødlandet, sad vi det sid
s te stykke og kikkede efter kanaler 
hvor v i kunne lande, hvis benzinen 
slap op. Det var bestemt IKKE nogen 
behagelig oplevelse, men det lykke-

detræ Ind. Originalt var 6dlet, 
p6, s6 det bare lignede træ. 

Amerikansk Fairchild 24 W. Flyet er malet 
som det så ud da det blev leveret i 1944. 

Fotos venligst udlånt af Dieter Betz 

des heldigvis at nå helt til Rotterdam. 
Da vi så tankede flyet, viste det sig 
også, at vi havde haft under ti liter i 
tankene da vi landede. 
Det gav stof til eftertanke, om man så 
må sige! 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Jamen der er jeg nok holdt med at 
flyve, fut jeg har ikke været god til at 
samle µeuge sammen, og har derfor 
kun min folkepension. Alting har en 
ende, og jeg har haft rigtigt mange 
gode oplevelser med flyvning, så jeg 
kan sagtens leve med a t lægge flyv
ningen fra mig. Når jeg holder op med 
at flyve, så sejler jeg nok rundt i en 
lille sejlbåd, for noget legetøj skal jeg 
jo have . .. men det bliver nok noget 
gammelt lort J er skal laves om. 
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Vinger og krop til OY-8SS inden restaureringen. 

Vingerne er klar til at få lærred på oversiden 

Hvad er efter din mening de stør
ste udfordringer indenfor privat
flyvning lige nu? 

Kan siges med to ord: Bureaukrati 
og økonomi. Der er mange der har 
regnet på hvad det egentlig koster 
at flyve, og om det er dyrere nu end 
tidligere, hvilket nogle mener det 
ikke er. Personligt havde jeg nu bedre 
råd til at flyve i gamle dage, men det 
piner mig lidt at bureaukratiet er 
blevet så omfattende som det er. For 
mig at se, så er der kommet alt for 
mange nye skøre love og bestemmel
ser, som jeg ikke mener der var, da jeg 
begyndte at flyve i starten af ?O'erne. 

Har du nogensinde fået skældud 
for din flyvning? 

Ja det ha r jeg, og det var selvfølgelig 
uberettiget. En dag fik jeg en hen
vendelse fra trafikstyrelsen om at jeg 
havde begået en "runway incursion" 
på Tirstrup, hvor jeg har fløjet fra 
siden i ?O'erne. Det var oven i købet 
under et PFC, hvor instruktøren ikke 
havde bemærket noget, og derfor 
blev jeg selvfølgelig smaskfornæ rmet, 
for flyvelederen kunne da bare tage 
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fat i mig, hvis jeg havde begået en fejl, 
og ikke fare frem og indberette det, 
UDEN at fortælle mig om det. 

Historien endte med, at Trafiksty
relsen rekvi rerede radiokommu
nikationen fra flyvningen, og efter 
gennemgang fik jeg medhold i, at jeg 
ikke havde begået nogen større fej l, 
end at jeg ikke havde reageret på, 
at jeg fik udflyvnings-instruktion og 
starttilladelse i samme sætning. Det 
skulle jeg jo selvfølgelig have svaret 
på i to separate radioopkald, men så 
skulle flyvelederen jo også have delt 
dem i to opkald. Hvor om alting er, så 
s lap jeg for at få en "næse", men hvor 
er det dog spild af tid og energi, at 
man skal forholde sig til sådan noget 
pjat, når det ingen betydning har for 
flyvesikkerheden. Det er det jeg me
ner med, at der er kommet for meget 
bureaukrati ind i flyvningen, for det 
skulle have været ordnet samme dag, 
ved at flyvelederen havde bedt mig 
ringe, eller inviteret mig på kaffe i 
tårnet. På den måde kunne vi have 
løst problemet med det samme, i 

OY-BSS prøverigges hjemme i haven 

stedet for at spilde ressourcer på at 
blande luftfartsmyndighederne ind i 
sagen. 

Er der noget omkring din flyvning 
du skulle have indset noget tidli
gere? 

Næe, jeg kunne jo dårligt have startet 
med at flyve tidligere. 
Flyvning for er for mig prikken over 
i'et, fordi det jeg sætter allermest pris 
på er at restaurere fly. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Jeg har små 1000 timer fra 1975 til 
nu, og jeg satser på at komme til at 
fejre 1.000 timer inden jeg går på 
jorden. Ratings er jo nok kørekort til 
de store fly, så dem har jeg ingen af. 

Du vinder 50 mio. kr. i lotto. Hvad 
vil det gøre for din flyvning? 

... 



Plper Colt ombygget til PA20 Pacer. Foto: Dieter Betz 

Peter I cockpittet p6 •øessie• ved Stounlng Rally. 

OY-855 fra luften. Foto: Ole Steen Hansen 

Jamen så ville jeg købe et dyrt pro
jekt. En Spartan eller en Beech Stag
gerwing og restaurere den. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Ja jeg har stået på næsen med Cub'en 
i et vindstød. Det var en dag i april 
for mange år siden, hvor det var bag
sidevejr med god sigt, men stødende 
vind. På vej ind til hangarområdet, 
efter landing, fik jeg løftet halen op 
på flyet så propellen gik i jorden, og 
den ene vinge blev skadet. Det var 
ret dramatisk med brandbiler og det 
hele, men ingen kom til skade. 
Fordi propellen havde været i jorden 
skulle motoren chock-loades, men 
heldigvis betalte forsikringen for 
reparation af motoren. Da jeg selv 
kunne lave vingereparationen, kom 
ikke rigtigt til at koste noget, andet en 
tid på værkstedet, hvor jeg jo elsker 
at reparere fly! 

Har du en yndlingstur? 

Ja. Det var en tur med KZ & V til Sil
jansnas, hvor man kunne mønstre 25-
30 fly. Turen var rigtigt godt planlagt, 
og både vejr og stemning kunne ikke 
have været bedre. 
Jeg sætter også stor pris på en lo
kaltur fra Tirstrup, og min favorit 
er nok en aftentur til Grenå og nord 
om Norddjurs langs Fornæs og ve
jen langs kysten, hvor der smukke 
skrænter. 

Kan du reparere et fly? 

Ha ha ha ha ... tjae det er jo nok i al 
beskedenhed min spidskompetence. 
Gennem årene har jeg restaureret 
mange fly, så som en Piper Cub, en 
Fairchild og en Pi per Colt, men jeg 
har også været involveret i mange 

Bess,e• 1 sneen. Foto: Ole Steen llansen 

andre projekter, såsom lærredsopga
ver og om-beklædninger af gamle fly. 
Jeg nyder at gå og rode med det, og 
hjælper lige for tiden en ven med at 
restaurere en Pi per Cub fra 1945. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Ja det er også svært, at skulle vælge 
en perso11. 
I al vew,kdLelighed så er det nok Die
ter Daredevil på førstepladsen og så 
Jens "Krejler" Toft på andenpladsen, 
og du må gerne citere "kælenavnene". 
De er to dejlige originaler, hver på de
res felter. Dieter har så utroligt meget 
erfaring og han er god til at give det 
videre, og Jens er lige så fantastisk på 
sit felt. 
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OSCAR YANKEE AI-: LAH.S FINKEN - LARS@FINKENWEB.DE 

OY-GLF Gulfstrcan G650 GVI 2013 6040 13.2.2014 Execujet Europe AJS, Roskilde N640GA 

OY-GWK Dassault Falcon 2000S 2013 715 29.1.2014 Air Alsie AJS, Sønderborg F-WWMD 

OY-JBA Cessna 172RG Cutlass RG 1980 17.12.2013 Jebo Invest ApS, Smørum OK-MND 

OY-JTS Boeing 737-7K2 2003 33465 5.12.2013 Jet Time AJS, Kastrup PH-XRW 

OY-KAS Airbus A320-232 2007 3335 20.1.2014 SAS VT-INO 

OY-MHM Dassault Falcon 900EX 2013 273 18.12.2013 Air Alsie AJS, Sønderborg F-WWFR 

OY-PSH Boeing 737-86N 2005 34247 20.1.2014 Prirnera Air Scandinavia A/S, Kastrup N342AR 

OY-SFB SAAB 2000 1995 022 6.2.2014 Nordic Aviation Capital AJS, Billund ER-SFB 

OY-TSS Dassault Falcon 7X 2010 098 24.1.2014 Air Alsie AJS, Sønderborg N407KT 

OY-VIZ Bombardier Global 5000 2013 9544 12.2.2014 Execujet Europe AJS, Roskilde C-GUDZ 

OY-BBM Piper PA-28-140 Cherokee 10.12.2013 Martin Grås Lind, Solbjerg Hugget op 

OY-CGD ATR42-500 8.1.2014 Nordic Aviation Contractor (lreland) Ltd, Solgt til Singapore 
cJo Billund 

OY-HKV Robinson R22 Mariner 13.2.2014 Kim Pelersen, Næstved (+1) Solgt som SE-JRX 

OY-KHN McDonnell Douglas MD-82 9.12.2013 SAS Solgt som N488DN 

OY-KPJ Cirrus SR 22 6.2.2014 Kenneth Peter Jensen, Langå Solgt til Holland 

OY-LKG Raytheon Hawker 800XP 14.11.2013 Saxo Jet AJS, Gentofte Solgt som NlOOHL 

OY-LXM Schleicher ASW 24 29.1.2014 Torben Simonsen, Smørum Solgt til Sverige 

OY-NCV Dornier 328-300 6.1.2014 Sun-Air of Scandinavia A/S, Billund Solgt til Sydafrika 

OY-XJP Rolladen-Schneider LS3-a 22.1.2014 Aalborg Aero Sport Solgt til Italien 

OY-AFG Piper J3C-65 Cub 20.12.2013 Kenneth Maigaard, Gislinge Mogens Hansen, Seillans, Frankrig 

OY-BBI Piper PA-28-140 Cherokee 13.2.2014 MLR v /Jørgen Hansen, Vojens Nikolaj Max Hyldgaard, Thisted ( + 1) 

OYCMB )odel D.112 [mo<l) 13.2.2014 Jurgen Thiel, cJo Vamdrup Climb2 v /Jørgen Nielsen Hansen, 
Vojens 

OY-DCV Piper PA-22-108 Colt 12.2.2014 Dennis Larsen Jørgensen, Billund Svend Åge Larsen, Neksø 

OY-CSG Piper PA-28-140D Cherokee 5.12.2013 H.F. Aero Service v /Hans Fogh, United Aeroclubs Denmark Andels-
Randers forening, Randers 

OY-DYZ S.A.I. KZ III U-1 16.1.2014 Aeronautisk Aktivitetscenter Danmarks Flymuseum, Stauning 
Avedøre 

OY-ECS Piper J3C-65 Cub (L-4)) 6.1.2014 Martin Bech Olesen, Vejen Erling Gunnar Knudsen, Glamsbjerg 

OY-GET Beech F33A Bonanza 5.12.2013 Lars Thrane, Gentofte Thrane & Thrane AJS, Søborg 
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KØB/SALG 

Sælges: 
De sidste 25 årgange af FLYV til salg. 
Giv et bud. 
Axel Frølund: 24 44 48 36 

Købes: 
Gamle numre af FLYV, fra 1930'erne og 
1940'erne til rimelige priser. 
st en@weidinger.dk 
Sten Weidinger 
Olaf Rudes Vej 6A 
8270 Højbjerg 
T lf. 86 27 30 88 

Udlejes: 
Kontor i Roskilde lufthavn udlejes 
Jens Frost: 22 49 21 22 

PiperWarrior (tunet I 60HP) udlejes fra 
Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation fo1· pris 111v. 
5929 I 326 - aviation@mail.dk 

Kalundborg Aviation tilbyder vedligeholdelse og 
reparation af en- og to-motors stempelmotor fly. 
Vi har EASA Part- I45 maintenance & CAMO 
godkendelse samt en national godkendelse til 
reparation af Annex li fly: 

IS!j}i~UHDBORG 
Lr\JVIATIOH 

48 FLYV FEBRUAR 2014 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

0049/4841 /935588 
aeroclean-husum(@freenet.de 

www.aeroclean-nusum.de 



GENERALSEKRETARIAT 

Kongelig Dansk Aeroklub 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
29 90 59 00 

Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 
e-mail : hjalmar<a>mail.dk 

Gerietdlsekretær: Anders M;idsen 
E-mail: kda@kda.dk 

Sekretariatet er åbent: 
Mandag-torsdag 12.30-16.00, 
Fredag er sekretariatet lukket. 

Biblioteketet er åbent: 
Mandag-Fredag 9.00-16.00 

KDA's BESTYRELSE 
Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 ~8 ~4 
e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Per Wistisen, næstformand 
telefon 98 18 43 16 
e-mail: perwistisen<a>stofanet.dk 

Jørgen Mouritzen 
Miljø- og flyvepladsudvalg 
telefon 40 500 555 
e-mail: mou<a>mou-pr.dk 

Michael Olesen 
telefon 97 32 33 88 
e-mail: mo<a>paraglideren.dk 

Palle J. Christensen, Luftrumsudvalg 
telefon 86 67 40 48 
e-mail: pallejc<a>mail.dk 

Lisette Bertelsen 
PR- og Kommunikationsudvalg 
telefon 20 92 15 00 
e-mail: llsette_SU<-d->I 1ulmail.com 

1. suppleant: Jacques Johsman 
(indtrådt i bestyrelsen 8. juli 2013) 
2. suppleant: Ole Kobberup 

DANSK BALLON UNION 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon: 86 27 66 63 
www.ballonunion.dk 
E-mail: formand@ballonunion.dk 

DANSK ffANGGLIDING 
OG PARAGLIDING UNION 
KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
Te lefon 29905900 
www.dhpu.dk 
E-mail: dhpu@dhpu.dk 

DANSK FALDSKÆRMS UNION 
Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
fe lefon: 4.:!Lb L /77 
Telefax 4343 0345 
www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

DANSK KUNSTFLYVER UNION 
Morten Hartvig Hanesn 
Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde 
Fif.: 21 33 OS 79 
www.kunstflyvning.dk 
E-mail: 
morten.hartvig.hansen@mail.dk 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Knud Nielsen 86 23 16 52 
E-mail: elek@fiber.dk 
Sekretariat: Merete Strandberg 
Limfjordsgade 121, Gjøl 
9440 Åbybro 
Telefon: 78 78 21 90 
www.flyvdmu.dk 
E m.:iil: mail@flyvdmu.dk 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholdtvej 10, 7400 Herning 
Telefon: 97 14 91 SS (man-fre 10-14) 
Fax: 97 14 91 08 
www.dsvu.dl 
E-mail: dsvu@dsvu.net 

DANSK UL FLYVER UNION 
Formand: Hans Havsager 
Telefon: 46 48 06 08 

Sekretariatet: Dagmar Skov 
GI.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Tirsdag og torsdag 17:00 19:00 
Onsdag og fredag 13:30 - 16:00 
Telefon: 74 82 20 21 
Fax: 74 82 24 00 

www.dulfu.dk 
E-mail : dulfu@dbmail.dk 

KZ & VETERANFLY KLUBBEN 
rormond: 13ent Esboman 
Telefon: SO 99 70 07 
E-mail: besbensen@gmail.com 

Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen 
Telefon: 20 68 15 85 
E-mail: gabs-pedersen@privat.dk 

MODELFLYVNING DANMARK 
Formand: Allan Feldt 
telefon: 86 13 41 40 
Sekretariat: Marttin Stuart Nielsen 
Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 
4660 St. Heddinge 
Telefon: 86 22 63 19 

www.modelflyvning.dk 
E-mai l: info@modelflyvning.dk 



KALENDER 20 

April 

1-6 april 

10.-13. 

12-13 april 

Maj 

11.-15. 

11. maj 

13.-15. maj 

20. -25 

24-:lS maj 

25. maj 

26maj 

30/5-1/6 

Juni 

1. 

8 juni 

16-27. juni 

22. juni 

29 juni 

Juli 

4-6 juli 

5-6 juli 

5. 

5. 

11-13 juli 

12-13 juli 

14.-20. 

18-19 juli 

19.+25.-26 

26juli 

27juli 

28/7-3/8 

EAA Sun 'n Fun Fly-In, Lakeland Linder Airport, Florida (www.sun-n-fun.org) 

Aero Friedrichshafen, Tyskland ( www.klassikwelt-bodensee.de) 

Red Bull Air Race, Rovinj, Kroatien (www.redbullairrace.com) 

Kjeller Flydagen, Norge (www.flydagen.no) 

Shuttleworth Season Premiere Airshow, Old Warden, England 

EBACE, Geneve, Schweiz (www.ebace.aero) 

Berlin Airshow, Berlin ExpoCenter Airport (Schonefeldt) Tyskland 

D-Day Anniversary Air Show, IWM Duxford, England 

Vesterås Flygshow, Vesterås, Sverige 

American Air Day, East Kirkby, England 

AeroExpo UK, Sywell Aerodrome, England 

Forsvarsmaktens Hovudflygdag, Ronneby, Sverige ( www.forsvarsmakten.se) 

RAF Cosford Air Show, RAF Cosford, England 

NATO Tiger Meet, Schleswig-Jage], Tyskland 

Danish Airshow. Flyvestation Karup. (www.danishairshow.dk) 

Shuttleworth Military Pageant, Old Warden, England -----------------, 
20 års fødselsdag DC-3 klubben, Salzburg, Østrig 

RAF Waddington Int'l Airshow, RAF Waddington, England 

Endelave Flyveplads. 50 års-jubilæum 

Samsø Flyveplads. FLYV-ind og 50 års-jubilæum 

Royal Int'l Air Tattoo, RAF Fairford, England 

Flying Legends Air Show, IWM Duxford, England 

Farnborough lnt'l Air Show, Farnborough, England (www.farnborough.com) 

Wings ond Wheels, Palke11Le1g, Sverige 

Norseman Floatplane festival, Red Lake, Ontario, Canada (www.norsemanfestival.on.ca) 

RNAS Yeovilton Int'l Air Day, Yeovilton, England 

Red Bull Air Race, Gdynia, Polen 

EAA Airventure, Oshkosh, USA+ 
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KZ Rally, Stauning 

August 

7-10 aug. 

7-10 aug. 

10. aug. 

7-10 a ug. 

September 

Bristol lnt'l Balloon Fiesla, Ashton Court, Bristol, England 

Shuttleworth First World War Comm. Airshow, Old Warden, England 

Old Timer Fly-m, Schaffen-Diesl Air field, Delgien 

6-7 sept. Northern lreland lnt'I Airshow, Portrush, Coleraine, NI 

11. sept. Jersey lnt'l Air Display, St. Helier, Jersey 

B.-14. sept. Belgian Air Force Days, Kleine Broget AFB, Belgien 

13.-14. sept. Duxford Air Show, IWM Duxford, England 

26.-28. sept. Athens Flying Week, Tatoi Airport, Grækenland 

13.-14. sept. Malta Int'l Airshow, Malta Int'l Airport, Malta -------Oktober 

14.-16. okt. Helitech 2014, Amsterdam, Holland 

Find mange flere Air Shows, fly-in og andre arrangementer i Sirius lnt'I Aviation lnsurance kalender 
og på www.european-airshow.com og www.eaa.org. 

Oversigten bringes uden ansvar for ændringer, aflysninger etc. 

~ Modelf ly'lenyt 

TEGN ABONNEMENT 
'P1' M01'ELFLYv'ENYT 

og få indblik i del helt særlige univers 
- hvor interessen for luftsport og flyvning begynder for rigtig mange ... 
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Uddannelser: 
Trafikflyveruddannelse ATP, integreret eller modular 
PPL, CPL, IR, FI, Proficiency check, træningsflyvning, 
differences tralning på en- og flermotorede. 
MCC, Night qualification, alle radiocertifikater 
Helikopter PPL, CPL, integreret el!er modular, 
Night qualification 
Typerating R22, R44, PC12. 

Copenhagen AlrTaxi• A/S Skolen for Civil Pilot Uddannelse~ 
CAT Oyservice A/S 

Københavns Lufthavn Roskilde Lufthavnsve1 34 • 38 
DK 4000 Roskilde Oenmark 

Tlf.: +4S 4619 1114 E•mall:cat@aircat.dk Web: www.aircat.dk 

KoldingEgnens Lufthavn /Vojens Lufthavn 
Tlf: 5323 I 060 / Fax: 7353 3183 

www.c1imb2.dk/ Mail: jas@c1imb2.dk 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG SKOLING 

• ALLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

Billund Air Center N S 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

Fax. 7535 3966 • bac@bHlundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

DE ANVENDTE BOGSTAVER BETYDER UDDANNELSE TIL: 

•• H e liflight.dk 

li 
HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE PÅ 
HELIKOPTER A F TYPEN ROBINSON 22, 
ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af professionelle 
piloter med baggrund i forsvaret og kommer• 
cielle flyveselskaber. 

Heliflight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Ro~kildc • +45 7022 5260 

kontakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 

Greybird Aviation College tilbyder PPL til 
fly og helikopter samt efteruddannelse: 

T rænings0yvning 
Bndgekursus 
ProfK.ie11cy check 
VFR-NAT 
Halehjulstræning 
N -BEG dansk radtOCertifikat 
BEG Engelsk radiocertifikat 
Kone-flyve-kursus 
Kunstflyvning og spinkurser 

www.greybird.dk • Tlf · 70 770 I I 0 
Mali: lnfo@greyb1rd.dk 

IKAROS FTO 
TILBYDER: 

• PPL Teori 
• Skoling til PPL og CPL 
• Skoling til SE og ME klasserettighed 
• Skoling til SE og ME instrumentrettighed 
• Skoling til natrettighed 
• Skoling til instruktørrettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 

• 12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 

PPL = Private Pilot Licence • CPL = Commercial Pilot Licence • SE = Single Engine • ME - Multi Engine • PFC = Pro 
DIF = Difference Trainini • MCC = Multi C'rPw C'00rdination • IR = ln$1:rumcnt Rating • A = Aeroplane • H = Hel 
JAR = Joint Aviation Requirements • FLC = Flight Crew Licence • FTO = Flight T raining Organisation • N-BEG = 
radiocertifikat • FI = Flight lnstructor • CRISPA = Class Rating lnstructor Single Pilot Aeroplane 





IKAROS FTO TILBYDER: 

• PPL Teo ri 
• Skoling til PPL og CPL 
• Skoling til SE og ME klasserettighed 
• Skoling til SE og ME instrumentrettighed 
• Skoling til natrettighed 
• Skoling til instruktørrettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 

• 12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

IKAROSFLY 
Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 

Få svar 
på tlf. 70201927 
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Flyforsikring 
Pilotforsikring 

Loss of license 
Hospitalsforsikring 
Ulykkesforsikring 
Rejseforsikring 
Hangar Keepers 

Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 
Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 

GASERVICE 

G.A. service t ilbyder alle former for flyvedligeholdelse og 
CAMO. Vi er i besiddelse af kompet encer og godkendelser 
til at udføre Base/Line vedligeholdelse og CAMO på Piper, 
Cessna, Beech, L'.lin, Socata og Partenavia, en- og to-motors, 
samt både mindre og større struktur-reparationer. 

Et af vore nøgleord er fleksibil itet. Alle vores ;insatte er i 
besiddelse af PPL, og er dermP.d i stand ti l selv at udføre 
testflyvning og afhentning af fly til årligt luftdygtighedssyn, 
service eller reperation. Bagefter tilbyder vi at bringe flyet 
tilbage t il dets base. Endelig gør vi vores yderste for at kunne 
komme flyvende og dermed stå ti l rådighed, når behovet 
er der. 

General Aviation Service ApS 
Lufthavnsvej 44 

4000 Roskilde 
tlf.: 72 170 180 

#"e keep o«r c«sfomers flying 

·~ I 
~~-}.~~ 

DAO Aviation AS 
Copenhagen Airport Roskilde 
Hangarvej H 1 
4000 Roskilde 
Phone: + 45 46 19 12 19 
www.dao.dk 

.... 



Velkommen om bord på FLYV 2014-2 

I dette nummer er vi blevet inviteret til besøge "flyve
skolen" i Karup, hvor vores flyvevåben udvælger de unge 
mennesker de uddanner til at flyve transportfly, heli
koptere og jagerfly. Selvom flyveskolen "kun" har været i 
Karup siden 1993 emmer skolen af historie og traditioner, 
og det er en fornøjelse at få lov t il at besøge stedet hvor 
forsvarets piloter formes. FLYV kikkede indenfor den 
dag de kommende piloter fik deres første tur, der kaldes 
"dollar-ride", og med hjælp fra fotograf Casper Tybjerg, 
gav det stof til en fl ot og spændende reportage. 

Som det fremgår af forsiden, har FLYV også været på be
søg hos TV-2 NEWS helikopteren, der i mere end 7 år har 
givet bl.a. TV2s seere unikke billeder fra luften. Ud over 
at vise hvad NEWS-helikopteren kan, tog NEWS-helikop
terens "far", Thomas Kris tensen, også imod opfordring til 
at tage FLYV under kærlig behandling, og på redaktionen 
takker vi for, at han tog sig tid til at komme med en masse 
gode råd til hvordan FLYV kan blive endnu bedre. Thomas 
og folkene omkring NEWS ved MEGET om hvordan en 
histor ie ska l "skæres", og på FLYV-redaktionen håber vi 
det kan ses, at undertegnede fik et lynkursus i luftfotogra
fering og visuel historiefortælling! 

I mange år har fænomene t "sort taxiflyvning" væ ret dis
kuteret, men at der også fandtes "sort ruteflyvning" var 
nyt. Og da det derfor ikke er noget FLYV har skrevet 0 111 

før, måtte turen gå til Sønderborg, hvor det blev til en arti
kel om "alsieexpressen"! 

Modelbygning er en interesse der deles af mange tusinde 
børn i alle a ldre. Men der er stor forskel på modelbygere, 
og ikke mange der går så meget op i denne hobby som 
John Borgen, der viser en helt fantastisk DC-9 model frem 
for FLYV. 

-
Rune Balle 
Redaktør . 

og udgiver af FLYVji 
ra2013 

Født i Odense 1967 
A-cert. I PPL 1991 
Cand. scient i ant,-, . 
CPL i New Ze , opo/091 Kbh. 1999 
CP · a,and 2003 

~ l I Danmark 2004 
·; Flyvepladschef på Sa . 

. Flyveinstruktør 200 msø siden 2004 

. Søjly rating Canada ·;012 

Når nu vi taler om at gå højt op i flyvning, så har vi i 
Danmark "flyvernørder", der går så meget op i deres 
flyveinteresse, at de skal have ilt med! Nogle af disse er 
ballonflyvere, og ballonskipper Thomas Jøhnk har sendt 
FLYV en beretning om to fantastiske flyveture: 18.000 
fod over Alperne og 20.000 fod over Sjælland. NYD DISSE 
HISTORIER! 

As the raisin in the hotdog-end ... har vi altid LUFTPO
STEN, hvor stafetten denne gang er taget af tidligere 
jagerpilot og erhvervspilot Wagn Langebek, der fortæller 
en lille procentdel af alle de spændende historier han kan 
fortælle, om sine mange oplevelser indenfor militær og 
civil flyvning. 

Ud over kort sagt, der bestyres af Knud Larsen, har vi en 
lille historie om hvordan AVGAS kommer ud til de mange 
flyvepldtbe1 ug luflhdvne. I den forbindcl:Jc hur vi, efter 
artiklen blev færdig, modtaget den gode nyhed, at AV
GAS - næsten helt sikkert - også snart vil kunne leveres t il 
små private heli-ports og airstrips i såkaldte IBC'er. Efter 
sigende er der tale om små 1.000 liter beholdere der, kan 
opstilles hvor der er brug for dem, og toppes op, når der 
er brug for det. Mere om det i næste FLYV! 

God læselyst! 
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:Nel SO, 

Flyveplads Guiden 
Alle piloter kender VFG'en, der udgives 
af Trafikstyre/sen, og mon ikke de fleste 
VFG-abonnenter på et eller andet 
tidspunkt hu, været lidt trætte af at 
skulle bruge tid på at sidde og udskifte 
sider i VFG'en, fordi et telefonnummer 
er ændret, eller et kort over en lufthavn 
er blevet justeret en smule. 

VFG'en er det officielle opslagsværk, 
og når man udskifter de sider man 
modtager fra Trafikstyre/sen, er VFG'en 
opdateret med informationer, der er så 
korrekte som muligt. 

At VFG'en opdateres hver måned er 
selvfølgelig optimalt, men i mange 
andre lande udgives en VFG en gang 
om året, hvilket naturligvis betyder, at 
nogle informationer bliver forældet. 
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Sammenlignet med mange andre 
landes VFG'er, er den danske VFG 
et rigtigt godt opslagsværk, men 
den mangler alle de små private 
flyvepladser samt informationer som 
f eks. hvad jordsignalerne betyder
hvilket af og til har givet kontrollanter 
underholdning, når en elev til en 
flyveprøve febrilsk har bladret rundt i 
en VFG, for at finde ud af hvad f eks. en 
gul diagonal på rød baggrund betyder. 

For omkring ti år siden, fik en pilot 
den ide, at lave et afkog af VFG'en, 
og Flyveplads Guiden, som den kom 
til at hedde, indeholder de vigtigste 
informationer om lufthavne og 
flyvepladser i Danmark. 

Flyveplads Guiden er ikke officielt 
anerkendt, hvilket også fremgår 
tydeliqt i guiden, men dn dPn 
indeholder alle flyvepladser og 
lufthavne i Danmark - og ikke kun de 
offentligt godkendte - er den et rigtigt 
godt supplement til VFG'en. 

Flyveplads Guiden kan bestilles hos 
www.airbooks.dk men forhandles også 
af KDA-butikken / www.aeropartner.dk 
i Roskilde Lufthavn. Pris 100 kr. + porto. 
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ABONNEMENT 
www.flyv.dk eller telefon: 40 16 40 44 

ADMINISTRATION 
Flyvervej 10, 8305 Samsø 
Telefon: 40 16 40 44 

REDAKTION 
FLYV 
Terminal 1 
Flyvervej 10 
8305 Samsø 

Tlf.: 40 16 40 44 

E-mail: redaktion@flyv.dk 
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KEFLAVIK UDVIDER 

Keflav(k International Airport er 
Islands største lufthavn og landets 
eneste egentlig internationale. Den 
ligger godt 40 km sydvest for hoved
staden Reykjav(k. 

Lufthavnen blev påbegyndt i 1942 
som flybase for United States Army 
Air Force, især som mellemlandings
plads for jager- og bombefly på vej til 
krigsskuepladsen i Europa. Allierede 
maritime patruljefly anvendte også 
Keflavik i Slaget om Atlanterhavet. 
Amerikanerne rømmede basen i 
194 7, men vendte ti lbage i 1950'erne 
under navnet Naval Air Station Kefla
vik. Den militære del af lufthavnen, 
som US Navy brugte, blev nedlagt i 
2006, og man kan fortsat se en række 
af de køretøjer i brug, som amerika
nerne anvendte på stedet. 
Lufthavnen blev sideløbende den 
militære anvendelse også anvendt 
som civil lufthavn. Næste år udvider 
lufthavnen sydterminalen meu ca. 
5.000 m2.Udvidelsen vil omfatte 
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af Knud Larsen 

boarding-områder og seks bus-gates 
til fjern parkerede fly. Allerede i år 
forventes de første forbedringer at 
træde i kraft, idet det automatiske ba
gagesystem med fordoblet kapacitet 
ventes i gang denne sommer. 
Udvidelsen er nødvendiggjort af 
luftfartsselskabet Icelandair's suc
ces med at benytte lufthavnen som 
mellemlandings plads for deres ruter 
mellem USA og Europa. Lufthavnen 
betjente i 2013 ca. 2,8 millioner rej
sende. 

ROSKILDE LUFTHAVN 

Det får fint for Roskilde Executive 
Handling. Sidste år blev lufthavnens 
FBO valgt ind på syvende pladsen a f 
organisationen European Business 
Air News. I år blev det til en 2. plads 
kun overgået af det svenske Grafair. 
377 handlingselskaber bliver vur
deret. Lufthavnen bliver bedømt på 
komfort og service. Succesen er ikke 
opnået ved at forkæle passagererne 
med ove rdådige faci liteter men med 

imødekommenhed. De føler sig ikke 
som passagerer og kunder, de føler 
sig som gæster, siger lufthavnschef 
Lars Lip. 

CESSNA M2 

Citation M2 "kom på gaden" i august 
2013. Udviklingen og certificerings
processen tog over 150.000 timer. To 
prototypefly fløj ca. 1.000 timer og 
360.000 nm i forbindelsen med certi
ficeringen. 
Cessna M2 er afløseren for CJ1 +. Den 
har en max. rejsefart på 400 TAS, der 
produceres afto Williams FJ44 mo
torer, og har en rækkevidde på 1.300 
nm. Flyet kan operere på lufthavne 
med korte hanP-r p~ 1 100 m og stige 
til 41.000 fod på 24 minutter. M2 
er certificeret til en-pilot operation. 
Cockpittet som i Cessna terminologi 
hedder lntrinzic er baseret med Gar
min G3000 multifunktions fladskær
me. Skærmene aktiveres på samme 
måde som smartphones. I kabinen er 
der plads til seks passagerer. 



TBM 900 
Den franske flyfabrik Daher-Socata 
(tidligere EADS Socata) vil prøve at 
inc.lhenle tabt terræ n på turboprop
markedet. Flytypen begyndte med 
modelnavnet TBM 700 som et seks 
personers fly med turbopropmotor. 
Efter en række år kom første face-lift 
til TBM 850, og nu prøver Socata så 
med face-lift nummer to til TBM 900. 
Midt i marts 2014 lanceredes den 
med 26 modifikationer, hvoraf de vig
t igste er wing-lets, et nyt haleparti, 
fem-bladet kompositpropel, redes
ignet motorskærme og udstødnings
system, nyt cockpit med æ ndrede 
motorhåndtag, nyt elektrisk system 
og automatisk trykkabinesystem. 
Motoren er stadig en Pratt & Whitney 
Canada PT6A-66D. Tophastigheden 
er øget t il 330 kts i 28.000 fod. Ræk
kevidden er nu 1.730 nm med fem 
personer ombord og et forbrug på 37 
US gallons pr. time. 

Socata har leveret 662 af type n, 324 
TBM 700 og 338 TBM 850. 

R ETTEN I SØNDERBORG OFFENTLIG
GØR I EN PRESSEMEDDELELSE: 

"Retten idømte den 20. marts 2014 
en pilot betinget fængsel i 3 måneder 
og 3 års betinget frakendelse af ret
ten til at gøre tjeneste på et luftfartøj 
for uagtsomt manddrab i forbindelse 
med tilsidesættelse af væsentlige 
hensyn til flyvesikkerheden. 

Den 24. marts 2012 fløj piloten en 
prøvelektion med en passager i 
forbindelse med et polterabend ar
rangement. Flyet havarerede, og pas
sageren omkom. Piloten pådrog sig 
svære skader. 

Piloten blev dømt for uagtsomt 
manddrab efter strilffolovens § 241 
ved at have t ilsidesat væsentlige 
hensyn til flyvesikkerheden, idet 
han under flyvningen under den til
ladte højde på 2000 fod og i s trid 
med reglerne for en prøvelektion fløj 
kunstflyvning. Piloten udførte et 360 
graders rul om flyets egen akse, en 
brat stigning og en efterfølgende brat 
krængning. 

I forbindelse med den sidste manøvre 
ramte flyet nogle træer og havare
rede. 

Retten skulle tage stilling til, om en 
række andre årsager - blandt andet 
fejl ved styrekablerne e ller motorstop 
- end pilotens flyvning kunne have 
forårsaget havariet. Det afviste retten. 
Det var bevist, at årsagen til havariet 
var, at piloten i alt for lav højde ud
førte en wing-over lignende manøvre, 
der utilsigtet blev afsluttet i en for lav 
udgangshøjdP. 
Piloten blev også dømt for under dele 
af flyvningen at have været under 
500 fods højde og for at have udført 
flyvningen i strid med flyverskolens 
godkendte uddannelsesprogram. 
Piloten blev frifundet for at have ud
ført en kunstflyvningsmanøvre i form 
af et drej t il en omvendt flyvestilling. 
Han blev også frifundet for uden til
ladelse at have fløjet erhvervsmæssig 
rundflyvning med en passager mod 
betaling. 

Han blev endvidere frifundet for 
at have fløjet på særlig hensynsløs 
måde. Retten mente ikke, at piloten 
bevidst havde sat sig ud over hensy
net til andres sikkerhed. 
Ved st raffens fastsættelse blev der 
lagt vægt på, at der var tale om en 
grov overskridelse af de tilladte 
flyve højder under udførelse afflere 
kunstflyvningsmanøvre i strid med 
et godkendt uddannelsesprogram, alt 
med den konsekvens, at flyets passa
ger omkom. 



Under hensyn til de alvorlige skader, 
som piloten pådrog sig ved havariet, 
og henset til at forholdet var begået 
for 2 år siden, blev straffen gjort be
tinget med 1 års prøvetid. 
Fordi piloten havde fløjet under til
sidesættelse af væsentlige hensyn 
til flyvesikkerheden følger det af 
luflfa1 Lslovens § 150, at han betinget 
skulle frakendes retten t il at gøre tje
neste på et luftfartøj. Retten fastsatte 
en prøvetid på 3 år. 
En påstand om, at frakendelsen skul
le være ubetinget blev ikke taget til 
følge, idet piloten var blevet frifundet 
for at have fløjet særligt hensynsløst 
og for at have fløjet rundflyvning med 
en passager mod betaling. 
En påstand om, at piloten skulle fra
kendes retten til at drive flyveskole 
og instruktørvirksomhed blev ikke 
taget til følge. Retten mente ikke, 
at piloten havde udvist en sådan 
adfærd, at der var næ rliggende fare 
for, at han ville misbruge retten til at 
drive flyveskole og instruktørvirk
somhed." 

Havarikommissionen for Civil Luft
fart behandlede i rapport HCLJ 510-
2012-97 sagen. 

MH370 
Malaysia Airlines flight MH370 fra 
Kuala Lumpur, Malaysia (position 
N03.00 Elll.00) Lil Beijing, Kina 
forsvandt fra radarskærme, og al 
kommunikation ophørte ca. en time 
efter start med kurs mod Deijing. Del 
var den 8. marts 2014. 

Siden har ingen set eller hørt fra flyet. 
I skrivende stund e r det 23 dage si
den. 
Forvirringen over hvor flyet blev 
af har ført til at udpegede eftersøg
ningsområder har skiftet fra havom-
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rådet mellem Malaysia og Cambodia, 
derefter i havet vest for Sumatra og 
nu til det sydlige Indiske Ocean ca. 
2000 km vest for den australske by 
Perth. 
MH370 er en Boeing 777-200ER med 
239 personer ombord. 
Organisationen Inmarsat med ho
vedkontor i London blev oprindelig 
etableret i 1979 for at give skibe 
satellitkommunikation over store 
havområdet. lnmarsat h;;ir placeret en 
geostationær satellit over Ækvator, og 
a rbejder nu ikke kun for skibsfarten, 
men bla. også for luftfarten. Signaler 
opfanget fra MH370 er registreret og 
databehandlet og er på baggrund af 
Doppler-effekten ( signalets frekvens
æ ndring ved bevægelse) beregnet at 
flyet kurs er ændret fra den oprinde
lige nordøstlige kurs mod Beijing til 
en sydvestlig kurs mod det sydlige 
Indiske Ocean. 
I den stadig igangvæ rende eftersøg
ning deltager ni militærfly og et civilt 
fly samt 12 skibe fra mange lande i 
området. Eftersøgningsområdet er 
beregnet til 251.000 km2 (sek!> gange 
Danmarks størrelse). 
Gætterierne om hvorfor flyet er for
svundet går på alt fra high-jacking, 
at piloterne ( evt. sammen med 
medskyldige) bevist har fløjet flyet 
i havet, politiske årsager, a t air-con
ditionsystemet er sat ud af funktion 
med iltmangel til følge, brand i flyet 
og andre tekniske årsager. 
Der er næppe den teori der ikke er 
blevet afprøvet, men indtil nu kun 
gætteri. +-

Flysamlingen på 
Danmarks Tekniske 
Museum 

Foreningen "Flyvemuseets venner" 
har gennem en årrække beskrevet 
en c;tor rlPI af de fly, der er udstillet 
på D,rnm;irksTekniske Museum. 
Det er foregået ved at udarbejde en 
række spændende artikler om flyene, 
og artiklerne har været publiceret i 
foreningens tidsskift NYT. 

Som mange nok erindrer, var der i en 
årrække et imponerende flyvemuseum 
i Billund Lufthavn. Museet, der 
havde været undervejs siden 1973, fik 
adresse i Billund og åbnede under stor 
festivitas i 1997, med en imponerende 
samling af fly og effekter fra dansk 
flyvehistories første 60-70 år. Museet 
fik desværre en ret kort levetid, for 
allerede efter 7 år måtte det lukke, 
fordi økonomien ikke hang sammen. 

Set i lyset af at der gik næsten 25 år fra 
der blev taget initiativ til at etablere 
et flyvemuseum, til det åbnede i 
Bil lund, blev der relativt hurtigt fundet 
en løsning på hvor de historiske fly 
og effekter skulle hen, da museet i 
Billund lukkede. Løsningen bestod i at 
fusionere det flyvehistoriske museum 
med Danmarks Tekniske Museum, 
og 6. maj 2000 blev det nye tekniske 
museum og flyvemuseum åbnet i de 
tidligere støberihaller, der havde været 
en del af HP.l,;in9ør Skibsværft. 

Danmarks Tekniske Museum råder 
over en imponerende samling af 
teknik, der har været anvendt i 
Danmark. At fusionere det tekniske 
museum med et flyvemuseum - i en 
kold støberi hal - har været en kæmpe 
udfordring, der har været kritiseret af 
mange men værdsat af flere. Kritikere 
lader sig irritere over, at der blandt 
de udstillede fly også udstilles teknik, 
der ikke har ret meget at gøre med 
flyvning, mens tilhængere fremhæver 
at flyvninq jo netop er t eknik, der 
bruges sammen med al mulig anden 
t eknik. 
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Hvorom alting er, så råder 
Danmarks Tekniske Museum over 
en imponerende samling af fly og 
flyverelaterede effekter, og hvis 
kritikere af museet har været irriterede 
over manglende informationer om de 
udstillede fly, så vi l de kunne glæde 
sig over bogen "Flysamlingen på 
Danmarks Tekniske Museum". 

Bogen er et "must", hvis m,rn vil 
have maksimalt udbytte af at 
besøge museet, og den vil uden 
tvivl give museets gæster en endnu 
bedre oplevelse, hvad enten man 
bestiller bogen og læser den inden 
museumsbesøg, eller køber den på 
museet og læser den efter at have 
besøgt museet. Bogen kan naturligvis 
også bruges som guidebog på en tur 
rundt i museet, hvis man vel at mærke 
har god tid, for man får rigtigt meget 
spændende historie for de bare 95 
kroner bogen koster. 

Bogen kan købes direkte gennem 
Flyvemuseets Venner eller hos 
boghandelen ved opgivelse af 
ISBN-nummer: 978-87-997218-0-1 

Pris: 95 kr. 

The Road to Narromine 

"1997 
Jeg så simpelthen aldrig elkablerne. 
Men pludseliq var de lige her og skra
bede hen over hutten, 15 cm fra mit 
ansigt, og bankede ind i hinanden med 
en kæmpegnist så stor som min næve, 
og som brændte et hul igennem det 
klare plexiglas. Min krop blev slynget 
voldsomt fremad i selerne. I et lynglimt 
vidste jeg præcist, hvad der skete, og 
det var noget dårligt, og at de næste få 
sekunder kunne være de sidste i mit liv." 

Så dramatisk starter Jim Richards sin 
bog om vejen til Narromine, en mindre 
by i New South Wales i Australien. Han 
er ved at lande ude i et svævefly på en 
harvet mark. 

Bogen har undertitlen: Et livs eventyr, 
i luften, på vejen og bag et kamera. Og 
kapitlerne skifter hele tiden mellem 
hans store interesse for svæveflyvning, 
om hans oplevelser og ind i mellem 
filosofiske betragtninger på vejen fra 
Sydney t il Narromine (ca. 435 km), 
som han hver eneste gang nyder at t il
bagelægge. Og om hans karriere c;om 
radiomand på Bermuda, reklamemand 
og kameramand. Han har stor succes i 
sit arbejdsliv. 

Som radiomand kom han med på flere 
reportageflyvninger i bl.a. T-33 (T-Bird), 
KC-97 og B-29/K-50 lufttankningsfly. 
Desuden flyver han på et langt senere 
t idspunkt tre g,rnge med Concorden. 
Han fortæller også om sin barndom i 
England ved siden af en luftbase, som 
bl.a. var hjemsted for Lancaster Dam 
Buster flyene, og på et vist ridspunkt 
får han sin luftdåb sammen med sin far 
i et lille sportsfly, som stod på en mark 
ved siden af et stort stævne med kon
kurrencer i pløjning. 

Han starter i 1977 i en alder på knap 40 
med at lære at svæveflyve i Narromine 
sammen med en arbejdskollega, som 

VE ER 

dog ikke får den helt store begejstring 
for sporten. Men for Jim Richards bl i
ver det et livslangt kærlighedsforhold 
kun afbrudt af hårdt arbejde og lidt 
familieliv. 

Jeg må ærligt indrømme, at Jim Ri
chards bog fængede lige fra første 
side, og det var svært at lægge den t il 
side pga. andre gøremål, og den var 
alt for kort! Sådan syntes det i hvert 
fald. Den er uhyre velskrevet, og som 
tidligere nævnt af og til vidunderligt 
filosofisk. Hans beskrivelser af sine 
oplevelser i svævefly findes nok ikke 
bedre. Man føler virkeligt, at man sid
der de 40 cm bag styrepinden! 

Happy Reading. 

Jørgen Korsgaard 
Modelflyver/svæveflyver 

Jim Richards 
385 sider 
Forlag Redcliff House, Durango, 
Colorado 
Bogen kan fås hos amazon.com, eller 
amazon.de 
Pris 18.95 USD 
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Når det danske flyvevåben har brug for nye piloter bliver de nøje udvalgt efter 
at have gennemgået skriftlige prøver, fysiske prøver, helbredsundersøgelser og 
samtaler med forsvarets psykologer og rekrutterings-specialister. 
Den altafgørende ';obsamtale" tager dog fem måneder og foregår på FLYVE
SKOLEN i Karup. 

Da FLYV besøger Flyveskolen på 
Flyvestation Karup er der hektisk 
aktivitet, for skolens elleve nye ele
ver skal flyve SAAB Tl 7 for første 
gang. Faktisk skulle de have fløjet 
en uge tidligere, men det blev udsat 
på grund af lave skyer og dårlig sigt. 
Denne tirsdag- den 25. februar 2014 
- lyder vejrudsigten på skyfrit. svag 
vind fra sydøst og en lufttemperatur 
p,1 op mod 10 grader C. Med andre 
ord: perfekt vejr til at få alle elever 
igennem deres første flyvetur! 
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Anders Refsgaard, med pilotnavnet 
REF, tager imod FLYV, og fortæller 
at dagens mission består i at vise de 
nye elever hvad de skal lære op mod 
SOLO CHECK. REF fortæller, at kurset 
ganske enkelt består i at finde ud 
af hvem af de elleve elever, der skal 
fortsætte uddannelsen som piloter, 
og han fortæller, at dagens flyvning er 
"gratis" forstået på den måde, at ele
verne ikke bliver bedømt denne dag. 
Helt "gratis" er turen dog ikke, for 
efter endt flyvning, overrækker ele-

verne en dollarseddel til instruktøren 
som "betaling" for første flyvetur 
Traditionen stammer fra de ameri
kanske flyveskoler, hvor de få udvalg
te flyverelPVPr senere skal gennemgå 
uddannelse til at flyve helikopter el
ler fastvingede fly. Begrebet "Dollar
ride" menes at stamme helt tilbage 
fra flyvningens start, i begyndelsen af 
1900-tallet, hvor de såkaldte "barn
stormers" fløj rundt i til markeder og 
"country-fairs" i USA, hvor de tilbød 
en flyvetur for en dollar. 



Dollar-sedlen er senere omfortolket 
til at være et symbol på at eleverne 
efter denne tur ikke længere er pas
sagerer, men elever, der skal at lære 
at flyve. 

AVNØ TIL KARUP 

I "gamle dage" foregik grundud
dannelsen af forsvarets piloter på 
flyvestation Avnø på Sydsjælland, 
hvor <ler hlev fløjet med de Havilland 
Chipmunks fra 1946 til 1975 hvor 
de nye fly kom til at hedde SMB T17 
Supporter. De "nye" fly har nu været 
i tjeneste i næsten 40 år, og 27 af de 
oprindeligt 32 fly er stadigvæk i tje
neste og de holder sig fortrinligt, tak
ket været grundig vedligeholdelse på 
Flyvestation Karup 

27 fly til elleve elever kan lyde af 
meget, men af de 27 fly er tre fly sta
tioneret på henholdsvis Flyvestation 
Ålborg og Flyvestation Skrydstrup, 
hvor piloter, der til dagligt flyver 
transportfly eller jagerfly flyver i 
flyene med jævne mellemrum, for at 

ve<lllgeholtle deres relligheJ ti l at 
flyve SEP - single engine piston. 
Med seks af 27 fly udstationeret, er 
der er 21 fly til rådighed i Karup. Af 
disse er der altid et par stykker til 
service, hvilket betyder at der nor
malt er i hvert fald 15-17 fly til rådig
hed, når flyveskolen skal bruge dem. 

MODERNE TALENT-UDVIKLING 

Flyveskolen i på Flyvestation Karup 
afspejler flyveverdenen udenfor heg
net, og hvis man tror at forsvarets 
pilotuddannelse i dag er som "den 
sort skole" med kæft, trit og retning, 
og at skolens instruktører er højt 
hævet over mindreværdige elever, så 
må man tro om igen. For flyveskolens 
vigtigste opgave er, at finde og udvik
le de "talenter" der egner sig bedst til 
at blive ansat som piloter i forsvaret, 
hvor det næsten altafgørende er, at 
kunne samarbejde og at respektere 
samarbejdspartnere og forstå de 
sammenhænge, man som ansat er en 
del af. 

En stor del af udvrolgcl3csproccsscn 
består derfor i at finde de elever, der 
har den indlæringskurve der passer 
til forsvaret, hvor der ikke er tid til 
"slow-learners" eller elever der løber 
fra de andre elever, uden at tænke på 
at de er en del af et hold. Udvælgel
sen foregår med andre ord løbende 
ved, at eleverne hele tiden evalueres 
på mange forskellige felter der både 
handler om individuel indlæringsev
ne, håndelag samt evne og vilje til at 
arbejde sammen med andre elever. 

SOLO OG FINAL CHECK 
Gennem de fem måneders "ansæt
telses-samtale" er der to milepæle: 
SOLO og FINAL CHECK, og det er her 
det for alvor viser sig om eleverne 
kan fortsætte uddannelsen eller må 
forlade skolen. Efter den første tur 
i Tl 7 trænes eleverne til at kunne 
håndtere et fly, så de efter 12 lek
tioner kan blive sendt solo. At nå til 
SOLO CHECK volder som regel ikke 
de store problemer, fordi opgaven er 
relativt overskuelig, men statistisk 
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set er det dog ikke alle der består 
checket og får lov til at flyve solo. 

Efter første solo strammes skruen 
gevaldigt, fordi eleverne herfra og til 
FINAL CHECK skal vise at de kan lære 
det de skal, på den afsatte tid, fordi 
de senere skal gennemgå krævende 
uddannelser i USA, hvor de bliver 
uddannet til at flyve henholdsvis heli
kopter, jagerfly eller transportfly. 

På holdet der startede i februar 
2014 er der 11 elever. FLYV fik lov 
til at hilse på et par af eleverne på 
den hektiske dag hvor de fik deres 
"dollar-ride". Eleverne var, forståeligt 
nok, meget optaget af skulle ud på 
første flyvetur, og derfor var der ikke 
r igtigt tid til at fortælle om den drøm
meuddannelse, de lige var startet på. 
Vi håber dog på, at FLYVs læsere kan 
få lov til at høre mere, for både elever 
og instruktører var åbne for et besøg 
senere i uddannelsesforløbet. + 
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To fly på et bord ... 

ModelofT-17 
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Tre "grønne" elever forbereder sig på 
første flyvetur med instruktør. 
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J\ VGAS 100LL er ikke bare benzin! AVGAS 100LL er specialbrændstof til stempelmotorer, der 
er konstrueret til at fungere under de specielle forhold motorerne bliver udsat for, i alt fra ark
tiske til tropiske klimaforhold. AV GAS 100LL fremstilles kun få steder i Verden, og fra de dyre 
dråber forfader raffinaderiet, til de tankes på et fly, skaf der være styr på kvaliteten! 



Poul Sørensen er ansat som chauffør i selskabet LOGI
DAN, der blandt andet køre r for Shell, der har tankanlæg 
med AVGAS på de fleste større lufthavne i Danmark. Han 
fortæller, at det er lidt specielt at køre med AVGAS, fordi 
det kræver meget papirarbejde, og god portion tålmodig
hed. FLYV møder ham en tidlig kold og klar marts-mor
gen i Roskilde Lufthavn, hvor han er ved at være færdig 
med at levere 39.980 liter AVGAS. 

Imens bræ ndstoffet løber ned i den ene af Shells ny
installerPrlP S0.000 liter jordtanke, fortæller Poul, at han 
henterlP. rlP. mange liter aftenen før på Prøvestenen på 
Amager, hvorfra han kørLe til garageanlægget hos LOGI
DAN i Hedehusene, hvor han overnattede i lastbilens fø
rerhus - klos op af de næsten 40.000 liter 11hfmzin". 

At tanke 40.000 liter tager tid, for ud over de 62 minutter 
det tager, når der kun løber 650 liter om bord pr minut, 
tager det tid at skifte mellem de tre tanke der er på an
hængeren. Og så tager det tid at udfylde alle de nødven
dige papirer, at udtage prøver og a t få plomberet lasten 
inden afgang fra Prøvestenen. 

40.000 liter AVGAS indbringer næsten 800.000 kroner, 
og derfor bliver der passet rigtigt godt på lasten, der ville 
kunne få en Cessna 172 eller Pi per 28 til at flyve i 1.333 
timer, hvilket er mere end de fleste fritidspiloter når at 
flyve gennem en hel "karriere". Et er værdien, når det sæl
ges, noget andet er det tab det ville påføre LOGI-DAN eller 
en forhandler, hvis der skete noget med brændstoffet un
der veis fra Prøvestenen t il luflhavnen eller flyvepladsen 
hvorfra det pumpes om bord i flyene. 

Poul Sørensen har kørt AVGAS for LOG I-DAN i næsten 
seks år, og han kører rundt i hele Danmark, for at levere 
Lil a lt fra store lufthavne til flyveklubber eller private 
mennesker, der f.eks. har et 1000 liters tankanlæg til en 
helikopter. 
Tankvognen er nemlig hygget så den kan levere nøje af
målte "portioner", og det er helt speciel t, fordi langt de fle
ste tankvogne der anvendes til at transportere bilbenzin 
P.llP.r JP.t-hrændstof kun er konstrueret til at brændstoffet 
kan løbe ned i en jordtank. 

FILTER SPARER PENGE 

BRÆNDSTOF FORSVINDER UNDER TRANSPORT ! ! ! 
Da Poul Sørensen er ved at være færdig med at pumpe de 
ca. 40.000 liter AVGAS fra tankbilen t il jordanlægget, pe
ger han på tælleren. "Se" - siger han "jeg tankede præcist 
39.980 liter på Prøvestenen i aftes, og nu har jeg leveret 
39.623 liter. Er det ikke mærkeligt?" 
Imens jeg fotograferer detalje r på lastbilen, funderer jeg 
over hvordan der kan forsvinde over 350 liter til en værdi 
af omkring 7.000 kr. og uden at tænke alt for meget, spør
ger jeg hvordan det kan gå til. 

"Jamen det er såmen meget simpelt" siger Poul Sørensen 
imens han med et glimt i øjel lager en tabel frem og fort
sætter "i aftes tankede jeg 39.980 liter med en temperatur 
på 12 grader, og da det her til morgP.n kun er 3 grader, så 
fylder det mindre hvilket så vil sige, at tælleren registrerer 
357 liter mindre." 
Det er altså i mere end en betydning at tanken tæller, for 
uden tanke på massefylde og temperatur kan man nemt 
komme til at tanke mere eller mindre end planlagt. Som 
privatpilot, der tanker 50-100 liter ad gangen har det dog 
ikke den store betydning, men måske kan det betale sig 
for "nørdede" piloter, at regne ud hvor og hvornår de 
spares lidt på at tanke på det r igtige tidspunkt! 

Vet påkrævede mikro-filie1 

For et fire år siden kom et nyt myndighedskrav, der be
tød at alle tankanlæg til AVGAS skulle have mo~teret~ 
et mikrofilter, for at fjerne mikrosko i r~ ---

1 

brændstoff P.t. OP.t var et av~e unne fiave lukket langt 
over pawaelelf"a1 a e tanlfanlæg i Danmark, og at det blev 
undgået skyldes en ualmindeligt god ide, der kom fra 
LOGI-DAN. Ideen var ganske enkelt, a t montere eet mikro
filter på tankvognen, i <;tPrlPt for at tvinge de enkelte ejere 
af tankanlæg til at købe og vedligeholde de dyre filtre - og 
ideen blev godkendt af samme myndigheder, der havde 
krævet filtrene. 
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Det blev dog stadig til tre pragtfulde 
flyvninger hvor de flotte udsigter 
over de østrigske alper blev indtaget 
- men også tre flyvninger hvor der 
konstant blev holdt skarpt øje med 
vindretninger og -hastigheder i de 
forskellige luftlag således at en sikker 
landing i en velegnet da l hele tiden 
var mde for rækkevidde. Me<l vln<l
hastigheder i højden på under ti km 
i timen (som på første flyvning) skal 
man ikke begive sig ind over et 50 km 
stort bjergområde uden dale når gas
mængden kun rækker til maksimalt 5 
timers flyvning! 

På sidste flyvning viste vinrln~tninger 
og hastigheder sig særdeles gunstige. 
Vindretningen var således at vi fulgte 
F.6S 1 perfekt mod øst (uansethøjde), 
og hastigheden på ca. 15 knob fra 
10.000 fod og op var tilpas stor til at 
hvis vi røg ved siden af dalen kunne 
vi med stor margin nå tværgående 
dale 50 km. forude. Så da vi nåede 
10.000 fod besluttede vi at fortsætte 
stigningen. Iltudstyr blev fundet frem 
og Wien Information blev kontaktet 
for at koordinere vores stigning over 
FL 125. Tilladelse til først FL 140, så 
FL 170 og derpå FL 185 blev tildelt 
uden problemer og Pn fant;;i<;ti<;k og 
fuldstændig problemfri stigning til FL 
180 blev foretaget i løbet af de næ
ste tre kvarter. Billeder og film blev 
taget med alt medbragt fotoudstyr, 

high five's blev udvekslet mellem os 
alle og Morten fik lov at fyre bræn
deren en enkelt gang således at han 
kan kalde sig højestflyvende danske 
ballon-put gennem alle tider (uddan
nelse t il ballonskipper omfatter nor
malt alene en højdeflyvning til 3.000 
fod). Efterfølgende nedstigning blev 
gennemført med et synk på ca. 1 m/s 
og inden for en halv time var vi igen i 
lav højde - og stadig inde over dalen 
langs E651. 

Turen blev foretaget i OY-LOL som er 
den største danske private ballon på 
133.000 kubikfod. De kommercielle 
balloner er generelt meget større, i 
Danmark starter Philip denne sæson 
flyvninger i en 425.000 kubikfod 
stor ballon som tager 19 passager 
foruden pilot og en crew. En ballon 
på 133.000 kubikfod er en særdeles 
god størrelse til alpeflyvninger i det 
denne størrelse tillader at man både 
kan være tre personer i kurven, kan 
medtage gas nok til 5 timers flyvning 
og kan flyve i store højder. 

Normale brændere får problemer 
med ilttilførelse ved 12 til 20.000 fod 
- våge blusset får tendens til at gå ud 
efter fyring og/eller flammen starter 
højere og højere over brænderen. 
OY-LOL er udstyret med en Cameron 
High Altitude Shadow Burner som er 
certificeret t il 30.000 fod. Brænderen 

har to enheder og begge fungerede 
fuldstændigt upåklageligt på hele 
turen. 

Som ekstra ilt over 10.000 fod an
vendte vi en simpel løsning som 
tilfører ilt direkte til næsen. Denne 
løsning fungerer fint i højder på net
op op til 18.000 fod. Til senPrP flyv
ninger til højere højder planlægger 
vi at anvende iltløsning baseret på 
MBU-20/P masker, HGU-26/P hjelme 
og A14 Diluter Demand regulatorer. 
En sådan iltløsning til to personer 
er anskaffet og afprøvet i militærets 
undertrykskammer ved Roskilde på 
en simuleret ballonflyvning til 30.000 
fod. Endvidere har vi anskaffet en 
kulfibertank med rigelig kapacitet 
således at to personer kan indånde 
ren ilt fra start til vi når maksimal 
højde og til vi igen er under 10.000 
fod. Balloner stiger langsomt og da 
der erfaringsmæssigt altid er en del 
koordinering med flykontrollen når 
vi ønsker at flyve højere end ind- og 
udgående trafik til Kastrup opnår 
vi herved - som man bør - at ind
ånde ren ilt i 30+ minutter før vi når 
10.000 fod. 

En film fra turen til 18.000 fod kan ses 
her: http://youtu.be/1iby8Ignlos 
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At Thomas Jøhnk 

skal han nok si!rre 
anden trafik i vores nærhed. 



CENTER AIR PILOT ACADEMY 

Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 
www. bl ivpi lot.com 
+45 46 19 19 19 

Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

pilot acaden1y 









T homas Kristensen er chef 
for Newcopter ApS, de r 

opererer NEWS-helikopteren og 4-5 
andre helikoptere, der bruges til ta
xiflyvning og a lle de andre opgaver 
Newcopter løser. Sideløbende med 
Newcopter driver han også datter
selskabet HELIFLIGHT, der gennem 
de seneste godt 25 år har uddannet 
helikopterpiloter, hvilket foregår med 
Robinson 22 og 44 samt Eurocopter. 
Da vi en tåget dag i begyndelsen af 
marts, afLaler a l for!>Øge 0111 vi kan 
lave MED PÅ JOB torsdag den 13. 
marts, er der ingen der ved hvad 
dagen vil byde på. Men dagen starter 
med en stille morgen med rimfrost, 
næsten igen vind og absolut skyfrit, 
og <l;.i jee ;mkommer til Newcopter 
i Roskilde Lufthavn ved 8-tiden om 
morgenen er pilot og fotograf i fuld 
gang med at gøre NEWS-helikopteren 
klar. De undskylder mange gange, at 
de ikke lige har tid til at tale, den næ
ste times tid, og at jeg desværre ikke 
kan komme med, fordi der er "noget" 
de skal film e inde over København. 

Hele ideen i NEWS-helikopteren er 
at de kan rykke ud med kort varsel, 
og at de helst skal være først på 
pletten, når de får et tip 0111 "noget", 
og derfor ha r jeg selvfølgelig ingen 
indvendinger, og tager - måske lidt 
skuffet - imod tilbuddet om at vente 
inde i briefing rummet til Thomas 
Kristensen kommer. Det er jo netop 
det vi aftalte, og man kan jo ikke være 
lige heldig hver gang! 

TV2 NEWS 
Da Thomas Kristensen lidt senere 
ankommer, sætter vi os i køkkenet 
og taler om TV2 NEWS, der startede 
1. December 2006. På det tidspunkt 
havde Thomas allerede mange å rs 
erfa ring med at filme fra helikoptere, 
og da NEWS-kanalen skulle være 
24-timers nyhedsdækning - i bedste 
amcrikan3ke stil var det vigtigt for 
TV2 at kunne sende direkte billeder 
fra en helikopter. I starten blev TV2 
NEWS latterliggjort i andre medier, 
fordi skeptikere ikke gav en 24-ti-

(- I luften over Christiania. 

mers nyhedskanal mange måneders 
levetid. At bruge en helikopter, mente 
mange også var helt til grin i lille 
Danmark, hvor et kørende TV-hold 
jo kunne være fremme næsten ligeså 
hurtigt som en helikopter. 
Som bekendt har TV2-NEWS sendt 
nyhecler næsten uafbrudt siden 
første sendedag i 2006 og Thomas 
Kristensen forlælle1; at en stor del at 
kanalens succes skyldes a lle billeder
ne fra helikopteren. "Hele ideen med 
at bruge en helikopter er, at fortæ lle 
historie rne på en helt anden måde, 
og gennem årene har vi vist at vi kan 
give et bedre overblik end noget kø
rende TV-hold kan. Prøv at tænke på 
stormen Bodil og oversvømmelserne! 
Der var ingen der anede hvor slemt 
det var, og hvor omfattende det var, 
før vi viste det fra luften. Det gjorde 
virkeligt indtryk, og det gav myndig
hederne overblik meget hurtigere 
end de ellers ville have fået." 

SAMSPIL MED OFFENTLIGHEDEN 

Thomas Kristensen er Lyullgl s lolL 
over hvad holdet omkring NEWS
helikopteren har udrettet de godt syv 
å r de har leveret billeder til TV2 og 
mange andre kanaler, der køber bille
derne fra TV2 NEWS og han fortæller, 
at helikopteren ofte er fremme hurti-

Med Svanemølleværket i baggrunden. 

gere end "det officielle Danmark". Et 
godt eksempel er da en bræ ndende 
coaster sejlede ind i Storebæltsbroen, 
for da hang NEWS-helikopteren over 
broen og filmede inden politi og 
brandvæsen nåede frem. På spørgs
mål om hvordan NEWS-holdet lige 
kan vide at noget sker, stort set sam
tidigt med at alarmcentralen får e t 
opkald, svarer Thomas, "Jamen det 
er fordi TV2 NEWS nu er så indgroet 
en del at nyhedsbilledet i Danmark, 
at private mennPsker rineer til TV2 
NEWS, når de oplever noget som de 
mener er relevant for offentligheden. 
Husk på at TV2 NEWS i dag er den 
mest udbredte og mest sete nyheds
kanal i Danmark, og at TV2 NEWS kø
rer uafbrudt på skærm e på tanksta
tioner, lufthavne, ventesale, masser af 
busser og formentlig alle vagtstuer på 
Falck-stationer, brandstationer, poli ti
stationer og hos private vagt-firmaer 
- og så selvfølgelig i ti-tusinder af 
private hjem. Over en million seere -
det er tankevækkende ikke!" 

PÅ VAGT 24 TIMER I DØGNET 

Da samarbejdet mellem TV2 og 
NEWS helikopteren startede, var de t 
et forsøg, hvor der blev afsat et vist 
antal timer å rligt ti l at lave billeder, 
men det gik meget hurtigt op for TV2 
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hvor vigtig en rolle helikopteren kom 
til at spille. Derfor er der i dag piloter 
og fotografer på vagt alle døgnets 
t imer. "Vi er på vagt og er klar t il at 
gå i luften indenfor 2-3 minutter alle 
dage mellem 8 og 16, og når et dag
hold holder fri og går hjem, er næste 
dags hold på tilkald indtil de møder 
op næste dag, hvilket vi l sige at vi 
udenfor dagtimerne kan være i luften 
indenfor en halv t il en hel time." 

MED I LUFTEN 

Da vi kan se NEWS-helikopteren 
returnere til Roskilde Lufthavn hvor 
den lander "på tanken", s iger Thomas 
"Vi skal se at få lavet nogle billeder t il 
FLYV, og jeg har en ide." Han fortæller 
så, at han gerne vil rekonstruere den 
opgave NEWS-helikopteren lige har 
været ud på, og at han gerne vil have 
mig ud i en Robinson 44 så jeg kan 
tage billeder af NEWS-helikopteren 
med C.hristiania i baggrunden, men 
at han også gerne vil have mig ud at 
flyve i NEWS-helikopteren, så jeg kan 
tage et pa r billeder inde i den. Pla
nen bliver derfor, at jeg bliver sat på 
bagsædet i NEWS-helikopteren og at 
Thomas Kristensen flyver den, mens 
pilot Morten Bang flyver Robinson 
44'eren på s iden af os, indtil vi bytter 
et sted inde i byen. Da NEWS-fotograf 
Mads Thomsen og pilot Morten Bang 

kommer tilbage, gennemgår Thomas 
planen med os a lle, hvorefter vi flyver 
til København hvor vi lander på en 
foldboldbane ud for vandrehjemmet, 
der ligger lige overfor BellaCentret. 

UDSTYR FOR MILLIONER 

Da vi er i luften demonstrerer Tho
mas og fotografen Mads hvor effektivt 
det gyro-ophængte kamera er, og selv 
om Robinson 44'eren svinger fra side 
t il side og ændrer højde, står billedet 
at den hlle helikopter bomstille på de 
små skærme i NEWS-helikopteren. 
Thomas beder Mads zoome ind på en 
hvid varevogn i en indkørsel, og da 
han zoomer ind kan man læse hvad 
der står trykt på kasserne som en 
mand er ved at læsse ind i varevog
nen! 

Da vi kommer lidt tættere på Køben
havn, beder Thomas fotografen Mads 
om at zoome ind på en boligblok i 
Høje Gladsaxe, og på 8 km afstand 
kan man tydeligt se at der hænger 
en dyne ud fra et vindue på sjette 
sal. Det forklarer hvorfor TV2 NEWS 
i marts 2007 kunne bringe direkt e 
billeder fra rydningen af"Ungsoms
huset" på Jagtvej, selvom pilotiet 
havde lavet en flyveforbudszone i 5 
km radius. 

OVERTRO OG OVERBLIK 

Mange overtroiske mennesker har e t 
anstrengt forhold til "d en 13." og for 
mange pushere på fristaden Christia
nia vil der nok gå lang tid før Dan
markshistoriens størst e hash-razzia 
- torsdag den 13. marts - fortaber s ig 
i "t.ågerne". Selvom NEWS-helikopte
ren sendte direkte fra "staden", gene
rede det ikke politiet, der på denne 
ene historiske dag beslaglagde mange 
hundrede kilo hash, over tre millio
ner kroner i kontanter, guld, biler og 
motorcykler samtidigt med, at godt 
140 pushere og bagmænd blev an
holdt på blandt andet Ch ristiania. 

Billedtekster: 

1: Landing på sportsplads på 
Amager 
2: Politiet tilvænner deres hunde til 
støj og vind fra helikopteren. 
3: Thomas Kristensen hyggesnak
ker med politiet. 
4: På vej hjem fra morgenens ind
sats på Christiania har politiet lidt 
tid til "at sparke meder''. 
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ROMANTISKE BILLEDER 

Ud over at filme til tider ret så vold
somme begivenheder, som optøjer, 
ulykker og naturkatastrofer, fortæller 
Thomas at NEWS-helikopteren også 
har en anden meget vigtig mission, og 
det er at vise d:.mskcrnc hvor smukl 
et land vi lever i. Efter a t have filmet 
og fotograferet over Københavns 
Havn, var planen at flyve direkte 
tilbage til Roskilde. Men da Thomas 
fik øje på et stort flot sejlskib der 
stævnede nordpå, tog han en hurtig 
beslutning. Fra Robinson 44'eren 
kaldte han NEWS-helikopteren og 
sagde "Kom lige med herud over Øre
sund, og se om vi kan lave et klip til 
TV2 vejret". 



"Vores mission er også at vise danskerne 
hvor smuk Danmark er fra luften ... '' 

I den flotte forårsso l strålede det 
polske skoleskib Dar Mlodziezy, hvor 
besætningen måbende betragtede to 
helikoptere, der langsomt fløj rundt 
om det smukke skib. Da vi lå nonløsL 
fo r skibet i godt 300 fod med NEWS
helikopteren liggende så lavt at roto
rens downdraft lavede krusninger på 
Øresund, sagde jeg til Thomas: "Jeg 
tror lige jeg fik lavet et forsidebil
lede", hvorefter Thomas kaldte be
sætningen på NEWS-helikopteren og 
sagde "Vi har fået forsiden på FLYV 
drenge, så nu kan vi godt flyve tilbage 
til Roskilde". 

Billedtekster: 

1+2: Lufttrykket fra helikopteren laver 
kattepoter på vandet i nærheden af Dar 
Mlodziezy. 
3: I luften over Amalienborg. 
4: Containerterminalen set fra luften. 

+ 
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At tilbyde sort ruteflyvning rnellem Sønderborg og København var frækt og provo
kerende, men det vakte opsigt! Sort ruteflyvning kan dog forstås på mange måder, 
for sort signalerer noget helt andet end gult eller orange, og indenfor mode
branchen er begrebet ''det nye sort" ensbetydende med nytænkning. 
Det er ALSIE EXPRESS! 

Tekst og foto: Rune Balle 
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sort ruteflyvning fra sønderborg 
med alsieexpress 

Ai1 Alsie har i over 25 å r fløjet busi 
ness-flyvning og patienttransporter, 
og havde man for to å r siden spurgt 
direktør Henrik Therkelsen, om han 
kunne forestille sig at Air Alsie inden 
længe ville flyve ruteflyvning, var 
svaret et klart "nej". 
Air Alsie har nemlig specialiseret sig i 
at flyve små jetfly for forretningsfolk 
og patienter, der skal transporteres i 
ambulancefly. Det ha r Air Alsie gjort 
så godt, at de i dag råder over 14 jet
fly, der adminis treres, serviceres og 
håndteres af i alt 120 medarbejdere, 
med administration, hangarer og 
værksteder i Sønderborg suppleret af 
en afdeling i Kuala Lumpur! 

Henrik Therkelsen tager imod FLYV i 
Air Alsies reception, der også funge
rer som check-in for selskabets busi
ness-passagerer, når de skal hurtigt 
og effektivt ud i verden. Dagens besøg 
handler dog ikke om strømlinjede jet
fly, men om historien bag de to sorte 
ATR-72'ere, der siden forsommeren 
2013 ha r fløjet fra og t il Sønderborg 
Lufthavn. 

"Vi har en afgang fra Sønderborg til 
København klokken 10:15, og hvis du 
vil med er du velkommen" siger di
rektør Henr ik Therkelsen og fortsæt
ter "så kan vi tage en snak om hele 
projektet, når du er tilbage og vi har 
spist frokost". 

Få minutter senere er vi på vej mod 
check-in i Sønderborg Lufthavn, hvor 
Henrik Therkeldsen bytter den netop 
ud-printede E-ticket til et boarding
korl, og el par minutter senere er jeg 
på vej om bord i det ene a f de to mat
sorte ATR-72'ere, mens Henrik Ther
kelsen vender tilbage til s ine mange 
gøremål. 

SØNOERRORG - KØBENHAVN 

Ved trappen til bagdøren i ATR 
72'eren står kaptajn Jakob Grandjean 
og tager imod sine passagerer. Ikke 
fordi der er presse på besøg, men 
fordi ALS lE EXPRESS mener det er 

vigtigt at der er personlig betjening. 
Kaptajnen er derfor den første pas
sagerne møder, når de går om bord 
på flyet, hvor stewardessen viser pas
sagererne til rette inde i kabinen. 

Da de sidste passagerer er gået om 
bord, viser Jakob Grandjean mig 
gennem kabinen i det næsten ny-ind
rettede fly, hvor antallet af sæder er 
reduceret fra 72 til 48 for at komme 
under 50 passagerer, så der kun skal 
være en stewardesse i kabinen. Alle 
ved hvor tæt man k;m komme til at 
sidde i et rutefly, men a l platisen fra 
14 manglende sæder kan give SÅ 
meget benplads er tankevækkende, 

oe passaeP.rP.rnP. <ler flyver med Alise 
F.xprP.ss P.lsker at kunne strække ben, 
selvom flyveturene mellem Søntler
borg og København kun tager 30-35 
minutter. 

NÆSTEN GLAS-COCKPIT 

At flyet ikke er sprit-nyt ses med 
det samme i cockpittet, hvor et fa
briksnyt fly ville være udrustet med 
glas-cockpit. De to Alsie Express-fly 
ATR-72-500 OY-CLY og OY-CLZ, med 
serienumrene 799 og 818, blev le
veret fra fabrikken Aerospatiale i 
Frankrig henholdsvis 21. juli og 16. 
september 2008. De første fem år fløj 

de for et lille europæisk selskab, hvor 
<le dog ikke fik specielt mange timer 
på vingerne. Derfor var de to fly et 
rigtigt godt køb for de nye ejere, Nor
die Capital Group, tier er den fo nd, 
der ejer flyene. 

I cockpittet præsenterer Kaptajn 
Jakob Granjean styrmand Kris tof
fer Sellebjere, dP.r ordner det s idste 
papirarbejde inden afgangen mod 
København. Og efter at have givet 
dagens cockpit-gæst lidt hjæ lp til 
at folde det lille klapsæde ud, og 
instruktion i brug af seler, iltmaske, 
nødudgangen i loftet og cockpittets 
reserve-headset er alle i cockpittet 
klar til afgang. 
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Klokken 11:03 starter styrmand Kri
stoffer Sellebjerg de to PW 127 moto
rer, hvorefter kaptajnen taxier ATR'en 
til startposition på den 1797 meter 
lange bane 14, hvor der efter en for
årsmorgen med tæt tåge nu er lidt 
over 3000 meter sigt. Klokken 11:15 
overtager styrmanden kontrollen 
over flyet, hvorefter han giver fuld gas 
og lader flyet accelerere. Med bare 
15 passagerer og tre besætnings
metllemmer om bord kommer de 18 
tons hurtigt i luften, hvor der bliver 
sat kurs mod KORSA VOR. I 3.500 fod 
kobles autopiloten ind hvorefter kap
tajn og styrmand gennemgår "after 
take off" og "climb" checklisterne. Og 
da flyet har nået en højde hv01 "ap
tajn Jakob Grandjean kan modtage 
ATIS fra Kastrup, noterer han, at der 
skal forventes ILS-anflyvning til bane 
22L med fugtig bane, 4500 meter sigt 
og skyer ned til 1600 fod. 

Klokken 10:17 er vi nået op i FL 170 
hvor vi cruiser lige akkurat længe 
nok til at stewardesse Kathrin M. An
dersen kan nå at servere en kop kaffe, 
os inrlen nedstigningen påbegyndes 
har vi lige knapt ti minutter til at tale 
lidt om Alise Expressen, som Jakob 
Grandjean og Kristoffer Sellebjerg fly
ver sammen med otte andre piloter. 

bliver forkælet med både kaffe, mad 
og drikke. Med et glimt i øjet tilføjer 
kaptajn Grandjean, at de oven i købet 
også gerne må lade deres mobiltele
foner op i arbejdstiden, hvilket - der 
går rygter om - er fyringsgrund i et 
stort europæisk lavprisselskab. 

TURN AROUND I KASTRUP 

På en formiddagsflyvning er der ikke 
travlt i luften omkring København, og 
da frekvensen har været mistænke
ligt stille i flere minutter, kalder Jakob 
Granjean Kastrup Approach hvor 
controller "smilende" besvarer opkal
det med "ja vi er her endnu og her er 
meget stille lige nu". 

Klokken 10:37 er vi landet og 10:44 
åbnes dørene, så de 15 passagerer 
og bagage kan forlade flyet. Klokken 
11:22 er vi off block igen og bare fire 
minutter senere airborne, hvorefter 
vi som "Mermaid 104" returnerer 
mod Sønderborg med 18 passagerer 
og 30 tomme stole. Klokken 11:55 
ligger vi på lang finale til en visuel 
anflyvning til Sønderborg Lufthavn, 
hvor for~rssolen har brændt al tåge 
væk og opløst de fleste skyer. Kaptajn 
Granjcan taxier flyet til gdlen, og da 
passagerer og bagage har forladt 
flyet, er der godt halvanden time til 
næste flyvning til København Kastrup 
og retur, l\1~

0
d.,.f11)clr~prd ~rder god 

tid til at' -c••,·••J+<J;;,·::h: ""ptografere 

nhosAir 
epk:el7 

HISTORIE OG FREMTID 

Efter en lækker let frokost, tilberedt 
af Air Alsies kok og assistenter, der 
også sørger for gourmet-catering til 
selskabets business-jet-kunder, tager 
vi afsked med kaptajn, styrmand og 
stewardesse, der skal gøre klar til 
eftermiddagsflyvningen med afgang 
13:30. Og i direktørkontoret, hvorfra 
der er udsigt over Sønderborg Luft
havns hane 14-32 og forpladsen, hvor 
de to matsorte fly står parkeret, tager 
vi en snak om historie og fremtid. 

Henrik Therkelsen fortæller, at AL
SIE EXPRESS opstod i kølvandet 
på Cimber Airs konkurs, hvor der 
pludselig manglede en regelmæssig 
flyforbindelse mellem Sønderborg og 
København. 
"Kort efter konkursen var vi så hel
dige, at Danish Air Transport havde 
kapacitet til at flyve ruten, og det var 
på sin vis godt - det var bare ikke 
godt nok!" fortæller Henrik Therkel
sen. 

For at gøre en lang historie kort, så 
opstod der utilfredshed med den 
måde Sønderborg - Københavnruten 
fungerede på, og mange stamkunder 
klagede over afgangstider, priser og 
servicen. Efteråret 2012 gik en grup
pe erhvervsfolk sammen og kontak
tede Air Alsie, der jo havde masser af 
erfaring med at flyve forretni11gsfol]<, 
og efter mange:møderb!e)(;d ··· 
åf:_ssl<Jftej:- :- ''-'-\--,---,,--:<+L /::i?z;;,} 



ALSIE EXPRESS 

At starte et luftfartsselskab på et 
halvt år, er ikke bare en stor udfor
dring, det er en gigantisk udfordring, 
for der er nærmest ufatteligt mange 
detaljer der skal være styr på! Ikke 
desto mindre lykkedes det at få alt 
på plads: at få købt to brugte fly, at få 
mekanikere med de rigtige typecer
tifikater, bookingsystem, piloter, ka
binepersonale og at få mo<lerniserel 
kabinen og malet flyene ... SORTE! 

I næsten et år ha r det nye koncept 
været i luften, og passagerer og per
sonale er glade! Der er genskabt en 
pålidelig flyrute mellem Sønderborg 
og København, og selvom det har 
været nødvendigt at reducere antal
let a f a fgange lidt, så der ikke flyves 
med for mange tomme stole, så er 
kunderne tilfredse. ALSIE EXPRESS 
er med andre ord ikke nogen døgn
flue, men en succeshistorie der viser, 
at når gode kræfter finder sammen 
for at løse et problem, så kan det rent 
faktisk også lade sig gøre! +-

Men vi kan trylle sta rtafgiften væk! 
Fritagelse for startafgift 

Hvor end vi gerne vil, kan vi ikke trylle de QilmlP 
benzinpriser tilbage. Til gengæld tryller vi i perioden 
fra den 22. april til den 25. august startafgiften 
væk for alle luftfartøjer op til MTOM 2000 kg der 
opereres privat. 

Åbningstider 

Mandag-fredag .. ... ........ .. 07.00 - 22.30 
Lørdag ........... . ..... . .... 07.30 - 17.00 
Søndag . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 10.00 - 20.00 

Vi glæder os t il at byde dig velkommen i Sønderborg Lufthavn. SØNDERBO R G L UFT H AVN 
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I en kælder på Frederiksberg har maskiningeniør John Borgen igennem godt ti år 
brugt næsten al sin fritid på at bygge en unik radiostyret model af en SAS DC9-21. 
Modellen er så fantastisk detaljeret at man næsten ikke kan tro sine egne øjne! 

Tekst og foto: Rune Balle 

Egentlig ville John Borgen have været flymekaniker, men 
da det ikke kunne lade s ig gøre, blev han udlæ rt a utome
kaniker, inden han læste til maskiningeniør. Igennem et 
helt arbejds liv har ha n a rbejdet indenfor auto-branchen 
som ingeniør, me ns interessen for flyvemaskiner måtte 
vente til efter arbejdstid. 

Ligesom mange andre drenge, byggede John Borgen mo
deller a f flyve maskine r og de modeller han udrustede 
med fjernstyring, fløj han når vejret t illod det. Vintera fte
ner gik med a t tegne og bygge modeller, og når en model 
va r færdig blev den fløjet nogle gange på mode lstævner. 
Et er at flyve sine modeller, noget andet er at bygge dem, 
og for John Borgen er det meget mere interessant at byg
ge modellerne, end at flyve dem. 
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Gennem årene har John mødt masser af andre modelbyg
gere i ind- og udland, men da han så en usædvanligt flot 
og detaljeret model af en Airbus, fik ha n lyst t il at bygge 
ligeså detaljeret model, men det skulle være en dansk SAS 
0(9-21. 
Modellen skulle være meu alle de detalJer der kunne byg
ges, og derfor brugle han de første par år på at researche 
og udarbejde detaljerede byggetegninger. Gennem en god 
ven, Torben Back Sørensen, der fløj 0C9 i SAS, fik John 
Borgen lov til at besøge SAS-værkstederne i Kastrup Luft
havn, og da mekanikerne hørte om projektet fik han al 
de n hjælp han kunne ønske sig. 



I t, I 

Kaptajn og styrmand 

John Borgen var godt klar over, at projektet ville blive tids
krævende, og det overraskede ikke den tålmodige model
bygger, at det tog ti år at gøre modellen klar til førs te prø
veflyvning i september 2009. "Jeg arbejdede jo ikke fuld 
tid på projektet" fortæller han næ rmest undskyldende, 
og når han bliver presset lidt, indrømmer han, al han nok 
har tilbragt et par timer i sit værksted hver dag, og at det 
jo nok løber op i 4-500 timer årligt. Med andre ord har 
de n Imponerende DC9-muJel uden tvivl taget over 5.000 
timer at hygge, hvilket et certificeret flyværksted næ ppe 
ville tage mindre end 800 kr. for pr t ime ... plus moms! 

Glæden ved at være kreativ i fritiden kan ikke gøres op 
i penge, og det er derfor irrelevant, at det kunne have 
kostet mange millioner kronet~ hvis noget værksted ville 
have påtaget sig opgaven. Ikke desto mindre er John Bor
gen flere gange blevet spurgt om han vil sælge modellen, 
hvortil svaret er, at den ikke er Lil salg! 
På en udstilling i Tyskland var han dog et øjeblik lige ved 
at blive fristet. En araber blev nemlig så forelsket i den 
flotte DC9-model at han tilbød 40.000 Euro. Da John Bor
gen takkede nej, blev buddet hævet til 50.000 så 60.000, 
75.000 og endelig til 100.000 Euro! Men ude n at blinke 
var svaret stadigvæk et pænt "no thank you", selvom 
750.000 kr. kunne have fyldt væ rkstedet op med ma teria
ler t il mange nye modeller. 

Døren er eksakt ned til mindste detalje. 

,,,,,, ,,,,,. 
()~-'&\) 

-
7 

• 

Bl 
Modellen bor i en kasse, der er skræddersyet til John Borgens bil. 
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DC9-21 

Vingefang: 2,59 m 
Længde: 2,89 m 
Vingeareal: 0,7 kvm 
Maks. Startvægt: 10,4 kg 
Stall hastighed uden flaps og slats: 52 km/t. 
Stall hastighed i landingskonfiguration: 
45 km/t 

Motorer: 2 stk. Lehner 2240-17 brushless 
Trykkraft: 37 Newton pr 60 A motor 
Fans: 2 stk. Jeti Spin 99 med cooling fan 
Motorbatterier: 2 stk 8 Lipo celler 3700 mA 

Radio kontrol: Futaba TM-14 FASST 2,4 GHz 
sender og R6014FS modtager 
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Servoer: (lait 23 stk.) 

Højderor 2 stk. 
Ror 1 stk. 
NæsPhjul 1 stk. 
Krængeror 2 stk. 
Spoilere 4 stk. 
Flaps 2 stk. 
Slats 2 stk. 
Næse understel 1 stk. 
Hovedunderstel 2 stk. 
Hovedhjulsdøre 1 stk. 
Bremser 2 stk. 
Lys: 2 stk. 
Bagtrappe 1 stk. 



Trappen fi er ud som på en rigtig DC-9 

Trappen hæves ag sænkes ved hjælp af fjernstyrede ~erva r 

Selv nederste trin folder ud 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

0049/4841 /935588 
aeroclean-husum(@freenet.de 

www.aeroclean-nusum.de 

L.andingslyset folder ap og ned sammen med understellet 
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Wagn Langebek i sit kontor 

Denne gang med Wagn Langebek (RFK) der har fløjet flere militære flytyper end 
de fleste og desuden været erhvervspilot og aktiv privatflyver. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte clu at 
flyve? 

Mit flyverliv startede i 1955, hvor 
jeg som 18-år ig kom på flyvevåbnets 
flyveskole på Avnø. Vi blev skolet på 
Chipmunk (min instruktør var Peder 
Borgnæs, som jeg satte meget pris 
på), og vi nød alle den dej lige t id på 
Avnø, som vr1r et perfekt sted at 
skabe korpsånd og kammeratskab. 
Jeg var blandt de første, der blev ud
taget til den videre uddannelse i Ca
nada, og i foråret 1956 drog 8 glade 
elever afsted. 4 til Centralia i Ontario 
og de andre ud ti l skolerne i det vest
lige Canada. 

Skolingen i Canada var et langt 
eventyr. Masser af flyvning. Først på 
Harvard på Centralia og dernæst på 
T-33 på Portage la Prairie i Manitoba. 
Fine instruktører og dejl ige baser! 
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Spændende for en 18-årig at opleve 
alt dette; kulturen, naturen og nye 
internationale venner. Og så naturlig
vis glæden ved at kunne følge med i 
uddannelsen, indtil det store øjeblik, 
hvor man modtog" ridderslaget", de 
gyldne vinger. 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din 
skoling? 

En speciel oplevelse på Centralia 
var at være vidne til, at en RAF-elev 
dumpede på et af de sidste flyve
checks på Harvard'en. Han måtte 
derfor afgå fra videre uddannelse. 
Han var ikke helt enig i denne vurde
ing, og sneg sig dagen efter ned på 
flight-linen, hvor han gik ud og start
ede en Harvard op. Der var masser 

, ...., ..., ...,. ._,. ___ _ 

af fly klar, og eleverne kom og gik, så 
teknikerne anede ikke uråd. 
Derefter terroriserede han basen 
og de civile indkvarteringsområder 
med extrem lavflyvning ned mellem 
husene (rev adskillige TV antenner 
ned) for til sidst at lande, da han ha
vde fløjet rundt i ca. 35 min . Alle på 
basen blev beordret i beskyttelses
rum, men tagene blev hurtigt fyldt 
med nysgerrige elever m.m. 
Han ville vise "skolen", at det var en 
dygtig pilot de smed ud. Han blev 
anholdt, og udvist fra Canada. 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
dunu? 

Efter hjemkomst til Danmark blev 
vi omskolet til danske forhold (vejr, 
reglementer og bestemmelser etc.) 



og omskolet til det første af en lang 
række jagerfly. Jeg har fløjet 43 for
skellige fly. Nogle kun en enkelt gang 
(med instruktør), som f.eks. Catalina, 
F-15, H500,og Saab 105. Men ellers 
har jeg i flyvevåbnet været operativ 
på F81G, F86D, F101-G (NK i esk 723), 
RF35 (Chef), T37 i Texas på Euro 
Nato Joint Jetpilot Training (ENJJPT) 
som Chef, med instruktører og elever 
fra 12 forskellige lande. 

Civilt har jeg bl.a. fløjet Nord262, 
F27, Metroliner, Merlin ... og Elleham
mer 1909 replica. Alle sammen vidt 
forskellige, men spændende fly. 

Jeg har derudover fået ture i Meteor 
NFll, svæveflyet 2-G (skulle checkes 
ud til flyslæb med KZ VII), Jaguar, 
F105 Thunderchief, Fiat G91, Fl00, 
Hawker Hunter og Fl6. 

Modeller af F-104 Starfighter og F-35 Draken 

Jeg har også været instruktør på 
Chipmunk, og da jeg senere kom i 
HMD Adjudantstab, var jeg i nogle år 
HKH Prinsens instruktør på T17. 

HvilkP fly ville stå i din drømme
hangar? 

Vi har jo alle vore drømme. Og i min 
drømmehangar ville der stå : 

1 stk. P51 Mustang 
1 stk. F4U Corsair og 
1 stk. KZ 8 

Værste flyvetur eller oplevelse 
med flyvning nogensinde? Har du 
nogensinde skadet et fly? 

Min værste flyvetur var nok på "Sorte 
Lørdag", 25. jan 1958. 

Wagn Langebeks flyverhjelm 

På trods af en "ulden" vejrudsigt over 
dansk område, blev 37 fly sendt i 
luften fra Karup den lørdag (joh . .lørd
r1e var halv arbejdsdag dengang). 
Jeg var Z'er i en rode, og skulle bl.a. 
øve fotoskydning. 

Da de første fly returnerede for at 
lande, var sigtbarheden gåel meget 
ned i en is-agtig tåge, der, kombineret 
med sne på jorden, fik det til at virke 
som om man fløj ind i en mælkeflaske 
(White out). Vi blev dirigeret ned 
med GCA, men GCA-operatørernes 
direktiver blev vanskeliggjort af et 
dengang ukendt begreb, der hed 
Wind-Shear i lav højde. Resultatet 
var, at mange ikke var i stand til at 
lande på første forsøg. Dette betød 
derfor at køen voksede (Skrydstrup 
og Ålborg kunne ikke umiddelbart 
bruges t il diversion ) og brændstofbe
holdningerne var på vej ned. De fleste 
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I sin fritid maler Wagn historiske fly. 
Flere af hans malerier er udstillet på Danmarks 
Flyvehistoriske museum i Stauning Lufthavn. 

kom ned i 2. eller 3. forsøg (med flere 
hårde landinger til følge), men vi var 
4 der kom ned på "alternativ" vis. 2 
sprang ud med ejer.tion seat efter mo
tor stop (flame-out), c.la deres F84G 
løb tør for brændstof. 1 nødlandede 
på en mark med sin RF84RF, og jeg 
blev tvunget til at forsøge at lande 
på Karup med min F84G, selv om jeg 
var linet meget skævt op i forhold til 
banen, da jeg omsider så den (jeg ha
vde ikke fuel nok til at gå rundt) . Re
sult;itP.t var at den stallede i meget 
lav højde og rev understel og tiptanke 
af, inden den skrumlede videre på 
maven og lagde sig i venstre side af 
banen. Jeg va r lidt øm i ryggen, men 
var da med til fest i messen om af
tenen, indtil vagthavende læge hent
ede mig. (De havde ringet fra Herning 
sygehus og sagt, at røntgenbilleder 
havde vist nogle skader på rygsøj len.) 
2 måneder senere flyttede eska
drillen (726) til Ålborg,hvor vi blev 
omskolet til F860. 
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Wagn fortæller, at man kunne få Oraken 
til at flyve lodret. .. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Jeg er nu 76 åc og regner med snart 
at holde op med aktiv flyvning, men 
er da stadig i gang med at instruere 
på Chipmunk i kunstflyvning og for
mation. 

Hvad er efter din mening de stør
ste udfordringer indenfor privat
flyvning lige nu? 

Efter min mening er de største pro
blemer indenfor privatflyvning lige 
nu, de restriktive luftrumsforhold og 
mangel på private pladser til tank
ning, især på Sjælland. Men det er 
nok et problem vi må leve med i en 
relativ lang å rrække fremover. Dels 
bliver Sjælland jo ikke større, og dels 
øges trafikken fo rtsat. Svævefly, ultra
lette fly og selv små droner kan ud
gøre en stigende ris iko for kollision i 
fremtiden. 

Har du nogensinde fået skældud 
for din flyvning? 

Jeg er blevet spurgt om, hvordan 
jeg ser på "skældud" ... ? Hertil vil jeg 
sige, at skældud ikke er særlig kon
struktivt i forbindelse mec.l flyvning. 
Naturligvis må man tage kritik til sig, 
og hele tiden stræbe efter at forbedre 
sin flyvning, både fysisk og menta lt, 
men skældud er tegn på umodenhed 
... efte r min mening. 

Er der noget omkring din flyvning 
du skulle have indset noget tidli
gere? 

Skulle jeg have indset noget omkring 
min flyvning noget tidligere ? Måske-, 
men egentlig mener jeg det ikke, for 
så havde jeg nok ikke fløjet så længe 
(siden 1955) og på så mange flytyper 
(43). 

. ..., .._ ___ ___ _ 



Du vinder 50 mio. i lotto. Hvad vil 
det gøre for din flyvning? 

Hvis jeg skulle vinde et stort beløb i 
Lotto, så vil jeg nok blive fristet t il at 
købe et lille famili e-fly, der er clearet 
til kunstflyvning. Endvidere anskaffe 
en hangar i Københavnsområdet. Og 
så købe mig til professionel vedlige
holdelse af flyet. 

Har du en yndlingstur? 

Yndlingsturen vil rette s ig helt efter 
vejret og års tiden. 

Hvis du kunne skifte livsbane eller 
karriere hvad ville du så gøre? 

Hvis jeg kunne vælge livsbane, så 
er jeg ved at komme i tvivl, om ikke 
computerne har overtaget for meget 
a f det, der t id ligere gjorde flyvning så 
fascinerende? 

Som erhverspilot har Wagn bio. fløjet Maersk Air 
Fokker F-27 Friendship 

Wagn foran Ellehammer-rep/ika. 
Han blev nødt til at tage UL-certifikat for 
at måtte flyve den. 

"Sorte Lørdag" 1958 hvor 37 fly blev sendt i luften 
fra Karup trods "ulden" vejrudsigt. Af de 37 fly 
landede de 25 i Karup og 8 i Ålborg mens 4 havare
rede. Alle overlevede heldigvis. 

Kan du reparere et fly? 

Til et spørgsmål, om jeg ka n reparere 
et fly, så kommer det an på skadens 
art, men jeg har væ ret med til at re
novere en Chipmunk (OY-FLV). 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

At vælge eet idol indenfor flyvning 
er umuligt. Der er så ma nge, der har 
gjort s ig bemærket i tidens løh, f.eks 
Charles Lindberg, Chuck Yeager og 
Neil Armstrong. 

Hvormange timer og hvilke certifi
kater og ratings har du? 

Jeg har ca. 10.250 time rs flyvetid, og 
har haft næsten alle kommersielle 
certifikater - plus Ultra-let (for at 
måtte flyve med Elleha mmer n~pl ika 
1909). 

Hvem synes du skal have 
Luftposten næste gang? 

Jeg skal fo reslå, at stafetten går vid
ere t il nu pe nsionerede Luftkaptajn 
Jens Peter Jensen, som jeg opfatter 
som den ideelle pi lot, og som samti
dig er en meget dygtig mekaniker (fly, 
biler etc.). 

Med mange venlige hilsner 
Wagn Langebek / BEK 

+-
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OSCAR YANKEE AF; LARS FINI<EN - LARS@FINKENWEB.DE 

OY-CKO ATR-72-212A 2001 662 19.2.2014 Nordic Aviation Contractor (Ireland) 1-ADCC 
Ltd, c/o Billund 

OY-CMP Ultimate 10-200 1994 8710- 14.3.2014 Paul Miinsberg, Slangerup (midi. reg 
200/040 19.1.1995) 

OY-hXB Binder EB 29 2013 27 19.3.2014 Alpha-Gruppen. Rønnede 

OY-HXH Schempp-Hirth Ventus 2cT 2002 99 28.3.2014 HH-Gruppen, Ringsted VH-ZBB 

OY-JTJ Boeing 737-301 1988 23741 26.2.2014 Jet Time A/S, Kastrup EC-JUV 

OY-JTK Boeing 73 7 -4 YO 1991 24903 14.2.2014 Jet Time A/S, Kastrup N451KA 

OY-)ZC ATR 72-212A 600 Version 2013 1120 20.3.2014 NAC Aviation 3 A/S, Billund F-WWEI 

OY-)ZD ATR 72-212A 600 Version 2013 1131 27.3.2014 NAC Aviation 3 A/S, Billund 

OY-JZY ATR 72-212A 1998 540 28.3.2014 Kirk Aviation A/S, Vejle N540AM 

OY-JZZ !\TR 72-212A 1998 548 28.3.2014 Kirk Aviation A/S, Vejle N548AT 

OY-LIX Schempp-Hirth Nimbus 4T 1991 03 14.3.2014 Erik Schultz, Skævinge G-NIVT 

OY-OLT Piper PA-46R-350T Malibu 2013 4692202 17.2.2014 Odense Lavpris Tømmerhandel A/S, N4410P 
Matrix Odense 

OY-OOZ Cameron Z-425 LW 2003 10398 1.4.2014 Dream Balloon ApS, Brønshøj G-CCGT 

OY-RJK Bombardier Regional Jet 2002 7622 21.2.2014 Cimber A/S, Sønderborg EC-IDC 
Srs.200ER 

OY-R)I. Rombardier Rcgion,1l Jet 2002 7661 28.2.2014 C1mber A/S, Sønderborg EC-IGO 
Srs.200ER 

OY-RJM Rornh-trrlif:'r Regional Jet 2001 7591 26.2.2014 Umber A/S, Sønderborg EC-IBM 
Srs.200ER 

OY-RVG Van's RV-6 2012 2009-09 27.3.2014 Palle Skovgaard Hansen, Smørum (+2) 

OY-SRS Boeing 767-39H 1993 26256 1.4.2014 Star Air A/S, Dragør N223CY 

OY-AYL American AA-5 Traveler 25.2.2014 Jens Neergaard, Hjallerup Solgt til Ukraine 

OY-CIN ATR 72-212A 20.2.2014 Cimber Sterling A/S, Sønderborg Solgt som EC-MAF 

OY-CKO ATR 72-212A 11.3.20H Nordic Aviation Conl1actur (Ireland) Ltd, Solgt som HB-ACB 
c/o Billund 

OY-FIN Rockwell Commander 114 11.3.2014 Finn Skjoldborg, Kolding Solgt som N916MV 

OY-GBB Bombardier Challenger 605 12.3.2014 Execujet Europe A/S, Roskilde Solgt til Aruba 

OY-HHL AgustaWestland AW139 17.2.2014 Bel-Air Aviation A/S, Holsted Solgt til Tyskland 

OY-HST AgustaA.109S 21.3.2014 SG Equipment Finance Schweiz AG. Ziirich Solgt som N14GH 

OY-)TV Boeing 737-7L9 12.3.2014 Jet Time A/S, Kaastrup Udlejet som OH-JTV 

OY-RCD Avra 146 Series RJ85 20.2.2014 Atlantic Airways, Faroe Islands P /F, Solgt til Canada som rcser-
Sørvagur vedele 

OY-RUI DHC-8-106 11.3.2014 Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup Solgt som N891EA 

OY-RUW DHC-8-102 14.2.2014 Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup Solgt som C-GZJC 

OY-SKL Dassault Falcon 2000EX 21.2.2014 Saxo Jet A/S, Hellerup SolgtsomN225FJ 

OY-SKO Grab G 115D 26.3.2014 Rolfsted Flyveklub, Marslev Solgt til Frankrig 

OY-XXA Schempp~Hirth Ventus 2a 6.3.2014 Henrik Breidahl, Birkerød Solgt til Tyskland 
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OY-BBJ Piper PA-28-lBOC Cherokee 25.3.2014 Foreningen Højslet Flyvering, Gjerlev J. Bent Westphal, Randers 

OY-BCY Piper PA-28-140 Cherokee 25.2.2014 Palle Frydensberg Rosenkrantz, Thisted Irina Sol Tegnestue, Thisted 

OY-BSA Champion 7GCBC Citabria 1.4.2014 Egon Møller, Tarm Kenn Panduro, Give 

MEDLEMSSKAB AF DANSKE FLYVERE? 

Foreningen Danske Flyvere er verdens ældste af sin art - stiftet 18.8. 1917 - og tæller godt 800 militære, erhvervs- og 
private piloter. HKH Prinsgemalen er protektor, HKH Kronprinsen er ordinært medlem. 

Oprindeligt var foreningens formål at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser, men den har nu en 
næsten udelukkende social karakter med formål at forene danske flyvere og at udvikle og bevare godt kammeratskab 
samt at fremme flyvningen og udbrede kendskabet til den og dens vilkår. 
Danske Flyveres Fond har gennem tiden understøttet forulykkede flyvere og deres efterladte og hjælper nu med afka
stet af sine midler ( aktiver > 8 mio kr.) værdigt trængende medlemmer og deres familier. 

Foreningens arrangementer er koncentreret i hovedstaden, men med afstikkere til provinsen: den årlige skovtur følger 
Flyvevåbnets Åbent Hus (og ellers Roskilde Air Show) og de sidste to efterår har budt på besøg ved Fighter Wing Skryd
strup og Helicopter Wing Karup. Spændende foredrag - sidst flyverpræst og pilot i FLV Kaj Rass-Hansen om sit virke; 
forfatteren og også ex-pilot i FLV Peder Hove om faldskærmsudspringeren mm. Emilie Sannom; foredrag og film om pi
ratjagt i Adenbugten (og BZ'ere på Jagtvej). Andespil tør jul og generalforsamling/ kegleaflen i marls - alle uvennævnte 
arrangementer har som regel et halvt hundrede deltagere. Årsfesten i november, hvor nye medlemmer optages, samler 
150-200 medlemmer - flest, når Prinsgemalen eller Kronprinsen er med. 
Tidligere formænd tæller bl.a. de tidligere forsvarschefer Knud Jørgensen og Christian Hvidt. Æresmedlemmer er, for
uden ovennævnte, bl.a. Robert Svendsen og Jacob Ellehammer. Foreningen udnævner endvidere som hædersmedlem
mer personer, der har ydet en særlig indsats for dansk flyvning. Læsere af FLYV vil blandt disse genkende den flittige 
skribent Bent Aalbæk-Nielsen og generallæge og flyvemediciner Knud Jessen. Nuværende formand er luftkaptajn og 
ticUigere flyvechef i Thomas Cook, Franz Vinther. 

\Ji!!!tJ~!~1l~i~s'J{1t~in~sid{d;nskeflyvere.dk, hvis_medlemskab 
indskuddet på 500:kr,.gør, at deltagelse i første årsfester gratis! 

rvtiiå flyverhilsen 

:;~i'tj;l~~:t;;~gr~1[g~~~sen/HAS 
· • '\;)Generalsekretær&'" · 



nrm ~ Vamd,up 

LI~ SERVICE 
craft Maintenance 

Afis Operatør 

Lufthavnsvej 7A, DK-6580 Vamdrup 
+45 75 58 37 08, info@airservice.dk 
www.airservice.dk 

Koldingegnens Lufthavn i Vamdrup søger en 
Afis Operatør. 25 timer i gennemsnit pr uge. 

Arbejdsopgaver: 
* Flyvepladsinformationstjeneste og alarmeringstjeneste. 
*Vejrobservationstjeneste. 
*Administrative opgaver, briefing, salg af brændstof m.m. 
* AFIS Operatørerne deltager i alle opgaver, når dette er krævet. 
*Som AFIS operatør indgår du i en rullende vagtplan, med weekendvagt 
hver anden uge. 

Kvalifikationer: 
*Gyldigt AFIS-certifikat kategori AFI og medical class li. 
*Uddannet Vejrobservatør. 
• Kørekort til alm. bil. 

Ansættelsesvilkår: 

*25 timer, KL. overenskomst. 

Koldingegnens Lufthavn er en mindre regional lufthavn som servicere, 
omkring 10.000 operationer pr år. 
Trafikken er generelt mindre fly ag helikoptere fra ind ag udland. Både 
VFRog /FR. 
På lufthavnens område er der 5 virksomheder med ca. 250 ansatte. 
Tæt på Lufthavnen ligger Vamdrup, som er den næststørste by i Kolding 
kommune. 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte 

Lufthavnschef Glenn Lundt +4521768616. 
Se mere på vores hjemmeside. www.ekvd.dk 

___ _j 
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PiperWarrior (tunet I 60HP) 
udlejes fra Kalunrlhnrg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
59 29 13 26 - aviation@mail.dk 

Kalundborg Aviation tilbyder vedligeholdelse og 
reparation af en- og to-motors stempelmotor fly. 
Vi har EASA Part- 145 maintenance & CAMO 
godkendelse samt en national godkendelse til 
reparation af Annex li fly. 

IS@~UNDBORG 
Lf1FVIATION 



GENERALSEKRETARIAT 

Kongelig Dansk Aeroklub 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
29 90 S9 00 

Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 
e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Generalsekretær: Anders Madsen 
E-mail: kda@kda.dk 

Sekretariatet er åbent: 
Mandag-torsdag 12.30-16.00, 
Fredag er sekretariatet lukket. 

Biblioteketet er åbent: 
Mandag-Fredag 9.00-16.00 

KDA's BESTYRELSE 
Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 
e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Per Wistisen, næstformand 
telefon 98 18 43 16 
e-mail: perwistisen<a>stofanet.dk 

Jørgen Mouritzen 
Miljø- og flyvepladsudvalg 
telefon 40 500 555 
e-mail: mou<a>mou-pr.dk 

Michael Olesen 
telefon 97 32 33 88 
e-mail: mo<a>paraglideren.dk 

Pr1IIP J. C:hri~tPnsPn, Luftrumsudvalg 
telefon 86 67 40 48 
e-mail: pallejc<a>mail.dk 

Lisette Bertelsen 
PR- og Kommunikationsudvalg 
telefon 20 92 15 00 
e-mail: lisette_sb<a>hotmail.com 

1. suppleant: Jacques Johsman 
(indtrådt i bestyrelsen 8. juli 2013) 
2. suppleant: Ole Kobberup 

DANSK BALLON UNION 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon: 86 27 66 63 
www.ballonun1on.dk 
E-mail: formand@ballonunion.dk 

DANSK HANGGLIDING 
OG PARAGLIDING UNION 
KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
Telefon 29905900 
www.dhpu.dk 
E-mail: dhpu@dhpu.dk 

DANSK FALDSKÆRMS UNION 
Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
Telefon: 4326 2777 
Telefax 4343 0345 
www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

DANSK KUNSTFLYVER UNION 
Morten Hartvig Hanesn 
Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde 
Fif.: 21 33 05 79 
www.kunstflyvning.dk 
E-mail: 
morten.hartvig.hansen@mail.dk 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Knud Nielsen 86 23 16 52 
E-mail: elek@fiber.dk 
Sekretariat: Merete Strandberg 
Limfjordsgade 121, Gjøl 
9440 Åbybro 
Telefon: 78 78 21 90 
www.flyvdmu.dk 
E-mail: mail@flyvdmu.dk 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholdtvej 10, 7400 Herning 
Telefon : 97 14 9155 (man-fre 10-14) 
Fax: 9714 91 08 
www.dsvu.dl 
E-mail: dsvu@dsvu.net 

DANSK UL FLYVER UNION 
Formand: Hans Havsager 
Telefon: 46 48 06 08 

Sekretariatet: Dagmar Skov 
GI.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Tirsdag og torsdag 17:00 - 19:00 
Onsdag og fredag 13:30 - 16:00 
Telefon: 74 82 20 21 
Fax: 74 82 24 00 

www.dulfu.dk 
E-mail: dulfu@dbmail.dk 

KZ & VETERANFLY KLUBBEN 
Formand: Bent Esbensen 
Telefon: 50 99 70 07 
E-mail: besbensen@gmail.com 

Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen 
Telefon: 20 68 15 85 
E-mail: gabs-pedersen@privat.dk 

MODELFLYVNING DANMARK 
Formand: Allan Feldt 
telefon: 86 13 4140 
Sekretariat: Marttin Stuart Nielsen 
Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 
4660 St. Heddinge 
Telefon: 86 22 63 19 

www.modelflyvning.dk 
E-mail: info@modelflyvning.dk 



April 

1-6 april 

10.-13. 

12-13 april 

Maj 

11.-15. 

11. maj 

13.-15. maj 

20. -25 

24-25 maj 

25 . maj 

26maj 

30/5-1/6 

Juni 

1. 

8 juni 

16-27. juni 

22.juni 

28.juni 

29 juni 

Juli 

4-6 juli 

5-6 juli 

5. 

5. 

11-13 juli 

12-13 juli 

14.-20. 

18-19 juli 

19.+25.-26 

26juli 

27juli 

28/7-3/8 
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EAA Sun 'n Fun Fly-In, Lakeland Linder Airport, Florida (www.sun-n-fun.org) 

Aero Friedrichshafen, Tyskland (www.klassikwelt-bodensee.de) 

}{ed Bull Air Race, Rovinj, Kroatien (www.redbullairrace.com) 

Kjeller Flydagen, Norge (www.flydagen.no) 

Shuttleworth Season Premiere Airshow, Old Warden, England 

EBACE, Geneve, Schweiz (www.ebace.aero) 

Berlin Airshow, Berlin ExpoCcnter Airport (Schonefeldt) Tyskland 

D-Day Anniversary Air Show, IWM Duxford, England 

Vesterås Flygshow, Vesterås, Sverige 

American Air Day, East Kirkby, England 

AeroExpo UK, Sywell Aerodrome, England 

Forsvarsmaktens Hovudflygdag, Ronneby, Sverige (www.forsvarsmakten.se) 

RAF Cosford Air Show, RAF Cosford, England 

NATO Tiger Meet, Schleswig-Jage], Tyskland 

Danish Airshow. Flyvestation Kr1rnp (www.danish:iirshow.dk) 

Dæk & Vinger. Skive lufthavn (www.daekogvinger.dk) 

Shuttleworth Military Pageant, Old Warden, England 

20 års fødselsdag DC-3 klubben, Salzburg, Østrig 

RAF Waddington lnt'I Airshow, RAF Waddington, England 

Endeldve Flyveplads. 50 års-jubilæ um 

Samsø Flyveplads. FLYV-ind og 50 års-jubilæum 

Royal lnt'I Air Tattoo, RAF Fairford, England 

Flying Legends Air Show, IWM Duxford, England 

Farnborough lnt'I Air Show, Farnborough, England (www.farnborough.com) 

Wings and Wheels, Falkenberg, Sverige 

Norseman Floatplane festival, Red Lake, Ontario, Canada (www.norsemanfestival.on.ca) 

RNAS Yeovilton Int'I Air Day, Yeovilton, England 

Red Bul! Air Race, Gdynia, Polen 

EAA Airventure, Oshkosh, USA+ 



August 

7-10 aug. 

7-10 aug. 

10. aug. 

7-10 aug. 

11. sept. 

13.-14. sept. 

13.-14. sept. 

26.-28. sept. 

27.-28. sept. 

Oktober 

14.-16. okt. 

KZ Rally, Stauning 

Bristol Int'l Balloon Fiesta, Ashton Court, Bristol, England 

Shuttleworth First World War Comm. Airshow, Old Warden, England 

Old Timer Fly-in, Schaffen-Diest Airfield, Belgien 

Northern lreland Int'l Airshow, Portrush, Coleraine, NI 

Jersey Int'l Air Display, St. Helier, Jersey 

Belgian Air Force Days, Kleine Brage! AFB, Belgien 

Duxford Air Show, IWM Duxford, England 

Athens Flying Week, Tatoi Airport, Grækenland 

Malta Int'l Airshow, Malta Int'l Airport, Malta ---~--~-------~---
Helitech 2014, Amsterdam, Holland 

Find mange flere Air Shows, fly-in og andre arrangementer i Sirius lnt'I Aviation lnsurance kalender 
og på www.european-airshow.com og www.eaa.org. 

Oversigten bringes uden ansvar for ændringer, aflysninger etc. 

~ Modelf lyvenyt 

TEGN ABONNEMENT 
'PÅ M01'ELFLY'1ENYT 

og få indblik i det helt særlige univers 
- hvor interessen for luftsport og flyvning begynder for rigtig mange ... 
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h o rning motorflyvoklub.d k 

,..,- _.,..~, .;'~ .... 
, LÆR AT FLYVE I AARHUS . 

Kontakt 
' · www.aarhusaircenter.dk 

www.aarhusairclub.dk 

Uddannelser: 
Tr.-:ifikflyvcruddannel~c ATP, inl~greret ellc1 modu1ar 
PPL, CPL, IR, H , Prohc1enc-y check. træninRc.flyvnine 
differences training på en- og flermotorede. 
MCC, Night qualification, alle radiocertifikater 
Helikopter PPL. CPL, integreret (!lier modular, 
NiCht qualiftcation 
Typerating R22, R44, PC12. 

Copenhagen AirTa,cle A /S Skolen for Civil Pilot Uddannelse9 

CAT f:yservice A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde Lutthavrsvei 34 - 38 

D< t:000 Rosldde Oel"fNI k . 
Tlf.: +-45 46 19 1114 E-mail:cat@aircat.dk Web; www.airc.at.dk 

KoldingEgnens Lufthavn /Vojens Lufthavn 
Tlf: 5323 I 060 / Fax: 7353 3183 

www.c1imb2.dk / Mail: jas@c1imb2.dk 

L_ 
. . . 

. . 

. . ' .. 
;;"~--::;:;;.'::.l.;.._=;z; .. 

DILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR. TEORI OG SKOLING 

· ALLE UDDANNELSER 
Til FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

Billund Air Cente r A/S 
Stratusvej 15 • DK 7190 Bi llund • Tlf. 7_;33 8907 

Fax. 7535 3966 • bac@billundaircenter.dk • \V\Vw.billundaircenter.dk 

DE ANVENDTE BOGSTAVER BETYDER UDDANNELSE TIL: 

• 

•• H elifli g ht. d k 

li 
HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE PÅ 
HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 
ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af professionelle 
piloter med baggrund i forsvaret og kommer
cielle fiyveselskaber. 

Heliflight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • OK- 4000 Tune Roskilde • +45 7022 5260 

1-'ont;;ikC~hclinight.dk • www.hehflight .dk 

;3/RD 
Aviatian graup 

Greybird Aviation College tilbyder PPL til 
fly og helikopter samt efteruddannelse: 

l ræningsflyvnu1g 
Bndgc'<.ursus 
Profioency check 
VFR-NAT 
Haleh,ulstræn,ng 
N-BEG d2nsk radiocert,fikat 
BEG Engeis~ -ediocert,fkat 
Kone-flyve-kursus 
Kcnstflyvmng og so,nkurser 

IKAR0S FTO 
TILBYDER: 

• PPL Teori 
• Skoling ti l PPL og CPL 

Skoling til S[ og M[ ~la»erelligheu 
Skoling til SE og ME instrumentrettighed 

• Skoling til natrettighed 
• Skoling til instruktørrettighed 

Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 
• 12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

PPL = Private Pilot Licence • CPL = Commercial Pilot Licence • SE = Single Engine • ME = Multi Engine • PFC = Profioency Tra1ning • 
DIF = Difference Tra,ning • MCC = Multi Crew Coordrnat ion • IR = lnstr·ument Rating • A = Aeroplane • H = Helicopter • 
JAR = Joint Aviation Requirements • FLC = Flight Crew Licence • FTO = Flight Tra1ning Organisation • N-BEG = Nationalt begrænset 
,·adiocertifikat • FI = Flight lnstructor • CRISPA = Class Rating lnstructor Single Pilot Aeroplane 
BEG = Begrænset rddioceri.rfikat (engelsk) 
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i IKAROS FTO TILBYDER: 

• PPL Teori 
• Skoling til PPL og CPL 

• Skoling ti l SE og ME klasserettighed 

• Skoling til SE og ME instrumentrettighed 

• Skoling ti l natrettighed 

• Skoling til instruktørrettighed 

• Proficiency Check SE og ME VFR 

• Proficiency Check SE og ME IFR 

• 12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

IKAROSFLY 
l~ _ _ _ R_o_s_k i_ld_e_L_u_ft_h_a_vn_ • _T_lf.:46141870 
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Flyforsikring 
Pilotforsikring 
Loss of license 
Hospitalsforsikring 
Ulykkesforsikring 
Rejseforsikring 
Hangar Keepers 
Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 
Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 

_; \ 

GASERVICE 

G.A. service tilbyder alle former for flyvedligeholdelse og 

CAMO. Vi er i besiddelse af kompetencer og godkendelser 

til at udføre Base/Line vedligeholdelse og CAMO på Piper; 

Ce,,11d, Beech, Zl in, Socata og Partenavia, en- og to-motors, 

saml L>åue mindre og større struktur-reparationer. 

Et af vore nøgleord er fleksibilitet. Alle vores ansatte er i 

besiddelse af PPL, og er dermed i stand til selv at udføre 

testflyvning og afhentning af fly til årligt luftdygtighedssyn, 

service eller reperation. Bagefter tilbyder vi at bringe flyet 

t ilbage t il dets base. Endelig gør vi vores yderste for at kunne 

komme flyvende og dermed stå til rådighed, når behovet 

er der. 

General Aviation Service ApS 
Lufthavnsvej 44 
4000 Roskilde 
tlf.: 72 170 180 

#e keep our cusfomers flying 

-- ·~···~l~ 

DAO Aviation AS 
Copenhagen Airport Roskilde 
Hangarvej H 1 
4000 Roskilde 
Phone: + 45 46 19 12 19 
www.dao.dk 

_ ___) 



Vi kan alle gøre en forskel for havmiljøet! 

I dette nummer af FLYV bringer vi en 
artikel om flyvevåbnets miljøflyvnin
ger, der spiller en vigtig rolle i kam
pen mod olieforurening, af de danske 
strande og vådområder. 

I slutningen af maj måned var jeg på 
en træningstime med en elev, der var 
fløjet til Samsø for at få den obligato
riske "hvert andet års 12-time" med 
instruktør. Efter at have fløjet rundt 
om det sydlige Samsø, besluttede vi 
os for at flyve ud til de små øer øst for 
Samsø - Vejrø og Bosserne - for at se 
om der var nogle sæler. 

På vej ud over vandet fik vi øje på en 
mellemstor olietanker, der ikke fulgte 
de andre fragtskibes rute. Tankeren 
havde en mere vestlig kurs, og da vi 
kom nærmere kunne vi se, at den var 
på vej ind på den forkerte side af de 
gule advarselsbøjer, der er lagt ud 
langs Hatter Rev. Med miljøflyvnin
gen med flyvevåbnets Challenger i 
tankerne, kaldte jeg Capenhagen In
formation, for at fortælle, at noget så 
usædvanligt ud. 

Operatøren hos Capenhagen In
formation spurgte om vi kunne se 
navnet på skibet, og da det stod klart 
og tydeligt på siden af tankeren, vide
regav vi skibets navn til Information, 
der spurgte om vi havde mulighed for 
at kredse over skibet et par minutter. 

Da vi havde kredset et par gange 
over skibet, ændrede det kurs, og fra 
luften så det ud som om det med nød 
og næppe undgik at gå på grund på 
Hatter Rev! 

Efter skibet ændrede kurs kaldte In
formation flere gange op, og spurgte 
om det havde skum for boven, og om 
vi kunne bekræfte, at det gjorde fart 
gennem vandet. Da vi kunne bekræfte 
at skibet stadigvæk sejlede, fik vi at 
vide, at Information havde været i 
kontakt kontrolcentralen, hvorfra 
skibstrafik gennem Storebælt overvå
ges, og at de havde kaldt skibet op! 

Information takkede flere gange for 
at vi ville blive "hængende" over ski
bet, og da de havde vished om at ski
bet ikke løb på grund, fik vi "lov" til at 
flyve videre, og vi fik endda at vide, at 
skibet havde lods om bord! 

Om skibet ændrede kurs fordi vi 
kaldte Capenhagen Information - el
ler om skibes besætning og lodsen 
var klar over hvor de befandt sig - fik 
vi aldrig svar på. Vi overvejede om 
vi skulle dele historien med andre, 
men da vi ikke havde beviser på at 
skibet havde været tæt på en grund
stødning, gjorde vi ikke mere ud af 
historien. 

Rune Balle 
Redaktør . 

og udgiver af FLYVfi 
·02013 

Født i Odense 1967 
A-cert I PPL 1991 
Cand scient i a 
CPL i New Z~alantdropo/ogi Kbh.1999 
CPL · n 2003 

t Danmark 2004 
Flyvepladschef på Sa . 
Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 

Søjly rating Canada 2012 

Hændelsen viste dog, at vi fra fore 
små fly har mulighed for at gøre en 
forskel, og det viste endnu en gang, at 
Capenhagen Information er en unik 
organisation, hvis gode medarbejdere 
sidder parat til at reagere, når der er 
brug for det! 

I Danmark har vi omkring 7.500 km 
kyster, der let kan blive forurenet hvis 
et af de mange skibe, der passerer 
gennem landet går på grund, eller 
renser tanke for bundslam. Selvom 
flyvevåbnet overvåger havet omkring 
Danmark flere gange hver uge, kan de 
ikke overvåge alle havområder hele 
tiden. 

En ny flyvesæson er godt i gang, og 
hvis vi som piloter kan bidrage til et 
renere havmiljø - eller bidrage, når 
en båd eller et skib har problemer -
skal vi naturligvis gøre det. 

Ha' en dejlig sommer! 
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Flyveplads Guiden 
Alle piloter kender VFG'en, der udgives 
af Trafikstyre/sen, og mon ikke de fleste 
VFG-abonnenter på et eller andet 
tidspunkt har været lidt trætte af at 
skulle bruge tid på at sidde og ud:,kifte 
sider i VFG'en, fordi et telefonnummer 
er ændret, eller et kort over en lufthavn 
er blevet justeret en smule. 

VFG'en er det officielle opslagsværk, 
og når man udskifter de sider man 
modtager fra Trafikstyre/sen, er VFG'en 
opdateret med informationer, der er så 
korrekte som muligt. 

At VFG'en opdateres hver måned er 
selvfølgelig optimalt, men i mange 
andre lande udgives en VFG en gang 
om året, hvilket naturligvis betyder, at 
nogle informationer bliver forældet. 

4 FLYV APRIL201 4 

Sammenlignet med mange andre 
landes VFG'er, er den danske VFG 
et rigtigt godt opslagsværk, men 
den mangler alle de små private 
flyvepladser samt Informationer som 
f eks. hvad jordsignalerne betyder
hvilket af og til har givet kontrollanter 
underholdning, når en elev til en 
flyveprøve febrilsk har bladret rundt i 
en VFG, for at finde ud af hvad f eks. en 
gul diagonal på rød baqgrund betyder. 

For omkring ti år siden, fik en pilot 
den ide, at lave et afkog af VFG'en, 
og Flyveplads Guiden, som den kom 
til at hedde, indeholder de vigtigste 
informationer om lufthavne og 
flyvepladser i Danmark. 

Flyveplads Guiden er ikke officielt 
anerkendt, hvilket også fremgår 
tydeligt i guiden, mPn rfn rfpn 
indeholder alle flyvepladser og 
lufthavne i Danmark - og ikke kun de 
offentligt godkendte - er den et rigtigt 
godt supplement til VFG'en. 

Flyveplads GuidPn knn bestilles hos 
www.airbooks.dk men forhandles også 
af KDA-butikken I www.aeropartner.dk 
i Roskilde Lufthavn. Pris 100 kr. + porto. 
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ROBINSON R66 
Fire år efter FAA har EASA endelig udstedt typecertifi
kat til Robinson R66 helikopter med turbinemotor, så 
nu kan leverancerne til de ventende europæiske kunder 
begynde. Robinson har 16 R66 servicecentre, heraf er 13 
godkendte forhandlere. Prisen er pt. 839.000 USD for den 
fem-sædede R66, hvor der pt. er leveret over 500. Radio
og navigationsudstyret i instrumentpanelet er med berø
ringsfølsomme skærme som i din smart-phone. 
Robinson har netop fået canadisk godkendelse af en R66 
med udstyr til at løse politiopgaver, bla. infrarødt video
kamera, kraftig projektør til natarbejde mv. 

MESSERSCHMITT BF 109 
Under flyveopvisningen søndag den 18. august i Roskilde 
sidste år fik en Messerschmitt Bf 109 motorproblemer og 
måtte nødlande i en kornmark lige øst for lufthavnen. Pi
loten havde kort forinden udført rygflyvning. Havarikom
missionens undersøgelser viste at brændstoftanken og 
brændstofsystemet ikke var egnet til rygflyvning, hvilket 
også fremgår af flyets driftshåndbog. Piloten, der havde 
15.000 flyvetimer, kunne forlade flyet uskadt. 

6 FLYV JUNI 2014 

HILSEN FRA FLORIDA 

Den 30. juli 1982 udgik Douglas C-47 af det danske fly
vevåben. Nogle fly blev overdraget til museer, andre blev 
solgt til udlandet. Et af de fly var C-47 K-684, der kom til 
Valiant Air Command Warbird Museum i Titusville, Flori
da. Ved et nyligt besøg på museet var det herligt at gense 
684, der stadig har rester af dansk bemaling. 
For nogle år siden havarerede 684, som nu bærer navnet 
Tico Belle, under landing i vanskelige vindforhold med et 
stort reparationsarbejde til følge. I 2009 var den luftdyg
tig igen og flyver nu for museet i airshows, rnnrlflyvning 
mv. 
I disse dage mmdes 70 årsdagen for Anden Verdenskrigs 
D-dag den 6. juni 1944, hvor 684 nedkastede faldskærms
soldater over fronten. 
Museets hjemmeside er www.vacwarbirds.org, hvor der 
bla. er en stor beretning om K-684. 



Messerschmitt Bf 109 på forpladsen i Roskilde 

Lufthavn dagen før havariet. foto: Rune Balle 

Tekst: K-684 mellem D-dags bemaling i hangaren i Titusville. 

Styrbord motor er under udskiftning. Foto: Knud Larsen. 

Der er stadig rester fra tiden i Eskadrille 721. 

Foto: Knud Larsen. 
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CESSNA GRAND CARAVAN EX 
1 april i år blev nr. 100 af den meget populære Cessna 208 
Grand Caravan EX leveret verden over undtagen i Europa. 
Først den 21. maj modtog fabrikken EASA's typecertifi
kat på EX-modellen og leverancerne kunne gå i gang. På 
verdensplan har Cessna solgt over 2200 af Caravan'en. 
EX-modeller er udstyret med en Pratt & Whitney Canada 
PT6A-140 motor, de giver en forbedret stigehastighed på 
38%, startløbet forkortes med 350 fod og tophastigheden 
forøges med ca. 10 kts. 

Ceremoni ved præsentationen af G3+. Foto: Cessna. 

----
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CITATION C)3+ 
Også på jet-siden har Cessna travlt. Den 29. maj rullede 
den nye CJ3+ ud af hangarporten i Wichita, Kansas. Med 
nyt kabineindretning, Garmin G3000 instrumentpanel, 
TCAS 11, TAWS, og ADS-8 er den godt rustet til de fo rven
tede skrappere vilkår i lufttrafiktjenesten. Ombord er 
der også trådløs media-server, satellittelefon og høj ha
stighedsinternet-forbindelse. Rækkevidden er 2.700 nm, 
hvilket svarer til afstanden fra Washington, D.C. til Mexico 
City. Der er plads til ni passagerer, og flyet forventes at 
blive godkendt til en-pilot konceptet. Prisen er pt. ukendt. + 





D et årl ige arrangement i Frie
drichshafen ved Bodensee 

fandt sted i herligt forårsvejr med 
blomstrende frugttræer på de syd
vendte bjergskråninger. Ifølge arran
gørerne var der 33.400 besøgende 
til udstillingen, hvor de besøgte 606 
udstillere fra 35 natione1~ 

Udstillingen, der varede i fire dage, 
omfattede stort set a lt inden for ge
neral aviation. Der var nyheder inden 
for fo rretningsjetfly, nye ul tralette 
fly, elektrodrevne fly og ikke mindst 
flyelektronik, hvor dagligdagens 
smartphone-teknik med berørings
følsomme skærme hastigt breder sig 
til de mindre flys instrumentpaneler 
i form af pc-tablets monteret i et be
s lag. 
Næste AERO finder sted den 15.-18. 
april 2015. 
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MADE IN CHINA 

De fleste læsere kender sikkert be
grebet "Made in China". Det er næ
sten ligegyld igt hvilket prorlukt man 
anskaffer så er det mærket med de 
tre ord. Og nu også inden for general 
aviation. For første gang i Friedrichs
hafen deltog Corvus Aerospace med 
en udstilling med forevisning af 
to fly bygget i compositmateriale. 
Corvus Aeropace har udviklet fly i 
Kina siden 2000, i 2007 byggede den 
europæiske afdel ing det første ge
neral aviation fly (Corvus Phantom) 
og i 2010 byggede Corvus flyet Cor
vus Racer 540R, der benyttes i Red 
Bull Air Race konkurrencen. Corvus 
Aerospace ligger i byen Suzhou lige 
vest for Shanghai. Deres hjemmeside 
hedder www.corvus-china.com, men 
erfaringsvis er det ikke a ltid at den er 
tilgængelig. +-

~ 

FRIEDRICHSHAFEN 

Tekst og foto: Knud Larsen 



Møderne er i gang på den nydelige 

kinesiske stand. 

Cirrus Aircraft viste en mock-UP aj 
deres første flY med jetmotor kaldet 

Vision sFSO-l)et første fly af tre prototyper var 
i luften den 24- marts i år. UdstYret 
med syv sæder (fem voksne og to 
børn) kan kulfiberflyet rejse med ca. 
300 kts. Listeprisen er ca. 2 mio. usD. 

corvus Racer 312 cockpit. Kvaliteten ser fin ud. 
Motoren er en RotaX 912 ULS på 100 hk-

Det polsk< fi""° Wort<' MiotiOO h°' '"'"' med o~olec 
i ry,kl,od. Sid" ,tort'" fe' et'' ,id" "de, ,odo"

1 

ofrol" med 6() py,,epiod"' og py,ekl,bb"· I ooomo,k 
"d" ;,dgOet ofrole om b,æodstofl""''"' geaoem 
STATOIL. Se artikel i FLW nr. 6/2013-

American champion Aircraft kommer 
med en nY og kraftigere udgave af 
oecathlon kaldet Extreme oecathlon 
med bl.a. 210 hk og lavere vægt mm-

Pris ca. 1,5 mio. DKK-
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Nogle nordmænd har længe ventet på et amfibiefly til 
norske forhold, så de gjorde det selv og gav det navnet 
"Omsider''. De mener dog at der mangler erfaring i 
flybygning i Norge, så de har overdraget produktionen til 
et tjekkisk firma. Så vi må se om der omsider kommer et norsk fly på markP.dpt_ 

Corvus Racer 540 her vist med navnet på en 
italiensk pilot på cockpitkonten. Også den 
kendte Red Bul/ Air Race pilot Peter Besenyei 
flyver denne model. Motoren er en Lycoming 
AEIO-540 på 325 hk. 
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Den australske GAB Airvan med plads til otte personer minder 
om en Cessna Caravan blot i mindre udgave. Motoren er en 
lycoming TI0-540 på 320 hk, rejsehastighed 135 kts og max. 
startvægt 1.905 kg. Pris ca. 3 mio. DKK. 

Sirius International Aviation lnsurance var 
et af de få danske firmaer på AERO. Un
derwriter Iris Kolbe (hvid jakke) og adm. 
direktør Hans Jørn Christensen havde 
mange besøgende på standen. 



This is the only Air Fair in the Nordics! 

~or-dic A.er-o ~xøo 
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Mange piloter har oplevet at være lige lovligt tæt på et andet fly i luften, og tan
ken om sammenstød kan give piloter, passagerer og flyveledere kuldegysninger! 
Avancerede fly har ACAS eller TCAS, der advarer piloterne om fly der er for tæt 
på, mens piloter i de fleste små fly må nøjes med at kigge ud af vinduerne! 

Hvad enten der flyves efter instru
mentflyve-regler (!PR) eller visuelle 
flyve-regler (VFR) skal piloter holde 
øje med hvad der foregår uden for 
vinduerne. Piloter der flyver IFR 
befinder sig naturligvis ofte i situa
tioner hvor de flyver i skyer, og de er 
derfor afhængige af instrumenter og 
klareringer fra flyveledere. Piloter 
der flyver VFR må ikke flyve i skyer, 
og de skal derfor altid forholde sig 
til anden trafik ved at kikke ud af 
vinduerne. Men i situationer hvor der 
er meget trafik, eller der flyves tæt 
på skyer eller under forhold hvor det 
kan være svært at se andre fly i luften 
- som når svævefly flyver rundt i cirk
ler og samler højde - ville det være en 
kæmpe lettelse at have "et par ekstra 
øjne 11 i form af noget elektronik. 

TRANSPONDER OG RADAR 

I de avancerede fly hedder "de ekstra 
øjne" som nævnt Anti Collision Avo
idance System (ACAS) eller Traffic 
Collision Avoidance System (TCAS) 
og ved hjælp af computere bliver an
den trafik vist på flyets skærme, og en 
stemme råber op, hvis der er fare for 
sammenstød. 
Systemet virker - kort sagt - på den 
måde, at en radar på jorden eller i 
et fly udsender en spørgeimpuls på 
1030 Mhz. Denne radar spørger i 
principper bare: "er her nogen"? 
Når spørgeimpulsen modtages af et 
flys transponder, svarer modtageren 
af spørgeimpulsen tilbage på 1090 
Mhz, og sammen med svarimpulsen 
kan der kobles informationer på om 
flyets højde (mode C) eller i mere mo
derne transpondere også om flyets 
identitet (mode SJ. 

Systemet er i princippet såre enkelt, 
og stammer helt tilbage fra Anden 

Verdenskrig. Men da det let løber op 
i 35.000 kr. at installere en transpon
der, er det ikke alle små fly der har 
en, og endnu færre der har det ACAS/ 
TCAS udstyr der skal til foratudsen
de spørgeimpulserne. 

FLARM 
Ordene FLIGHT ALARM bliver til 
FLARM, når man fjerner IGHTAL! 
FLARM har været udbredt i svævefly 
i mange år1 hvor systemet er obligato
risk i svævefly der deltager i konkur
rencer, og op mod 60% af de danske 
svævefly har installeret FLARM! 

Systemet blev udviklet i Schweitz for 
henved 15 år siden, hvor man ville 
forsøge at forhindre redningshelikop
tere i at flyve ind i elmaster, svæveba
ner og andet livsfarligt "spindelvæv", 
der ikke kunne ses på radarer eller 
andet kostbart udsty1: Og hele ideen 
var, at montere sendere på de master 
der skulle undgås, og modtagere i 
helikopterne, så piloterne kunne ad
vares om at de nærmede sig farlige 
forhindringer. 

Som det ofte sker med gode ideer, 
blev systemet videreudviklet, så det 
også kunne installeres i svævefly og 
motorfly, og noget af det bedste ved 
systemet var, at det ikke vejede no
get, at det var simpelt at installere og 
nemt at bruge, og vigtigst af alt: kræ
vede meget lidt strøm og at det var 
relativt BILLIGT i forhold til kendte 
systemer. 

HVAD ER FLARM? 
FLARM er et avanceret system, der 
ganske enkelt modtager GPS-signaler 
fra satellitter og lufttryk fra en ind
bygget "barometer-højdemåler". 

Systemet beregner positioner inklu
siv højde og sender dem ud som da
tapakker via radiobølger. Position og 
højde modtages aff'LARM-modtagere 
i andre fly, hvor piloterne kan aflæse 
i hvilken retning - og på de dyrere 
modeller også hvilken afstand - der 
befinder sig andre fly eller stationære 
forhindringer der har fået installeret 
en FLARM-sender. 

En FLARM i et fly, udsender på denne 
måde en "advarsel" et par hundrede 
gange i sekundet, og på et mere eller 
mindre avanceret display kan piloter 
se om der er trafik i nærheden. Syste
met har også indbygget en lyd-alarm, 
så det ikke er nødvendigt at sidde og 
kigge på instrumentet, og så er dis
playet så småt, at det kan monteres 
lige foran piloten, så det perifere syn 
fanger advarslerne, uden at piloterne 
generes af store skærme. 

FLARM ER IKKE CERTIFICERET 

Systemet fungerer på det der kaldes 
"åbne frekvenser" hvilket er frekven
ser der f.eks. også benyttes af en 
fjernbetjent garageåbner. Det er med 
andre ord ikke et certificeret og luk
ket system, ligesom transponder-sy
stemet, men da det der sendes fra en 
FLARM er hundreder af datapakker 
med positioner og højder, kan "bip" 
fra en garageåbner ikke genere en 
FLARM sender eller modtager, fordi 
FLARM'en ganske enkelt sorterer 
sådanne "bip" fra fordi de ikke giver 
mening. 

HVORFOR FLARM? 
Ulempen ved det "traditionelle" radar 
og transponder-system er, at der skal 
være installeret avancerede og kost
bare radarer - på jorden eller i fly 
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Anders Madsen fra Tølløse 
Flyveklub viser hvad en 
FLARM består af 

- og at operatørerne skal uddannes til 
at bruge systemerne. 

En transponder i et fly sender ret 
kraftige signaler, for kunne svare 
jordbaserede radarer over relativt 
lange afstande, og for at sende kraf
tige signaler skal der bruges en hel 
del strøm. Som bekendt har svævefly 
ikke ret meget strøm, da svævefly 
enten skal medbringe strøm i batte
rier eller fremstille strøm ved hjælp 
af solceller. At medbringe strøm nok 
til at holde en transponder i et svæve
fly i gang en hel dag kan godt lade sig 
gøre, mens det vil være ret urealistisk 
at medbringe strøm nok til udstyr i 
stil med ACAS/TCAS, der også ville 
medføre en betydelig vægtforøgelse 
og en enorm udgift, som meget få 
svæveflyveklubber eller svævefly
ejere er i stand til at bære. 

Med andre ord har det været ureali
stisk at lave radar-transponder-base
rede ACAS/TCAS til små fly, der ikke 
producerer ret meget strøm, hvi lket 
har banet vejen for FLARM, der er 
relativt billigt i indkøb og muligt at 
anvende i fly med begrænsede elek
triske ressourcer. 

FLARM I MOTORFLY? 

FLARM er udviklet til svævefly, men 
hvis alle små motorfly havde FLARM 
ville det uden tvivl øge s ikkerheden 

16 FLYV JUNI 2014 

markant. Men så længe det ikke er et 
krav at alle fly skal have FLARM, kan 
det dog diskuteres om det er værd at 
investere i FLARM til motorfly. 
Som det er nu har næsten alle pri
vatfly - og alle kommercielle fly - en 
t ransponder, men som beskrevet gi
ver en transponder ikke piloter i små 
fly informationer eller advarsler om 
anden trafik, med mindre flyet har 
TCAS eller ACAS, og det er de færre
ste små fly der har det. 

Spørgsmålet er om de to systemer 
vil kunne smelte sammen, og til det 
er svaret "mjøeh", for der findes nu 
FLARM, der kan opfange traditio
nelle transpondere, og der er mere 
avanceret udstyr på vej, baseret på 
transponder-teknologien, og rlPt 
burde ikke være umuligt at indbygge 
FLARM i nye transponder-baserede 
ACAS/TCAS. 

Et problem for FLARM er dog, at det 
ikke er certificeret udstyr, og at det 
aldrig bliver det, fordi systemet er ba-

;;; 
J 

seret på "åbne" frekvenser og løs in-
stallation. Men det gør ikke systemet 
mindre anvendeligt, og for piloter der 
flyver motorfly, hvor der også flyver 
svævefly med FLARM, vil det være en 
kæmpe fordel at investere i FLARM, 
fordi det ganske enkelt giver "et eks
tra par øjne", der kan pege i retningen 
af de fly der har FLARM. 

Den simpleste FLARM-løsning kan 
købes for ca. 5.500 kr. og set i lyset af 
at mange motorfly koster langt over 
en halv million i indkøb, og at hvert 
år nemt løber op i 50.000 kr. at ser
vicere, forsikre og hangarere et fly, 
så er 5.500 kr. småpenge. Og med en 
så relativt lille investering vil man i 
mange år fremover kunne forbedre 
flyvesikkerheden, og hvem vil ikke 
ePrnP have "et par ekstra øjne" til at 
hjælpe med at holde udgik efter svæ
vefly, selvom det ikke er alle svævefly, 
men dog over 60% af danske svæve
fly, der flyver med FLARM. 

FLARM perspektiver 
Forestillede man sig, at alle små fly 
fik installeret FLARM, ville det uden 
tvivl højne flyvesikkerheden mar
kant, fordi risikoen for sammenstød i 
luften ville mindskes markant. Det er 
dog et godt spørgsmål om det er rea
listisk at FLARM gøres obligatorisk, 
når der barsles med opgradering af 
den kendte transponder-teknologi. 
Men det er en anden historie! +-



• • 

Qairbp 

Når FLARM'en lyser grønt, 
er der ingen fare for kollision. 
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D H 89 RA p IDE · 1930'ERNES ISLANDER 

I sin tv-serie "Great British Machines'~ der blev vist i dansk tv for nogle år siden, 
omtalte Chriss Barrie De Havilland OH 89 Dragon Rapide som "en af verdens før
ste helt igennem strømlinede airliners'~ Man skal nok være en meget patriotisk 
englænder for at beskrive en Rapide som strømlinet, men pointen med typen var 
egentlig også, at den kunne tjene penge. Rapiden gjorde det muligt at få økonomi 
i britisk indenrigsflyvning, op og ned mellem Skotland og England og ud til mange 
af de øer, som omkranser det britiske ørige. Under Anden Verdenskrig blev typen 
under navnet Dominie brugt til at uddanne navigatører og telegrafister i Royal Air 
Force. 

STAMTRÆET 

Dragon Rapide fløj første gang i 1934 
og stammer fra DH 84 Dragon, der 
var en smule mindre. Dragon stam
mer så igen fra den enmotorede Fax 
Moth, som var et taxafly, der med 
Moth-vinger, -hale, -motor og -under
stel, men med en nydesignet rumme
lig kryusfinerkrop kunne fragle op Lil 
fire ikke alt for velnærede passagerer. 
Stamtræet, som her er beskrevet, 
kan kaldes det økonomiske hvor· 
dan bygger man fly, så man kan tjene 
penge med dem? Rent teknisk har 
Rapidens konstruktion mere til fælles 
med den firernotarede DH 86, som 
blev bygget til lange ruter ude i Impe
riet. Herfra kommer dens spidse vin
ger og det karakteristiske understel. 

Rapiden var en succes fra starten. 
Selskabet Railway Air Services fløj 
sine Rapider med stolte navne som 
"City of Bristol" og "Star of Lanca
shire" - måske lidt grandiost for 
et biplan til otte passagerer. Han 
Kongelige Højhed Prinsen af Wales 
fik skræddersyet en luksusudgave, 

Tekst: Ole Steen Hansen 
Foto: Jonas Svenstrup og Ole Steen Hansen 

som - fortalte bladet FLIGHT i 1935 
- havde seks "meget komfortable sæ
der" og et "meget komplet radioud
styr, så den fornemme ejer kan sende 
eller modtage alle de meldinger han 
måtte ønske". FLIGHT påpegede des
uden, at der ikke var dobbeltstyring i 
cockpillel. Men Llel ville nu også have 
krævet, at den ene pilot sad på skø
det af den anden, for der er absolut 
kun plads til et enkelt sæde ude i den 
spidse næse. 

De Havilland designede en militær 
udgave med et maskingevær på højre 
side af næsen, et bomberum med 
plads til to 100 punds-bomber og 
fire 20 punds-bomber og så et ma
skingevær monteret på en drejelig 
ring øverst bag vingerne. Coastal 
Command foretrak imidlertid mo
noplanet Avra Anson, så kun tre af 
disse krigeriske Rapider blev bygget 
og anvendt af det spanske flyvevåben 
på Francas side i Den Spanske Bor
gerkrig. 

Der blev sammenlagt bygget 731 DH 
89'ere; mere end 500 af dem til Royal 
Air Force i krigsårene. I årene efter 
krigen gjorde typen nytte mange ste
der i verden. Den var pålidelig, og den 
havde den rette størrelse. 

Brillen Norman lslanuer fra 1965 
kan ses som typens afløser - her
hjemme har Falck fløjet med begge 
fly. lslandcr og Rapide har stort set 
samme størrelse, medtager lige 
mange passagerer, har fast understel 
og kan det der med korte stræk med 
begrænset passagertal. Når man ser 
på mange af de ruter, Rapider har 
fløjet, burde den næsten have hedder 
"lslander". Britten Norman økonomi
serede på sin konstruktion ved at pla
cere hele planarealet i en enkelt vinge 
med konstant vingekorde, så der ikke 
skulle fremstilles ripper, der alle var 
i forskellig størrelse. lslanderen blev 
en smule hurtigere og utvivlsomt let
tere at vedligeholde med sin helme
talkonstruktion, men i bund grund er 
flyene bygget til samme opgave. 
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everet til RAF I 
rd, hard 

TA' EN TUR 

Er man på besøg i England, skylder 
man sig selv en tur i en Rapide. Der 
findes flere operatører, som tilbyder 
rundflyvning med typen, f.eks. Classic 
Wings i Duxford og Classic Air Force, 
der opererer fra Coventry og New
quay i Cornwall - og desuden lejlig
hedsvist fra andre lokalileter, hvor 
det giver mening at lave rundflyvning 
med en Rapide. 

Priserne for de helt korte ture er me
get familievenlige sammenlignet med, 
hvad man skal givP. for ;:it kommP op 
i en Tiger Moth eller Ha rvard. Og så 
får man den unikke oplevelse at se 
verden gennem wirer og stivere på et 
trafikfly! Måske er det bare på et kort 
hop rundt om Duxford, men det kan 
også være en længere tur til London, 
hvor man slår et sving forb i Tower 
Bridge og ned syd for Themsen. 

Piloten vil typisk være en airline
pi!ot, der nyder at have et ekstra 
job med rigtig styrepind, vindsus og 
musikken fra snurrende propeller. 
Rapiden er enkel nok at flyve, men 
man skal være over den i landingen. 
De spidse vingetipper inviterer til 
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tipstall, så halen skal holdes løftet 
helt til hjulene rører jorden. Piloter 
på fly som Mosquito og DC-3 vil kun
ne tale med om fænomenet. 

Rapiden er en ren tidsmaskine. Få 
andre oplevelser gør det klart, hvor 
forkælede nutidens flypassagerer er 
her 80 år efter, at en Rapide første 
gang lettede fra Hatfield nord for 
London. Man dukker nakken, når 
man skal ind gennem den lille dør, og 
man kan ikke læne sig tilbage i sæ
derne. Til gengæ ld står de tilbagelæ
net, så længe flyet er på jorden, fordi 
man går opad i kabinen på et fly med 
halehjul. Sæderne erindrer i øvrigt en 
om, at passagerer i 1930'erne gen
nemsnitligt set havde smallere bag
dele end nutidens mennesker. 

Der er intet toilet ombord. Det kan 
også være lige meget p& rundflyv
ningsture, men engang fløj Rapider 
stræk, der kunne vare mere end to 
timer. Lad venligst være med at for
tælle Michael O'Leary, at man engang 
kunne kla re sig uden toiletter i ru
tefly og alligevel betragte turen som 
luksus! 

Man holder venligst fingrene fra nød
udgangene - de runde huller i loftet, 
som man trækker et stykke stof væk 
fra, hvis omstændighederne kræver, 
at man skal ud den vej. Til sikker
hedsbriefingen før starten, sagde den 
velnærende mand, der også under
stregede, at vi ikke måtte havde nyt
årskrudt, våben, gift eller campinggas 
med om bord, at man jo også kunne 
bruge døren, når støvet havde lagt 
sig - han var da ikke på, at han selv 
ville kunne komme ud gennem det 
lille hul. 

Men ellers er det blot at nyde duf
ten af benzin, vibrationerne, den 
smeltende varme i kabinen på en 
sommerdag, kommunikationen med 
medpassagererne, som må foregår 
med råb eller håndsignaler, og så 
vingernes sejlen og hoppen gennem 
turbulensen. Det er flyvning fra den
gang bedstemor var dreng, og man 
flyver lavt nok til kunne tælle fårene 
på markerne. En aeronautisk roman
tiker vil til enhver tid foretrække den 
slags frem for den anonyme aircondi
tionerede sæderække for enden af et 
kondensspor i 30.000 fod! +-



Rapide møder Jslander 

Det er tankevækkende, så tæt Rapide 
i mange henseender ligger på Is/anderi 

Rapide /stander 

Motor: De Havilland Lycoming 0-540. 
Gypsy Queen. 200 hk 260hk 

Spændvidde: 14,63 m 14,94 m 

Længde: 10,52 m 10,86m 

Planareal 32 m 2 30m2 

Tornvægt: 1.465 kg 1.667 kg 

Max vægt: 2.945 kg 2.994 kg 

Cruise speed: 114 Kts 139 kts 

Rækkevidde: 917km 1.400 km 

OH 84 Dragon var forgængeren til Dragon Rapide 
- bemærk at vingetipperne ikke er spidse. 

Piloten tjekker selv, om der er fuel bag 
motorerne! 

"Sæt fødderne på det sorte 
felt!" Ved ind- og udstigning 
opdager man, hvor lille en 
Rapide egentlig er. 



Fra 1943 fløj denne Rapide med Scottish 
Airways - civil flyvning under krigen, ag 
derfor kombinationen af camouflage og 
civil registrering. I midten af 1950'eme var 
maskinen beskæftiget med rundflyvninger 
fra Heathrow! Det ville nok være vanskeligt 
at få slottider til den slags i dag. 

Ved første øjekast kunne man tro, at det var 
Rolling Stones-guitarist Keith Richards, der 
lige gav en hånd med. Det er det nu ikke, 
men derimod en mekaniker med en del års 
Rapide-erfaring - en helt central person i 
driften af Classic Wings to Rapider. I øvrigt 
er flyet på billedet og Keith Richards faktisk 
født i samme år! 
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Indflyvning til Duxfard lige hen over 
motorvejen. Det er en varm dag, og flyets 
aircondition består af den åbne trekantede 
rude umiddelbart til højre for pilotens hånd. 
Den qiver masser - masser - af frisk luft til 
passageren, som sidder på første række i 
styrbords side af flyet. 



Denne udsigt fra kabinen i et trafikfly 
er mildest talt sjælden i dag! 

Ved Sumburgh Airport på Shetlandsøerne står et mindes
mærke for åbningen af ruten til Aberdeen - den første 
luftrute fra øerne. Flyet var naturligvis en Rapide 

Rapide i Danmark 

Der har i tidens løb været syv Rapider på dansk register. OY-DIN 
var den eneste, der kom til landet før Anden Verdenskrig. Den fløj 
indenrigs i Jylland, bl.a. på ruten Aalborg-Silkeborg-Esbjerg-Hamburg, 
som åbnende i 1938. Flyvepladsen ved Silkeborg var ingeniør Gunnar 
Larsens private flyveplads ved Saften Langsø et stykke syd for byen. De 
øvrige seks var på dansk register i årene 1946-66. Den ene har fløjet 
for Falck og har været udstillet i Helsingør og i det for længst lukkede 
flyvemuseum i Billund. I øjeblikket er maskinen under restaurering. 
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om her citeret fra Niels E. Jør
gensens "Samsøvalsen" manglede 
der ikke noget, da drageflyveklubben 
XC-Sjælland var i træningslejr på 
Samsø. Som mange gange før var en 
gruppe dragepiloter rejst til Samsø 
for at nyde godt af de dejlige bakker 
og skrænter på Issehoved. Der har 
endda været afholdt både landslejr 
for Dansk Hanggliding og Paragliding 
Union (DHPU) og DM i skræntflyv
ning i paragliding. Men som noget 
nyt for os - og som en ganske særlig 
gestus, blev vi inviteret til at inddrage 
Samsø Flyveplads i vores valg af træ
ningslokaliteter. Dermed var der lagt 
op t il en forrygende påske. 

Ved at have adg,rns til flyvepladsen 
for vores træning blev det muligt for 
os at medbringe vores flytbare spil: 
En scooter, hvor hjulene er afmon
teret og erstattet af en lille valse på 
baghjulets fælg. Scooteren yder en 
tilpas kraft til at sørge for et jævnt og 
blødt træk, bl.a. pga. at den har slyng
kobling og ikke gear. 
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Vi kan lægge en bane fra 100 -
1000m. i en retning og op til 475m. 
ved hjælp af en trisse til omløb af 
linen, hvis man vil have instruktør og 
elev side om side ved starten, hvilket 
selvfølgelig er en fordel for lærepro
cessen og sikkerheden. Højden på 
trækl<et styres af spilføreren/instruk
tøren med gassen og kan varieres fra 
helt lav højde og op til maksimalt ca. 
2/3 af udlægget på banen. 

XC-Sjælland flyttede for et par år 
siden til Tølløse Flyveklub bl.a. for at 
kunne udnytte denne træningsform 
til hverdag. Tidligere skulle vi til Jyl
land eller andre bedre egnede steder 
end klubbens gamle bane, der var så 
smal at eleverne ikke kunne farven 
tes at "ramme den" igen. 

Men dengang, som nu, træner vi jo 
også på bakker og skrænter. Og det 
er netop, hvad vi kender og elsker 
ved det nordligste Samsø. I samar
bejde med den lokale repræsentant 
for Naturstyrelsen har vi i mange år 

været velkomne på dette statsareal. 
De smukke græsbakker er en sublim 
kulisse for enhver friluftsaktivitet. 
Issehoved er også et stort trækplaster 
for rigtig mange andre turister. Der er 
heldigvis meget god plads så det vol
der ikke problemer for nogen af os, 
når vi træ ner vores flyvning der. 

XC-Sjælland har et meget stort elev
hold i øjeblikket og sammen med in
struktører og lidt familie, fik vi samlet 
15 personer til vores påskelejr. Det 
er næsten lige så mange, som DHPU 
kan samle til et HG-DM. Som altid 
når vi flyver er vi meget afhængige af 
at hjælpe og støtte hinanden i vores 
aktiviteter og det har det bestemt 
ikke skortet på denne påske. Vi havtle 
nogle fantastiske dage både i luften, 
og på landjorden. Ikke mindst takket 
være den store gæstfrihed vi mødte 
fra Rune Balle på flyvepladsen. I et 
yderst behageligt selskab med både 
Rune og hans venner og en del andre 
piloter, der gæstede pladsen, var der 
tid og rum for både flyvning af fl ere 



Birger Strandqvist sidder som spillemand 
på den ombyggede scooter. 

slags og samling om gode måltider. 
Et glimrende eksempel på at vi inden 
for flyvning kan føle et stærkt bånd 
mellem hinanden uanset, hvilket fly
vende "legetøj" vi har. 

Selv vejret var med os! Meteorologisk 
set kan der være en del godt vejr på 
Samsø, men der er mange slags godt 

SMOKEHOUSE 

Beliggende 5 km. Ira Samsø Flyveplads 
på Langer Havn ved Stauns Fjord. 

vejr. Vi havde det held, at vejret ret
tede sig ind efter, at vi kunne lave de 
mere elementære øvelser i starten 
af påsken og gradvist øge sværheds
graden. Der var også flyvning hver 
eneste dag, hvilket er usædvanligt på 
vore lejre. Så med fare for at violiner
ne spiller for højL Lil Jen flolle afslut
ning af dette smukke scenarie i sol-

Arne Havgaard med sin motoriserede 
hangglider i bedste "Kar/son på taget"-stil. 

nedgangens skær vil jeg takke mine 
klubmedlemmer for en fantastisk 
tur - og ikke mindst de lokale kræfter, 
for en meget udviklende og samtidig 
varm kammeratlig flyvelejr! +-
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MED PAJOB 

Spørger man en tilfældig dansker, hvad der 
kendetegner vores flyvevåben, vil de fleste 
svare: "F-16 og redningshelikoptere". 

F-16 flyene bor i Skrydstrup og rednings
helikopterne i Karup. Men i Aalborg bor de to 
mindre kendte "fætre" Hercules og Challenger, 
der bliver fløjet, vedligeholdt og administreret 
af godt 400 dedikerede medarbejdere, 
som FLYV besøgte nogle af .. 



·· 1 )':::~rkbest~rsom bekendt 
af den jyske halvø og 443 

navngivne øer. Det giver en samlet 
kystlinje på næste 7.500 km og da 
der hver år sejler tusindevis af skibe 
gennem de danske farvande, er der 
risiko for at olie kan lække fra skibe, 
og forurene vore mange stande. 
En trussel mod havmiljøet er olie
spild i forbindelse med grundstød
ninger eller forlis, men da de som 
regel er isolerede tilfælde, der er 
lette at lokalisere, kræver de sjældent 
opsøgende arbejde. En mere lys-
sky, og måske i virkeligheden endnu 
større, havmiljø-trussel har gennem 
mange år været, at besætninger på 
olietankere renser skibenes tanke 
for bundslam, og at dette bundslam 
bliver pumpet ud i havet, hvor det 
forurener kyster og slår fu8le 08 
planter ihjel. 

CIVILE MILJØFLYVNINGER 

Op gennem 1970'erne, BO'erne og 
90'erne var det ikke ualmindeligt at 
finde større eller mindre olie-klatter 
på de danske strande, og efterhånden 
som medierne fik råbt politikerne 
op, blev det indlysende, at der måtte 
gøres noget ved svineriet! 
1 slutningen af 1980' erne blev det 
besluttet, at der skulle indføres miljø
overvågning fra fly, og da et privat 
selskab kunne stå for overvågningen, 
blev havmiljø-overvågning udført af 
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en 8-sædet Navaho: OY-RHF og en 
6-sædet Partenavia: OY-CAG. De fløj i 
mange år landet tyndt med radarud
styr, der kunne "se" olie på havover
fladen og kameraer der kunne filme 
eller fotografere miljøsynderne, så 
de kunne retsforfølges. På siden af 
de gråmalede fly stod der med stor 
orange-røde bogstaver MARINE POL
LUTION PATROL, og fiyene blev ofte 
fløjet tæt forbi potentielle forurenere, 
så de kunne se, at der blev holdt øje 
med dem. Indsatsen hjalp en del, 
for efterhånden som skibskaptajner 
blev slæbt i retten, og der blev uddelt 
store bøder, aftog omfanget af oliefor
urening en del. 

FLYVEVÅBNET OVERTOG MILJØ-FLYV

NINGER 

I 1997 blev det besluttet, at opgaven 
med at miljøovervåge de danske far
vande skulle overdrages til flyvevåb
net, hvilket affødte en del kritik i for
skellige medier. Flere "specialister" 
hævdede nemlig, at en sådan opgave 
ikke kunne løses med jagerfly eller 
store jetfly, fordi de ikke kunne flyve 
så langsomt som den private MARINE 
POLLUTION PATROL, der ydermere 
kunne flyve til en langt lavere time
pris end forsvarets fly. Kritikken gjor
de uden tvivl indtryk på beslutnings
tagerne, for op til overdragelsen af 
opgaven i 1998, blev der lagt et stort 
arbejde i at finde det bedst tænkelige 

Cl-604 Challenger 
Fabrik: CANADAIR 

Motorer: 2 stk. GE CF34-3B 
turbo/an 

Spændvidde: 19,61 m 

Længde: 20,85 m 

Tomvægt: 12.931 kg 

Fuldvægt: 21.909 kg 

March hastighed: 850km/t 

Max hastighed: 901 km/t 

Rækkevidde: 5.556km 

udstyr til miljøflyvningerne, ligesom 
det blev forklaret overfor offentlig
heden, at opgaven var og blev en 
statslig opgave, der ville blive løst 
med det bedst tilgængelige udstyr og 
topprofessionelle besætninger. 

KRITIK AF MILJØFLYVNINGER 

Siden forsvaret overtog miljøflyvnin
gerne i 1998, har der jævnligt været 
kritik, fordi det har været nødvendigt 
at aflyse planlagte flyvninger, når 
"miljø-flyene" fik tekniske problemer 
eller skulle bruges til andre opgaver, 
såsom at transportere politikere 
og medlemmer af Kongehuset, jage 
pirater ud for Afrikas østkyst eller 
overvåge farvandene omkring Grøn
land og Færøerne. Derudover har det 
været kritiseret, at det koster mange 
mandetimer at montere "olie-rada
rer" forud for miljøflyvninger, samt 
mange mandetimer at afmontere 
udstyret, når flyene skal bruges til at 
løse andre opgaver. 



Når Cha/fengeren er udrustet til miljøflyvning 
er der ikke plads til mange passagerer. 
Den gule redningsf/åde kan kastes ud af flyet 
til nødstedte søfolk. 

FLYV MED PÅ JOB 

En kold og blæsende dag i marts 
2014 blev FLYV modtaget i hoved
vagten hos AIR TRANSPORT WING 
AALBORG, der i "gamle dage" hed 
Flyvestation Aalborg. Seniorsergent 
Jesper Balle, der til dagligt arhejoer 
som informationsmedarbejder, tog 
imod og fulgte med på turen i miljø
flyet, og som en gestus havde han 
været omkring den lokale bager, for 
at tage kage med til besætningen. 

BRIEFING INDEN AFGANG 

Efter at være ankommet til Air Trans
port Wings nye bygning, blev vi invi
teret på hurtig morgenkaffe i det nye 
køkken, der var så nyt, at der endnu 
ikke var hængt noget på væggene, og 
de ansatte knapt nok vidste, hvor de 
skulle finde kaffe og kopper. 

Efter en hurtig kop kaffe, blev vi invi
teret til at deltage i morgenbriefingen, 
hvor Kaptajn Bjørn Bayer, med pilot
navnet RØN, gennemgik dagens mis
sion. Herefter gennemgik han ganske 
kort dagens rute, og overlod vejrbrie
fingen ti l styrmand Stephen Galea, 
med pilotn;ivnet GF.A, oer kunne he
rette, at der ville blæse en frisk østlig 
vind, men at der nok ikke ville være 
store chancer for sol under dagens 
flyvning, der var planlagt til at foregå 
i 3.000 fod, hvor meteorologerne 
forventede, at der ville være udbredt 
skydække. 

WALK-AROUND OG TANKNING 

Air Transport Wing Aalborg råder 
over tre challenger-fly, der kan kon
figureres som miljø-fly. For ;it kunne 
"se" olie på havoverfladen, har miljø-

flyet fået monteret en special-radar 
under skroget. Er der olieforurening 
på havoverfladen, vil bølgemønstret 
opføre sig anderledes, hvilket rada
ren opfanger. I mange tilfælde kan 
radaroperatøren dirigere flyet hen til 
miljøsynderen. Ved hjælp af et spe
ci;ilk;imera hagest på flyets skrog kan 
forureningen og synderen dokumen
teres. Alle radar -og foto-optagelser 
lagres herefter i flyets computere, så 
informationerne kan bruges i senere 
efterforskning og retsforfølgelse af 
besætningen på det forurenende 
skib. Inden miljøflyet går på vingerne, 
er det derfor vigtigt, at "olie-radaren" 
er monteret korrekt og at fotoudsyret 
er rengjort. Derudover er det natur
ligvis vigtigt, at flyet er tanket til den 
mission der er planlagt. 
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AALBORG - ANHOLT - STOREBÆLT -

GEDSER 

Klokken 10.35, en torsdag formid
dag i februar, lettede "C-080" med en 
besætning på seks mand - Kaptajn, 
Styrmand, Mekaniker, FLIR-operatø1~ 
SLAR-operatør samt en instruktør og 
to gæster, for at flyve en af de mange 
miljø-flyvninger, der i henhold til 
internationale aftaler SKAL flyves. 
Efter få minutter befandt flyet sig i 
de 3.000 fod, der er den ideelle højde 
for "miljø-radaren" der norm;:ilt om
tales som SLAR'en, hvilket står for 
"Side Looking Airborne Radar". Efter 
a t have overfløjet den østlige del af 
Limfjorden, blev kursen sat sydover, 
for at flyve vest om Anholt, videre øst 
om Grenå og langs den vestlige side 
af Storebælt. 
Da flyveturen var planlagt til at vare 
godt fem timer, var der god tid til at få 
noget at vide om udstyr og erfaringer 
fra de mange miljøflyvninger. SLAR
operatør Kim Svensson fortæller, at 
der normalt flyves i 3.000 fod, fordi 
det giver de bedste optagelser og det 
overbl ik over havet der overflyves. 
"Flyves der lavere dækker vi et min-
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dre område, og flyver vi højere dæk
ker vi et større område, men får færre 
detaljer". 

GEDSER - BORNHOLM 

Den første godt 200 sømil af dagens 
miljøflyvning, forløber uden nogen 
form for "action". Der er gråt udenfor 
vinduerne i 3.000 fod, om end der af 
og til kan skimtes lidt land eller vand 
under flyet. 
O;:i vi har passeret Gedser, bliver 
flyets piloter kaldt op på radioen af 
flyvertaktisk kommando der gerne vil 
have checket identiteten på tre skibe, 
der er på vej mod Gedser og videre 
op mod Storebælt. Jeg får lov til at 
sidde i klapsædet bag piloterne, der 
på flyets autopi lot styrer flyet nedad. 
Kaptajn RØN overlader styregrejerne 
til sin unge styrmand GEA, der med 
omkring 220 knob flyver hen mod et 
lille fragtskib. På få sekunder suser 
vi forbi fragtskibet, mens flyets FLIR
operatør Ole Fischer styrer flyets 
(Forward Looking lnfra Red) kamera 
så skibets navn og hjemhavn kan 
aflæses på de små skærme i cockpit-

tet. Tre gange gentages manøvren, 
og mon ikke besætningerne på de 
tre skibe fik lidt at tale om, når de 
pludselig blev passeret af et militært 
jetfly. 

Kaptajn RØN fortæller at det er helt 
normalt, at Challenger-flyene bruges 
til sådanne opgaver, og at en meget 
vigtig del df l.Jere<lskal.Jel også består I 
at hævde suverænitet over de danske 
områder. På vej tilbage op i 3.000 fod 
taler vi om at miljøovervågningerne 
tidligere blev udført af civile fly, men 
at disse fly ikke kan udføre så mange 
forskellige opgaver som forsvarets 
fly. På vej mod Bornholm bliver pilo
terne igen kaldt op, men denne gang 
for at lave en lavtflyvning forbi et af 
søværnets dykkerskibe, der ligger for 
anker ud for Hasle. Præcist hvorfor 
kommer der ingen forklaring på, men 
det er formentlig noget der indgår i 
en øvelse. 

Efter et 200 fod "low-pass" vest om 
dykkerskibet, stiger Challenger' en 
igen til 3.000 fod, og ruten øst om 
Bornholm genoptages. Det er ved 



Møde med Ella Maersk i Nordsøen i 200 fods højde. Med Challengerens 
f-LIR (Forward Looking lnfrared Camera) kan FUR-operatøren både filme 
i dagslys og om natten. Piloterne kan kigge med på en lille skærm. 
På det lille billede ses en russisk coaster vi mødte i Østersøen. 



l®ll•JØtt•J:J 

På en 5 timer lang miljøflyvning er det 
nærmest VIP-luksus at kunne strække ben. 

at være frokosttid. Min vært, Jesper 
Balle, og jeg finder vore madpak-
ker frem, og med fødderne plantet 
på den store gule redningsflåde, der 
kan kastes ned til nødstedte på havet 
gennem en luge i s iden af flyet, s lår vi 
maver i de magelige VIP-sæde,~ der 
muligvis også har fragtet kongelige 
og landets øverste ledelse. 

BORNHOLM - ØRESUND - LÆSØ -
SKAGEN 

Imens besætningen flyver Challen
geren fra Bornholm til Køge Bugt og 
videre langs vestsiden af Øresund, 
taler vi om, at Challengeren så sent 
som en uge tidligere deltog i en red
ningsaktion øst for Bornholm. En fi
sker var stået til søs i en lille jolle, og 
da han havde været savnet et døgns 
tid blev der slået alarm, nogenlunde 
samtidigt med at en Challenger var 
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Ole Fischer filmer med FLIR'en og Kim Svensson ser 
efter om der er olie på havoverfladen med SLAR'en. 

på vej mod Bornholm. Sammen med 
et par af søværnets skibe, afsøgte 
besætningen på Challengeren et om
råde øst for Bornholm, og ved hjælp 
af det varmesøgende FLIR (Forward 
Looking Infra Red) kamPra, blev både 
jolle og fisker fundet. Jollen var intakt 
og fiskeren var i live, og da søværnet 
fik kontakt med fiskeren, kunne Chal
lengeren fortsætte videre på miljø
flyvningen. 

SKAGEN - JYSKE VESTKYST -

V ESTERHAVET 

Efter passage af Grenen, der tog sig 
godt ud i eftermiddagslys og lettere 
oprørt hav, fortsatte havovervågnin
gen t i 3.000 fod, hvor der ikke var 
mange huller i skyerne. Den næste 
times tid blev derfor bare med grå 
udsigt, og efter at have været et smut 
over den danske tyske grænse, blev 
der igen sat kurs nordpå. 

Under morgenbriefingen fortalte 
kaptajn RØN, at han gerne ville øve 
standard interception af et skib, hvil
ket består i overflyvning af skibet 
i mellemstor højde, for dernæst at 
flyve forbi i lav højde for at filme og 
fotografere. Da der er gået hul i sky
dækket over Vesterhavet dukker et 
stort Maersk skib op, og RØN beslut
ter derfor at øve procedurerne, hvil
ket må have set ligeså imponerende 
ud fra skibet, som det gjorde fra flyet. 

Facebook lever ikke forgæves, og at 
det så godt ud fra skibet, blev inden 
et døgn bekræftet via en deling til en 
deling til en deling af et enkelt bil-

lede af Maersk skibet, der blev lagt på 
FLYVs facebook-profil! 

RETUR TIL AALBORG EFTER 5 TIMER 

Efter omkring fem timers spændende 
flyvning - for flyets gæster, eller en 
ganske almindelig rutineflyvning og 
endnu en dag på kontoret - for besæt
ningen - satte Challengeren hjulene 
på asfalten på Flyvestation Aalborg. 
lndPn flyet blev overladt til flyvesta
tionens teknikere, poserede besæt
ningen et øjeblik på flyets trappe, 
inden alle mødtes til debriefing af 
dagens mission hos Air Transport 
Wing Aalborg. 

DEBRIEFING 

Under de-briefing er der mulighed 
for at dele erfaringer, tage ved lære 
af dagens erfaringe1; saml al udsætte 
hinanden for kammeratlige drillerier, 
og dagens debriefing var ingen und
tagelse. 

Kaptajn RØN gennemgik dagens 
flyvning, og under dagsordenpunk
tet "lavtflyvning" fik styrmand GEA 
lidt "røg" for sin overdrevent pæne 
flyvning. "Stephen, jeg ved du er en 
haj til instrumentflyvning, men når vi 
er nede i 200 fod, og skal manøvrere 
tæt på et skib i urolig luft, så må du 
gerne bruge rorene mere, så du kan 
mærke at du har fat i flyet" Med klar 
henvisning t il en nu pensioneret kol
lega - hvis koordinerede instrument
flyvning nok ikke overgås af mange -
tilføjede han "det behøver ikke være 
sådan nogle flotte koordinerede "JOL-



Kammeratlige drillerier under debriefingen. 
Fra venstre: Kim Svenssan, Ronni Sørensen, 
Ole Fischer, Stephen Galea og Bjørn Bayer. 

drej", hvor kuglen er i midten hele 
tiden, bare r iv hende i ørerne!" 

Med store smil, sluttede de briefingen 
i en atmosfære hvor jeg som gæst fik 
et ret klart indtryk af, at flyvevåbnet 
vist er en ret god arbej dsplads! 

MILITÆR ELLER CIVIL 

Som nævnt har miljøflyvningerne 
tidligere været udført af civile fly, og 
som nævnt har der været kritik af 
at samfundet bruger store kostbare 
jetfly til miljøflyvninger, der måske 
ligeså godt kunne udføres af to mand 
i en Partenavia. 

Der er nok ingen tvivl om at en Par
tenavia - eller en Navaho eller PC-
12'er - kan udstyres med "olie-radar" 
og gyro-ophængt k;imera, og det er 
også meget sandsynligt, at mindre fly 
vil kunne udføre miljøovervågninger
ne, så de lever op til de internationale 
krav. 

Når man som gæst om bord i et af 
flyvevåbenets Challenger-fly oplever 
den organisation og professionalisme 
der er omkring flyvevåbnets miljøf
lyvninger, og oplever, at der samtidigt 
med miljøflyvning udføres mange 
andre opgaver, såsom søredning, 

Kim Svensson demonstrerer det udstyr der kan kastes ud 
fra Challengeren for at tage prøver af olieforurening. 
Olieprøven samles senere op af et skib eller en helikopter. 

øvelser sammen med søværnet og 
suverænitetshævdelse, så blegner 
fordelene ved de civile flyvninger, 
selvom civile fly måske kan udføre 
opgaven billigere. For selvom et civilt 
miljø-fly vil kunne deltage i en efter
søgning af en savnet fisker, og selvom 
et civilt miljøfly vil kunne vise "fla
get" overfor et udenlandsk skib, så 
h;ir rivilP fly ikkP rlPn s;imme orsr1ni
sation i ryggen og nok heller ikke helt 
den samme afskrækkende virkning, 
som når der pludselig dukker et mili
tært jetfly op langs et tankskib. 

Om en civil eller en 
militær løsning er 
det bedste kan nok 
diskuteres længe, 
men den nuværende 
løsning ser ud til at 
vi rke, om end fly
vevåbnet stadigvæk 
jævnligt kr itiseres at 
der aflyses flyvninger. 

Hvis der er problemer med den nu
værende ordning er det med andre 
ord ikke kvaliteten der kritiseres, 
men at der ikke flyves så meget som 
der skal, i henhold til internationale 
aftaler. En del af kapacitetsproble-
met er løst idet der er købt en fjerde 
Challenger. Flyet blev lige inden 
Pinse overdraget til Transport Wing 
A;ilhors, os k;in øremærkes til VIP
flyvninger, og måske fungere som lille 
Danmarks svar på "Airforce One". + 



Cl RRUS SR22 GTS 
- flyvende livsstil 
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Cirrus Aircraft arbejder i disse år på en revolutione
rende enmotors komposit "personal jet" med plads til 
syv personer. For de pilote~ der ikke kan vente et par 
år på et Cirrus jetfly, er den seneste version af Cirrus 
SR22 dog et imponerende alternativ - og så er prisen 
under det halve af jet'en. 

Tekst og foto: Rune Balle 

FLYV JUNI 20 14 35 



I starten af maj måned skrev 
salgschef Steven Middendorph 

fra Cirrus Europe - der har hoved
sæde og vedligeholrlP.lsP.sfariliteter i 
den hollandske by Eelde, lidt syd for 
Groningen - at de havde planlagt en 
demonstrationstur med en helt ny 
Cirrus SR22-G5. 
Flyet skulle vises frem for presse og 
potentielle kunder Denmark, Sverige 
og Norge, og hvis FLYV var interesse
ret, ville de afsætte hele formiddagen 
den 15. maj til fremvisning og prøve
flyvning fra Roskilde Lufthavn. 

Da Cirrus er kendt som et meget hur
tigt fly, der foretræ kker asfaltbaner, 
sendte jeg Steven Middendorph det 
lidt drilske svar, at redaktionen af 
FLYV var flyttet til Samsoe Intl. og at 
det ville passe endnu bedre hvis Cir
rus'en kunne fremvises på Samsø. 
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Svaret fra Steven Middendorph lød: 
"Tak for invitationen. Hvordan er 
græsbanens tils tand? Vi skal bruge 
552 meter "ground roll" til start på 
tørt græs ved maksimum vægt og nul 
vind, og 438 meter landingsdistance 
på tørt græs oe S84 mPtPr pi\ vådt 
græs. Min hovedbekymring er dog at 
flyet kan være beskidt på resten af 
demoturen. Vi har en fremvisning i 
Roskilde den 15. Kl. 16. Måske kan vi 
ankomme til Samsø aftenen før, hvis 
du kan arrangere hotel". 

ASFALT-FLY PÅ GRÆS 

Efter at have kredset et par gange 
over pladsen, landede Cirrus'en på 
den tørre græsbane i en let nord
østlig vind. Og selv med 80 knob 
over tærsklen, holdt flyet stille efter 
omkring 450 meter. Steven Mid
dendorph og hans kollega Michiel 

Klinkspoor steg ud af det blankpole
rede fly, og efter en hurtig fremvis
ning, blev de to Cirrus repræsentan
ter kørt t il deres hotel, så de kunne få 
aftensmad og en god nats søvn, inden 
fremvisning af Cirrus' en på Samsø 
om formiddagen og i Roskilde om 
eftermiddagen. 

AIR-TO-AIR 

"Det er hårdt arbejde, men nogen skal 
jo gøre det" sagde Michiel Klinkspoor, 
da de to hollændere næste morgen 
ankom til Samsø Flyveplads, for at 
fremvise Cirrus'en. Vejret var perfekt, 
og over en kop kaffe i morgensolen 
drøftede vi hvordan vi skulle få de 
bedste billeder af Cirrusen. En tysk 
pilot - der overnattede i et lillebitte 
telt på flyvepladsen - blev naturligvis 
budt på morgenkaffe, og da vi drøfte
de muligheden for at tage "air-to-air" 



billeder, tilbød han, at flyve fotogra
fen i det ultralette fly han var ankom
met i fra Nordtyskland. 

Som sagt, så gjort, og selvom et lille 
UL-fly med en ganske lille "foto-luge" 
ikkP Pr VPrrlPns mPst eenerle fly, kom 
der nogle rimeligt gode billeder i kas
sen. 

PRØVEFLYVNING 

Som tak for hjælpen, blev vores tyske 
ven, Gunther Priebe, inviteret med 
på en prøveflyvning, hvor jeg blev sat 
i venstre sæde, ved siden af Michiel 
Klinkspoor, der har lært rigtigt man
ge piloter at flyve Cirrus. 

At flyve en fabriksny Cirrus SR22 GS 
er en ganske anderledes oplevelse 
end at flyve en god gammel Cessna 
eller en Pi per fra 1970' erne, som 

mange af os danske piloter nøjes med 
til dagligt. 

Alene at stige om bord, er en behage
lig oplevelse, for de store døre svin
ger op og giver let adgang til at både 
pilot og bagsædepassagerer, kan glide 
ned i de lækre bløde lædersæder. 
I små fly med store plexiglasvinduer, 
går der ikke mange minuLLe1; fø r 
lidt solskin forvandler kabinen til et 
drivhus. Undtagen i en Cirrus, hvor 
et par tryk på de rigtige knapper, får 
flyets elektriske aircondition-anlæg 
til at summe, hvorefter temperaturen 
meget hurtigt falder til 18-20 grader, 
hvis det er det man ønsker. 

At starte en Cirrus er ikke helt så let 
som at starte en god gammel Cessna 
eller Piper, for der er meget elektro
nik, der skal i gang inden motoren 
kan startes. Cirrus lægger ikke skjul 

på, at man har gentænkt hvordan en 
flyvemaskine skal indrettes og fun
gere, og at elektronik spiller en meget 
stor rolle i hele Cirrus-konceptet. 

Efter at have startet motoren, skal 
den checkes, men hvor man på en 
gammel Cessna eller Piper skal hive 
i håndtag og dreje på nøgle for at 
checke tænding, forvarme og propel, 
klarer elektronikken det hele. 

TAXI TIL START 

At taxie en Cirrus er en spøjs ople
velse, hvis man er vant til Cessna og 
Pi per, for der sker ikke rigtigt noget, 
når man træder på siderorspeda
lerne, for at dreje. 
Michiel Klinkspoor trak lidt på smi
lebåndet da "test-piloten" afslørede 
sin uvidenhed om Cirrus, og han for
talte, at det er helt almindeligt, at nye 
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Cirrus-piloter har lidt svært ved at 
vænne sig til at næsehjulet drejer som 
på en Ralley 100. 

START 

Hvor traditionelle fly har yoke eller 
pind, har Cirrus'en en "side stick", der 
som i en Airbus er tænkt til at styre 
flyet under start og landing - autopi
loten sørger jo for resten, så hvorfor 
have en yoke eller en pind til at sidde 
i vejen? 

LIGE UD OG DREJ. 

At flyve Cirrus med "side stick" er 
nemt at vænne sig til, om end der er 
indbygget mindst en overraskelse. 
Flyet kan nemlig blande sig, hvis man 
gør noget man ikke skal, så som at 
krænge over 45 grader. "Prøv at smid 
hende ind i et krapt drej med stor 
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krængning" siger instruktør Michiel, 
og da jeg forsøger at få flyet til at 
krænge 60 grader, føles det som om 
instruktøren taeer fat i "side stick'en" 
og retter flyet op. Det er dog flyet selv 
der retter op, og ud over denne ma
nøvre, man den også selv rette op fra 
"unaturlig flyvestilling". 

ANFLYVNING OG LANDING 

Cirrus'en er bygget til at flyve hurtigt, 
og derfor går det også stærkt under 
anflyvning og landing. 80 knob på 
kort finale er markant hurtigere end 
de omkring 60 knob de fleste Pi per 
og Cessna'er flyver, og derfor skal 
Cirrus'en ikke sættes langt inde på en 
kort græsbane! At flyve Cirrus'er fra 
græs er dog ikke noget problem, når 
bare piloterne er opmærksomme på 
de højere hastigheder, der i sagens 

natur kræver noget mere bane til 
start og landing end "gammeldaws" 
fly. 

MERE AVANCERET END AIRBUS 

F.fter at have fløjet air-to-air og test
fløjet den nye Cirrus SR22 GS, når 
vi at spise frokost sammen i solen, 
inden Steven og Michiel skal videre 
mod Roskilde og Ljungbyhed. 
Under frokosten spørger jeg vor ty
ske ven Gunther, hvad han laver til 
dagligt, og da han fortæller~ at han er 
Airbus-kaptajn hos Lufthansa, drejer 
samtalen naturligt nok ind på om 
man kan tale om ligheder imellem 
Airbus og Cirrus. Gunther, der også 
nåede at sidde i cockpittet, om end 
på jorden, var ikke i tvivl om at der 
var mange ligheder mellem Cirrus og 
Airbus, og på spørgsmål om hvordan 
Cirrus'en er i forhold til en Airbus, 



svarede Gunther, at Cirrus'en nok 
i virkeligheden er mere avanceret 
end en Airbus ... og så har den falds
skærm! 

IMPONERENDE CIRRUS 

Cirrus SR22 GS er imponerende, 
både at se på, sidde i og at håndtere, 
og for de der har pengene er de med 
garanti givet godt ud. Skal man i 
bedste "Bogart-stil" uddele propel-
blade bliver det tæt på en fem-bladet. 
Prisen er dog også imponerende, for 
SR22 GS står til lige under 800.000 
dollars, der i danske penge løber op 
i godt 4 mio. kr. Plus moms, hvis den 
skal flyves privat! + 

5: Dørene er elegant udformet så det er 
nemt for både pilot ag bagsædepassagerer 
at komme ind og ud. 

6: Imponerende bagsædekomfort! Den 

amerikanske champagne er ekstraudstyr. 

Cl RRUS 22T GTS 
Startløb 295m Dimensioner: 

Startdistance til 50 fad 535m Vingefang 11,68 m 

Stige rate 1270f/min Længde 7,92 m 

Maksimal flyvehøjde 17.500fod Højde 2,lm 

Stal/ hastighed med flaps 60 knob Kabine bredde 124cm 

Maksimal rejsehastighed 182 knob Kabine højde 127 cm 

Landingsløb 359m Vægt maks. 1025 kg 

Motor: 310 HK Kabine "payload" 607 kg svarende til 442 
Continental /O-550-N kg passagerer og bagage med 3 timers 

brændstof og 45 min reserve. 
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Spitfire. Foto: Thorbjørn Brunander Sund ~\li~ 

~ ~~,~.~ ~~n~:.: s~? YVER HYG G E..------0 G_J A_Z Z_I _S T_A U_N I N_G_ ;; 1l A'11! 
1 KZ & Veteranjly Klubben 

.. ,,,.,, ,, 

I Stauning krydser vi fingre for godt vejr i perioden 
7.-10. august, hvor det forhåbentlig myldrer ind med 

små flyvemaskiner til det årlige KZ Rally. Det er 4 7. gang, 
KZ & Veteranfly Klubben arrangerer denne internationale 
flyb egivenhed, der efter 2-3 å rs dårligt vejr er flyttet t il 
det vejrmæssigt mere stabile august. 
Kender du ikke på forhånd konceptet bag rallyet? 

Det handler om: 
• At flyve til en hyggelig vestjysk lufthavn. 
• Parkere sit fly på flightlinen sammen med 100 eller 

200 eller 300 andre fly fra ind- og udland - Cessnaer 
og Pipere side om side med veteran fly, hjemmebyg
gede fly, små helikoptere og som regel en lille udsøgt 
gruppe af nogen lidt større "kasser" med stjernemo
torer og måske et par jets. 

• Hygge sig sammen med andre piloter og deres fami
lier. 

• Nyde en hangarfest eller to med levende musik 
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• Se et unikt flymuseum. 
• Flyve en tur over det flotte vestjyske landskab. 
• Låne en cykel oe 11rlforskP omegnen. 

Og lørdag være tilskuer til et flot airshow. 

I år kan vi også - når det beskedne rallygebyr er betalt -
tilbyde gratis adgangfortilflyvende gæster til nabolands
byen Staunings s tort anlagte og meget velbesøgte, alsidige 
jazz festival både torsdag, fredag og lørdag. 
Lørdag er den store a irshowdag, hvor portene slås op 
kl. 10, og hvor der bliver aktivitet i luften fra 13-17. Air
showet arrangeres i tæt samarbejde med Danmarks Fly
museum, der bl.a. står for al bil parkering og billettering, 
viser deres flyflåde frem i luften og tilbyder gratis muse
umsadgang på dagen. 
På jorden kan publikum kikke nærmere på et autentisk 
DRAKEN cockpit og sætte sig i kaptajnssædet i en rea
listisk MD-80 simulator, som leveres af Claus Nørgaard, 



Herning. Ved siden af Danmarks Flymuseum, er det muligt 
at studere en WWII camp med militærhistoriske køretø
jer, telte og småfly i D-dags camouflagebemaling. Der vil 
desuden være lejlighed til at se veteranbiler - bl.a. ameri
kanske sportsvogne - og møde nogle piloter, der fortæller 
om deres maskiner og skriver autografer på flotte fotos af 
deres fly til uddeling. 

Takket være et fint sponsorat fra vores catering-leveran
dør (Restaurant Stauning Havn) og en aftale med BILTE
MA er vi meget stolte af at kunne præsenterP tn St:rnning
first attraktioner i warbirdklassen - den svenske Spitfire 
Mk XVI (SE-BIR) og en YAK-3U (F-AZZK) fra Holland. YAK-
3'eren er nyrestaureret og forsynet med en ganske heftig 
Pratt & Whitney R-1830 stjernemotor. 

Dagen før deres officielle 70-års fødselsdagsfest bringer 
DC-3 Vennerne OY-BPB og et hold entusiastiske passage
rer til Stauning. Dette giver airshowgæsterne mulighed for 
rundflyvning i det herlige gamle fly. Et t ilsvarende selskab 
kommer fra Norge i Dakota Norways LN-WND, og nord
mændene har lovet at lave et flot display om lørdagen. 
Vi har også den glæde, at det civile opvisningshold CHIP
CHAPS fremviser en velorkestreret 4-skibs formation af 
Chipmunks med ledsagende aerobatics. 
Lars Najbjerg vil vise, hvad Lasse Rungholms civile T-17 
dur til - og det er ikke lige-ud-flyvning, vi taler om ... 

Adrenalinen får vinger i en L-29 jet-træner, og de meget 
aktive RVators fra Roskilde flyver tæt formation i deres 
hjemmebyggede Van's RV-fly. 

Flyvevåbnet har lovet at deltage med et flo t Fennec-dis
play og forbiflyvning af F-16 jagere. 
Desuden kommer vi til at se en række veteran- og hjem
mebyggede fly i luften over Stauning - heriblandt de 
mange flotte maskiner fra Danmarks Flymuseum. Ligeså 
får vi besøg af R/ C entusiaster med modelfly. 

Vi opfordrer alle Jer flyvere derude til at fyl de nogle fly op 
og komme til Stauning i denne sidste weekend af skolefe
rien og være en del af det gode fællesskab. Vi advarer med 
det samme: Det kan være stærkt vanedannende!!! 
Du kan få meget mere opdateret information på vores 
3-sprogede hjemmeside www.kzrally.dk (mest for pilo
ter og entusiaster) / www.stauningairshow.dk (mest for 
publikum) og følge os på Facebook www.facebook.com/ 
stauningairshow 

Hen over sommeren er Stauning også et besøg værd, når 
Flymuseet afholder flyvetræning på onsdag aftener i juli 
og august, og RST Flyveklub på pladsen inviterer til grill
aftener. Ring til lufthavnen på 9736 9044 og hør, hvad der 
foregår. + 

Men vi kan t rylle sta rtafgiften væk! 
Fritagelse for startafgift 

Hvor end vi gerne vil, kan vi ikke trylle de gamle 
benzinpriser tilbage. Til gengæld tryller vi i perioden 
fra den 22. april ti l den 25. august startafgiften 
væk for alle luftfartøjer op til Ml OM 2000 kg der 

opereres privat. 

Åbningstider 

Mandag-fredag 

Lørdag 
Søndaq .. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Sønderborg Lufthavn. 

. ... . . ... . .. 07.00- 22.30 
... . 07.30- 17.00 

. .. 10.00 - 20.00 

SØNDERBORG LU F THAVN 
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En glad dreng i verdens bedste legetøj 
- P51 Mustang 

Denne gang med Dieter Betz; pilot, eventyrer, fotograf og forfatter. 
Han fejrer i år sit jubilæum 1160 år i luften'' og har i denne anledning skrevet 
en bog om sine oplevelser; 11Himmelballade 11

, som udkommer til hans fødselsdag 
i september. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Svæveflyvning som 15 årig, syd for 
Hamborg i udkanten af Li.ineburger 
Heide. Hele skoleflyvningen foregik 
på den ensædede "SG 38". Da jeg 
udførte min første landingsrunde 
efter en spilstart, havde jeg en samlet 
flyvetid på 8 minutter "solo" og kun 
en enkelt start på 4 minutter med 
instruktør i en "Rhonlerr.he li". 

Motorflyvning i Mi.inchen, 1960 i Pi
per J3C "Grasshopper", men jeg havde 
mit første certifikat kun i seks timer -
nok fordi jeg var lidt af en vildmand. 
Men jeg gik solo på andendagen med 
skoleflyvning - og fik en ordentlig 
endefuld, som det er skik og brug i 
Tyskland. 
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Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din sko
ling? 

At komme hjem fr;i solo-n;ivie;ition 
- uden radio - efter solnedgang og 
skulle fi nde en græsbane uden bane
belysning midt i Mi.inchen. Jeg kom 
ned med hjælp afto biler som lyste 
på "touch down"området. Grunden til 
min sene ankomst var, at jeg på en a f 
rlP tn ohligatoriske mellemlandinger 
på min navigationsflyvning blev "op
holdt" ;if et tilbud om at flyve kunst
flyvning sammen med en af de bedste 
kunstflyvningspiloter på hans "Zlin 
Trainer Master". Det kom desvæ rre til 
at tage lidt længere t id end forventet, 
plus den omstændighed at vinden 
skiftede og blev til kraftig modvind 
på vejen tilbage til Mi.inchen. 

... ~ ~ ~ - - - -- -- -

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
du nu? 

Jeg har fløjet 150 forskell ige typer 
fly - deraf 100 motorfly og 50 svæve 
fly. Men nu flyver jeg i min "Bessie", 
OY-BSS, Piper PA 11 "SPECIAL CUB" 
- som der efter sigende kun findes 
to flyvende eksemplarer af i hele 
Europa. 

Af de større fly kunne jeg bedst lide 
Boeing 737, som er meget harmonisk 
og velflyvende og hurtigt på rorene, 
lidt som et sportsfly. Det mindste og 
et af de sjoveste fly, var den belgiske 
"Tipsy Nipper" som kunne flyve cirk
ler omkring en stikkelsbærbusk. 



Airshow i Billund 1968 med Rally Commodore 

Fragtflyvning i Guyana med Hawker Siddeley 748 

Alaskas arbejdshest, De Havillamd Otter på Be/uga Søen 

Desuden har jeg fløjet syv gange 
færgeflyvning over Nordatlanten 
med "Dornier Skyservant", "DeHavil
land Heron" og "Pi per Navajo", fløjet 
kunstflyvning til airshows og bush
flyvning i Sydamerika og Afrika plus 
mange års foto-flyvning. 

Som svæveflyver har jeg i de seneste 
å r fløjet mest på AS H 25, Duo Discus, 
DG 1000 og Stemme 10 som instruk
tør og mine diamanter på Nimbus 3 
og ASW 28 på New Zealand og i Syd
afrika. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

P 51 Mustang, Spitfire, FW 190, ME 
109, Bii.cker Jungmann 131 og en 
Piper PA 11, OY-BSS. 

I Alaskas vildmark med Grumman " Widgeon'~ 

Flyveturen i en P 51 Mustang slår alt, 
hvad jeg har haft mellem fingrene ::if 
fly. Mustang er simpelthen "luftens 
dronning", derfor er jeg nysgerrig ef
ter at sammenligne Spitfire, FW 190 
og ME 109. Det er jo de flytyper, som 
har kæmpet mod hinanden under 
krigen og det kunne være spændende 
at se, hvilke fly virkeligt var hedst. 

"Bii.cker Jungmann" vil jeg gerne have 
stående for at mindes dagen, hvor jeg 
mistede PPL-certifikatet, lige efter jeg 
havde fået det. 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

En ambulanceflyvning med Hawker 
Siddeley 748 i Guyanas jungle, i tro
pisk regnstorm, for at redde en pige, 

som var svært forbrændt. Vi gen
nemførte flyvningen sammen med 
min styrmand Colin fra Guyana. Pigen 
overlevede. Episoden kan læses i min 
nye bog som er p;\ trnppPrnP. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Da flyver jeg sammen med englene, 
drikker dugdråber af deres barm og 
spiser råt inderlår. Men det må vente. 
Jeg holder ikke frivill igt op med at 
flyve. 

Hvad er efter din mening de største 
udfordringer indenfor privatflyv
ning lige nu? 

At motivere den nye generation til at 
få øjnene op for flyvning og den skat
tekiste af oplevelser og livsvigtige 
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Bessie med flade sko. 

Bølgeflyvning over New Zealand i 
20.000 ft. og minus 25 grader. 

Så lykkedes det at runde Matterhorn i svævefly! ➔ 

erfaringer, de kan have del i ved at 
flyve selv. 

Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Ak jo, flere gange - jeg er nok lidt af 
en luftens gadedreng. Men med det 
nuværende regelsæt indenfor luftfart, 
som hele tiden bliver mere kompliceret 
og omfattende, er det nemt, at træde lidt 
"ved siden af'. 

Er der noget omkring din flyvning 
du skulle have indset noget tidli
,qere? 

Jeg skulle have fløjet betydeligt mere 
"I3ush-flyvning" og megel minure 
"Airline". 
Jeg må indrømme, at jeg har kedet 
mig indimellem på de lange ture med 
charterflyvning som for eks. Køben
havn-Gran Canaria-retur, en flyvning 
på 11 timer. 

Du vinder 50 mio. i lotto. Hvad vil 
det gøre for din flyvning? 

Så ville jeg rejse verden rundt med 
et fly resten af mit liv og give alle un
ger en flyvetur.. .. Jeg glemmer aldrig 

44 FLYV JUNI 2014 

- - -

min første flyvetur som 14-årig i en 
Bii.cker Bestmann 181, som satte mit 
flyverliv i gang. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Ja, i alt 5 fly, men kun et fly p.g. af mit 
eget overmod. 

Har du en yndlingstur? 

Hver gang jeg spænder "Bessie" på 
ryggen. Hun er min tidsmaskine. Når 
vi flyver sammen, står tiden stille - og 
jeg holder mig une p~ rl P.nnP måde. 

Hvis du kunne skifte livsbane eller 
karriere hvad ville du så gøre? 

Flyve - og helst lidt tidligere i det 
sidste århundrede, hvor flyvning sta
dig var livsvigtigt i afsides liggende 
egne af verden - flyve ekspeditioner, 
forsyninger og ambulance. 

Kan du reparere et fly? 

Kun med hjælp af en mekaniker. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Som ung var det Douglas Bader, en 
berømt engelsk krigsflyver, ikke fordi 
han havde de samme initialer som 
mig, men fordi han mistede begge 
ben i en flyulykke og kom t il at flyve 
igen med to kunstige ben. Han fløj 
Spitfire under krigen, blev skudt ned 
og for at komme ud af sit brændende 
fly, måtte han skære sit ene ben af. 
Mens han sad i fangenskab, åbnede 
tyskerne luftrummet for et engelsk 
fly, som kastede et nyt ben ned til D.B. 

Som ældre blev det Bob Hoover som 
kan lave ting med en flyvemaskine ( 
især hans "Shrike Commander") som 
jeg aldrig har set før eller siden. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Godt 20.000 flyvetimer - som skyldes 
delvis 5 års ansættelse i Cimber Air 
og 23 år i Maersk Air. 

Som svæveflyver holder jeg guld
diplom med tre diama nter. Har været 
instruktør i 14 år med en samlet fly
vetid på 1300 timer. 



En "selfie" af en polsk hønsetyv i KZ li, 1967 

Den store frilufts-oplevelse i 2G over 
Arnborg. 

Skoven har altid haft en vis tiltrækningskraft ➔ 

Som motorflyver: tidligere" ATPL" + 

Instruktør - nu: PPL + amerikansk 
vandflyvercertifikat 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Jakob Graungaard Møller. 
Han tilhører den nye generation 
flyvere som giver os gamle, flyvenue 
dinosaurer (som mig) håb om, at den 
form for flyvning som vi elsker mest, 
kommer til at leve videre. 

Han har et stort hjerte for de gamle 
fly. Han er snart færdiguddannet som 
flymekaniker. Han brænder for flyv
ning og han flyver som en engel. Men 
hvis jeg var hans instruktør, ville jeg 
give ham et par over nakken i ny og 
næ; lige som jeg har foet, når jeg blev 
for vild i luften. 
Desuden er han en god kammerat 
(som ikke kender til aldersforskel) -
en man kan stole på. Han praler ikke 
med sine færdigheder - tværtimod er 
han også på det punkt ægte vestjyde 
- og han forstår at begejstre andre for 
det han elsker mest: at flyve. + 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

0049/4841 /935588 
aeroclean-husum@freenet.de 

www.aeroclean-nusum.de 
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OSCAR YANKEE AF: LARS FINKEN - LARS@FINKENWEB.DE 

TILGANG: 

~oy} 
OY-GPS Vulcanair P68 Observer 2 2014 475-39/OB2 29.4.2014 Bio Flight A/S, Holte 

OY-GRM DHC-8-202 1996 434 5.4.2014 Air Greenland A/S, Nuuk C-FRIQ 

OY-JOK Schri:ider Fire Balloons G 60/24 2002 993 15.4.2014 BallonDanmark ApS, PH-LUK 
Frederikssund 

OY-LHC ATR 72-212 1994 405 15.5.2014 Danish Air Transport Leasing EI-SLN 
A/S, Vamdrup 

OY-LJX Schleicher ASH 25E 1993 25163 14.4.2014 Lars Grønbek Jensen, Århus O-KHDG 

OY-MXA Schempp-Hirth Arcus M 2014 77 9.4.2014 Silkeborg Flyveklub 

OY-SFC SAAB 2000 1995 018 14.5.2014 Nordic Aviation Capital A/S, YR-SBJ 
Billund 

OY-BBB Pi per PA-28-180C Cherokee 1.5.2014 Allan Kartin, Ebeltoft ( +2) Hugget op 
OY-FYN Mitsubishi MU-300 Diamond 26.5.2014 Alumeco A/S, Odense Solgt t il USA 

I 

OY-GLF Gulfstream GVI G650 22.5.2014 Execujet Europe A/S, Roskilde Solgt som N999NN 

OY-HLT MBB-Kawasaki BK 117B-2 3.4.2014 Falck DRF Luftambulance A/S Returneret til Tyskland 

OY-JTZ Boeing737-73S 27.5.2014 Jet Time A/S, Kastrup Overført til Finland 

OY-MTX Glasfli.igcl Standard Libelle 28.4.2014 Team-73, Støvring Solgt til Tyskland 

OY-SFD SAAB 2000 2.5.2014 Nordic Aviation Capital A/S, Billund Solgt til Sverige 

OY-XDB Rolladen-Schneider LS8/18 2.5.2014 Vestjysk Svæveflyveklub, Esbjerg Solgt til Frankrig 

OY-XXC Rulla<len-Schneider LS8-t 15.4.2014 Øst-Sjællands Flyveklub Solgt til Tyskland 

TEGN ABONNEMENT 
'PÅ MO'DELt=LYv'ENYT 

og få indblik i det helt særlige univers 
- hvor interessen for luftsport og flyvning begynder for rigtig mange ... 
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OY-ATC Cessna F.172L Skyhawk 8.4.2014 Fotohuset v /Martin Nielsen, Svend Ove Nielsen, Frederikssund 
Stenløse 

OY-BFP Cessna F.172M Skyhawk 22.4.2014 Bodil Botoft Frost, Smørum Aviat Aviation ApS, Hellerup 

OY-CKG Piper PA-32R-300 Cherokee 23.5.2014 Thomas Kellner, Birkerød Compco ApS, Klampenborg (+2) 
Lance 

OY-DCL Piper PA-22-160 Tri-Pacer 28.5.2014 Jesper Rosenberg Jensen, Odder Rolf Svend Petersen, Nærum 

OY-DSS Pipcr PA 28 180C Chcrokcc 1.5.20H Torben Straarup, Vorbasse S. Højlund Rasmussen & Co A/S, 
København 

OY-GOS Cameron V-77 20.5.2014 Jan Oechsle, Skovlunde Rimmy Tschernia, Brøndby 

OY- Robinson R44 Clipper Il 19.5.2014 Skovgaard Invest ApS, Lemvig P.L. Kolding Investering A/S, Kolding 
HHR 

OY-ILS Vulcanair P68 Observer 2 28.4.2014 Bio Flight A/S, Holte Michael Frørup & Jesper Padborg 
1/S, Holte 

OY- Piper PA-28-161 Warrior III 29.4.2014 Brussels Aviation School Sprl, Thorsø af 2007 ApS, Fredensborg 
PHK Gosselies 

OY-SFC SAAB 2000 23.5.2014 Rockton Aviation AB, c/o Nordic Aviation Capital A/S, Billund 
Stockholm 

OY-XPX Rolladen-Schneider LS4-a 5.5.2014 Aviator - Aalborg Svæveflyveklub Aalborg Aero Sport 

OY-XTN Rolladen-Schneider LS7 28.4.2014 Anders Madsen, Kirke Eskilstrup Nordsjællands Flyveklub 

OY-XUT SZD-50-3 Puchacz 5.5.2014 Aviator - Aalborg Svæveflyveklub Svæveflyveklubben Aalborg Aero 
Sport 

CENTER AIR PILOT ACADEMY Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 
www.blivpilot.com 
+45 46 19 19 19 

-
.. 

pilot acaden1y 
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nrm ~ Vamdn,p 

LI~ SERVICE 
craft Maintenance 

Lufthavnsvej 7 A, DK-6580 Vamdrup 
+45 75 58 37 08, info@airservice.dk 
www.airservice.dk 

Beechcraft C90 King Air 1975 
ENGS: 660/2500 SMOH, N-reg 
4-BLADE PROPS - 395.000 USD 

Cessna 182 P 1976 OY-REG 
TT: 1900 ONLY - KAP 150 AP - GNS 430 -
Leather interior - LIKE NEW - 85.000 EUR 

Cessna 340A 111- 1982 
TT: 3500 - ENGS: 50/1400 SMOH 
KFC 200 FD/AP - GNS 530 
New paint N-REG -189.900 EUR 

Lancair 4P -1999 SE-REG 
GNS 530 - GTX 330 - S-TEC 55X 
KCS 55A - IFR REG - 299.900 USD 

CESSNA 182 P SKYLANE li 1973 
TT: 2900 HRS - ENG: 500 SMOH 
GNS 530 - NEW PAINT - 69.900 EUR 

Piper PA 31-310 Navajo B 1975 
TT: 7500 - ENGS: 300/1600 SMOH 
IFR, GTX 330 Mode S, G-VICT -129.900 EUR 

SIAI Marchetti SF 260 - 1972 OY-REG 
TT: 5500 HRS - ENG: 200 SMOH - AEROBATIC +6-3G 
Camouflage colours. GARMIN 430/330 -149.900 EUR 

Ring el. emai/ for billeder og specs ! ! 

Tlf: 0045-40 36 22 77 
Email: airline@mail.tele.dk 
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PiperWarrior (tunet I 60HP) 
11rllPjPs fr;:i K;:ilundborg Flyveplads. 
Kontakt Kc1lundborg /\viation for pris mv. 
59 29 13 26 - aviation@mail.dk 

Kalundborg Aviation t ilbyder vedligeholdelse og 
reparation af en- og t o-motors stempelmotor fly 
Vi har EASA Part -145 maintenance & CAMO 
godkendelse samt en national godkendelse t il 
reparation af A nnex li fly. 

IS~ ~UNDBORG 
Lltf1VIATION 



GENERALSEKRETARIAT 

Kongelig Dansk Aeroklub 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
29 90 59 00 

Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 
e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Generalsekretær: Anders Madsen 
E-mail: kda@kda.dk 

Sekretariatet er åbent: 
Mandag-torsdag 12.30-16.00, 
Fredag er sekretariatet lukket. 

Biblioteketet er åbent: 
Mandag-Fredag 9.00-16.00 

KDA's BESTYRELSE 
Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 
e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Per Wistisen, næstformand 
telefon 98 18 43 16 
e-mail: perwistisen<a>stofanet.dk 

Jørgen Mouritzen 
Miljø- og flyvepladsudvalg 
te lefon 40 500 555 
e-mail: mou<a>mou-pr.dk 

Michael Olesen 
telefon 97 32 33 88 
e-mail: mo<a>paraglideren.dk 

P;:illP I. C:hristPnsPn, I 1Jftrums1Jrlv;:ilg 
te lefon 86 67 40 48 
e-mail: pallejc<a>mail.dk 

Lisette Bert elsen 
PR- og Kommunikationsudvalg 
telefon 20 92 15 00 
e-mail: lisette_sb<a>hotmail.com 

1. suppleant: Jacques Johsman 
(indtrådt i bestyrelsen 8. juli 2013) 
2. suppleant: Ole Kobberup 

DANSK BALLON UNION 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon: 86 27 66 63 
www.ballonunion.dk 
E-mail: formand@ballonunion.dk 

DANSK HANGGLIDING 
OG PARAGLIDING UNION 
KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
Telefon 29905900 
www.dhpu.dk 
E-mail: dhpu@dhpu.dk 

DANSK FALDSKÆRMS UNION 
Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
Telefon: 4326 2777 
Telefax 4343 0345 
www.dfu .dk 
E-mail : dfu@dfu.dk 

DANSK KUNSTFLYVER UNION 
Morten Hartvig Hanesn 
Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde 
Fif.: 21 33 05 79 
www.kunstflyvning.dk 
E-mail: 
morten.hartvig.hansen@mail.dk 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Knud Nielsen 86 ri 1 fi S7 
E-mail: elek@fiber.dk 
Sekretariat: Merete Strandberg 
Limfjordsgade 121, Gjøl 
9440 Åbybro 
Telefon: 78 78 21 90 
www.flyvdmu.dk 
E-mail: mail@flyvdmu.dk 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholdtvej 10, 7400 Herning 
Telefon: 97 14 91 55 (man-fre 10-14) 
rax: 97 14 91 08 
www.dsvu.dl 
E-mail: dsvu@dsvu.net 

DANSK UL FLYVER UNION 
Formand: Hans Havsager 
Telefon: 46 48 06 08 

Sekretariatet: Dagmar Skov 
GI.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Tirsdag og torsdag 17:00 - 19:00 
Onsdag og fredag 13:30 - 16:00 
Telefon: 74 82 20 21 
Fax: 74 82 24 00 

www.dulfu.dk 
E-mail: dulfu@dbmail.dk 

KZ & VETERANFLY KLUBBEN 
Formand:Bent Esbensen 
Telefon: 50 99 70 07 
E-mail: besbensen@gmail.com 

Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen 
Telefon: 20 68 15 85 
E-mail: gabs-pedersen@privat.dk 

MODELFLYVNING DANMARK 
Formand: Allan Feldt 
telefon: 86 13 4140 
Sekretariat: Marttin Stuart Nielsen 
Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 
4660 St. Heddinge 
Telefon: 86 22 63 19 

www.modelflyvning.dk 
E-mail: info@modelflyvning.dk 

+-
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16-27. juni 

?.2. juni 

28. juni 

29 juni 

Juli 

4-6 juli 

5-6 juli 

5. 

5. 

11-13 juli 

12-13 juli 

14.-20. 

18-19 juli 

19.+25.-26 

26juli 

27 juli 

28/7-3/8 

August 

7-10 aug. 

7-10 aug. 

10. aug. 

7-10 aug. 

September 

6-7 sept. 

11.sept. 

13.-14. sept. 

13.-14. sept. 

26.-28. sept. 

27.-28. sept. 

Oktober 

14.-16. okt. 

NATO Tiger Meet, Schleswig-Jage!, Tyskland 

Danish Airshow. Flyvestation Karup. (www.danishairshow.dk) 

Dæk & Vinger. Skive lufthavn (www.daekogvinger.dk) 

Shuttleworth Military Pageant, Old Warden, Eneland 

20 års fødselsdag DC-3 klubben, Salzburg, Østrig 

RAF Waddington Int'l Airshow, RAF Waddington, England 

Endelave Flyveplads. 50 års-jubilæum 

Samsø Flyveplads. FLYV-ind og 50 års-jubilæum 

Royal Int'l Air Tattoo, RAF Fairford, England 

Flying Legends Air Show, JWM Duxford, England 

Farnborough Int'l Air Show, Farnborough, England (www.farnborough.com) 

Wings and Wheels, Falkenberg, Sverige 

Norseman FloatplanP. festival, Red Lake, Ontario, Canada (www.norsemanfcstival.on.ca) 

RNAS Yeovilton lnt'l Air Day, Yeovilton, England 

Red Bull Air Race, Gdynia, Polen 

EAA Airventure, Oshkosh, USA+ 

KZ Rally, Stauning 

Bristol lnt'l Balloon Fiesta, Ashton Court, Bristol, England 

Shuttleworth First World War Comm. Airshow, Old Warden, England 

Old Timer Fly-in, Schaffen-Diest Airfield, Belgien 

Northern Ireland Int'l Airshow, Portrush, Coleraine, NI 

Jersey lnt'l Air Display, St. llelier, Jersey 

Belgian Air Force Days, Kleine Brogel AFB, Belgien 

Duxford Air Show, IWM Duxford, England 

Athens Flying Week, Tatoi Airport, Grækenland 

Malta Int'l Airshow, Malta lnt'l Airport, Malta 

Helitech 2014, Amsterdam, Holland 

Find mange flere Air Shows, fly-in og andre arrangementer i Sirius lnt'I Aviation lnsurance kalender 
og på www.european-oirshow.com og www.eaa.org. 

Oversigten bringes uden ansvar for ændringer, aflysninger etc. 
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Endelave Flyveplads, lørdag 5. juli 2014 

Vi fejrer 5 0 års jubilæum på vor flyveplads på Endelave 
med åbent Hus 

I den anledning vil der dagen igennem være en let servering . 

Klokken fem tænder vi op i gril l e n t il d ine medbragte pølser 
e l ler Bøf og vi sørger f or t ilbehør i form af kartofle r og sal at . 
Bring your own Booze . Slå dit telt op u nde r vingen 
eller find husly i byen. 

Vi forventer ingen l andingsafgift i forb i ndelse med jubilæet . 

Vi ses på Ende l ave ! 

Mvh 

Karin og Jens Toft 
www . toftairforce . dk 
toftair@mail . dk 

F lyvP.plAdsen åbner ved solopgang! 
Lyt på 12 9 ,8 i Landingsrunden 

Pi per Cub OY-ALF er fotograferet under motorstart på Endelave Flyveplads. "Toft Airforce" har ejet flyet siden 
1975, men fik den først i luften i 1981. Flyet blev leveret fro fabrikken den 24. August 1944 og overdraget til 
Army Airforce 31. Januar 1944, og var med under O-dagen i Normondiet 6. juni 1944. 
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LÆR AT FLYVE I AARHUS 

1 
Kontakt: 

Uddannelser: 

www.aarhusa,rcenter.dk 
www.aarhusa,rclub.dk 

Trafikflyveruddannelse ATP, integreret eller modular 
PPL, CPL, IR, FJ, Proficiency check, træningsflyvning, 
d ifferences t raining på en- og flermotorede. 
MCC, Night qua lification, a lle radiocertifikater 
Helikopter PPL, CPL, integreret eller modular, 
Night qualification 
Typerating R22, R44, PC12 

Copenhagen AirTaxi® A/S Skolen for Civil Pilot Uddannelse* 
CAT flyservice A/S 

Københavns Lufthavn Roskilde Lufthavnsvej 34 - 38 
DK 4000 Roskilde Den mark 

Tlf.: +45 46 19 1114 E-mail:cat@aircat.dk Web: www.aircat.dk 

KoldingEgnens Lufthavn / Vojens Lufthavn 
Tlf: 5323 I 060 / Fax: 7353 3183 

www.c1imb2.dk/ Mail: jas@climb2.dk 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG SKOLING 

- ALLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKINE OG I l[LIKOrTCR 

Billund Air Center A/S 
Stratusvej 15 • DK,7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

Fax. 7535 3966 • bac@billundaircenter.dk • www.bil lunda ircente r.dk 

D E A NVENDTE BOGSTAVER BETYDER UDDANN ELSE TIL: 

li 
H e lif light.dk 

li 
HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE PÅ 
HELIKOPTER /\F TYPEN ROBINSON 22, 
ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af professionelle 
µilule, med baggrund I forsvaret og kommer 
cielle flyveselskaber. 

Heliflight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Roskilde • +45 7022 5260 

kontakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 

fG 
Greybird Aviatio n College tilbyder PPL til 
fly og helikopter samt efteruddannelse: 

T ræningsflyvning 
Bridgekursus 
Proficiency check 
VH{-NAl 
Halehjulstræn,ng 
N-BEG dansk radiocertifikat 
BEG Engelsk radioce1iifikat 
Kone-flyve-kursus 
Kunstflyvning og spinkurser 

www.greyb1rd.dk • Tlf: 70 770 I I 0 
Mail: info@grcybi,u.dk 

IKAROS FTO 

TI LBYDER: 

PPL Teori 
Skoling til PPL og CPL 

• Skoling til SE og ME klasserettighed 
• Skoling til SE og ME instrumentrettighed 
• Skoling ti l natrettighed 
• Skoling til instruktørrettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 

Proficiency Check SE og ME IFR 
12. time 
Træning i Full Motion Redbird Simulator 

Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 

PPL = Private Pi lot Licence • CPL = Commercial Pilot Licence • SE = Single Engine • ME = Multi Engine • PFC = Profk iencyTraining • 
DIF = Difference Training • MCC = Multi Crew Coordination • IR = Instrument Rating • A = Aeroplane • H = Helicopter • 
JA R = Joint Aviation Requirements • FLC = Flight Crew Licence • FTO = FlightTraining O rganisation • N-BEG = N ationalt begrænset 
radiocertifikat • FI = Flight lnstructor • CRISPA = Class Rat ing lnstructor Single Pilot Aeroplane 
BEG = Begrænset radiocert ifikat (engelsk) 





IKAROS FTO TILBYDER: 

• PPL Teori 

• Skoling ti l PPL og CPL 

• Skoling til SE og ME klasserettighed 
• Skoling til SE og ME instrumentrettighed 
• Skoling til natrettighed 
• Skoling til instruktørrettighed 

• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 

• 12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

IKAROSFLY 
Roskilde Lufthavn • Tlf. : 46 14 18 70 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

0049/4841 /935588 
aeroclean-husum(@freenet.de 

www.aeroclean-nusum.de 
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GASERVICE : 

G.A. service tilbyder alle former for flyvedligeholdelse og 
CAMO. Vi er i besiddelse af kompetencer og godkendelser 
t il at udføre Base/Line vedligeholdelse og CAMO på Piper; 

Cess11d, Beed1, Z lin, Socata og Partenavia, en- og to-motors, 
sarnl både mindre og større struktur-reparationer. 

Et af vore nøgleord er fleksibilitet. A lle vores ansatte er i 

besiddelse af PPL, og er dermed i stand til selv at udføre 
testflyvn ing og afhentning af fly til årligt luftdygtighedssyn, 
service eller reperation. Bagefter t ilbyder vi at bringe flyet 
tilbage t il dets base. Endelig gør vi vores yderste for at kunne 

komme flyvende og dermed stå t il rådighed, når behovet 
er der. 

General Aviation Service ApS 
lufthovnsvej 44 
4000 Roskilde 
tlf.: 72170180 

DAO Aviotion AS 
Copenhagen Airport Roskilde 
Hangarvej H 1 
4000 Roskilde 
Phone: + 45 46 19 12 19 
www.dao.dk 

\ 



En sommer på højtryk 

Indenfor privatflyvningen bliver der 
ofte talt om at det er problematisk, 
at gennemsnitsalderen blandt pri
vatpiloter er stigende, og at der ikke 
kommer unge mennesker til. En del 
af forklaringen er måske, at de unge 
ikke vælger den lange vej, hvor de 
først tager et privatflyvercertifikat, 
så samler timer ved at flyve som 
faldskærmspiloter eller slæbepiloter 
i svæveflyveklubberne, for dernæst 
at tage instrumentbevis og med det 
i hånden flyver aviser om natten, til 
de har timer nok til at komme i et 
selskab. 

Selvom de unge nu i langt højere 
grad vælger en "pakkeløsning", hvor 
de bliver skolet direkte til at fu ngere 
som styrmænd i store fly, så er de in
teresserede i flyvning med små fly. Vi 
der er lidt ældre skal dog uden tvivl 
tænke ud afboxen, hvis vi vil have de 
unge til at interessere sig for flyvning 
med små fly, når de har fået job i de 
store fly, og i det hele taget skal vi nok 
gøre mere for at skabe interesse for 
flyvning, der i manges øjne bare er 
blevet en almindelig transportform, 
snarere end et "mirakel", som man så 
det for årtier siden. 

Danish Air Show i Karup havde i år 
fokus på familierne, og det vrimlede 
ind med børn og unge! Og til Stauning 
Air Show var der masser af unge el
ler yngre mennesker, blandt alle de 
mange med aluminiumsfarvet hår. 

Samsø Efterskole har i mange år til
budt flyveinteresserede elever under
visning i faget "flyveteori" og ved sko
leårets start var der tilmeldt 4 7 ud af 
skolens 156 elever. Det er næsten en 
tredjedel af hele skolen, og det viser 
at interessen for flyvning måske er i 
vækst! 

I denne udgave af FLYV har vi flere 
historier om de unge piloter og fly
veinteresserede. Ole Steen Hansen 
har i England fundet en inspirerende 
historie om unge, der bygger et fly, og 
i LUFTPOSTEN fortæller den unge 
mekaniker og pilot Jakob Graunga
ard Møller om sine erfaringer som 
ung pilot, og som nævnt vrimlede 
det med børn og unge til Danish Air 
Show. 

1 mange år har der været fokus på 
"høj nissefaktor" blandt piloter, men 
selvom det måske ikke er så let at få 
øje på, så er der masser af unge på vej 
ind i flyveverdenen. Dem skal vi gøre 
alt hvad vi kan for at fastholde og 
inspirere, selvom de måske kan være 
lidt småirriterende, når de zapper fra 
det ene til det andet. På "flyveholdet" 
på Samsø Efterskole lader vi de unge 
"zappe", velvidende at vi taber nogle 
under vejs, men erfaringen viser at 
mange hænger ved, og det er fremti
dens piloter! 

FLYV vil i fremtiden fokusere mere på 
de unge, end vi hidt il har gjort, og de 
"gamle" der vil være med til at inspi
rere de unge, må endelig sige til. For 
sammen kan vi gøre en forskel! 
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d rs r,,tadsen 
An e tær Mildere vinde ... 
Genera[sekre k Aeroklub 
Kongelig oanfts orts-Forbund 
Danmarks Lu sp 

Efter 11 år med EASA ser det ud til 
at der blæser mildere vinde i Køln. 
Der er ansat en ny direktør - og det 
er min opfattelse, at han er valgt til 
at sikre en lempelse reglerne, som i 
manges øjne havde taget overhånd og 
dermed skadede almen flyvningen. 
Det politiske system har lyttet til or
ganisationerne, som efterhånden var 
trætte af den massive overregulering 
af områder, som reelt ikke var proble
matiske - udover, at reglerne ikke var 
ens i hele Europa. 

Et af de sidste skud på stammen er 
EASA FCL-reglerne (regler for certifi
kater og uddannelse), som nu kræver 
en ATO-godkenJelse af organisa
tionerne for at de kan kun uddanne 
piloter. Det er en væsentlig skærpelse 
af kravene i forhold ti l de tidligere/ 
nuværende Registred Facilities og 
Flight Training Organizations. 

For at få en ATO-godkendelse skal der 
skrives nye håndbøger, som skal god
kendes og det hele skal følge EASA's 
nye bestemmelser. 

Rigtig mange timer bliver brugt på 
at producere dokumenter - timer 
som går fra den praktiske skoling 
og hvervning af nye piloter. Sådan 
er det nu blevet - og imens EASA
maskineriet kværner lovtekster ud til 
flyvesamfundet skrumper det stille 
og roligt ind. 

I oktober bliver det så besluttet om 
implementeringsfristen kan udsættes 
tre år, kombineret med forskellige let
telser i grundforordning nr. 216. KDA 
har i klar tekst meddelt Trafikstyrel
sen, at vi hilser en udsættelse af fri
sten meget velkommen og vi tror på 
at budskabet kommer med til EASA 
og dermed til EU. 

Hvis vi i fællesskab skal tro på et 
privatflyve- og luftsportssamfund i 
fremtiden - så skal der fon~tc1ges lem
pelser og det er nu på høje tid. 
Fra KDA har vi gjort, hvad der er 
muligt og vi støtter ti l hver en tid 
Europe Air Sports, som kæmper vo
res - og alle de andre landes flyve- og 
luftsportssamfunds sag. 

Netop i disse år giver det ikke megen 
mening at spare på kræfterne - æn
dringen af EASA's grundforordning 
bliver sandsynligvis ikke "åbnet" igen 
før om 10 år, så det er nu vi har en 
gylden mulighed for påvirke lovgiv
ningen i den rigt ige retning, og det 
vil KDA gerne bidrage til inden der er 
for sent. 

Paradis på Tunø 1/5 Piper Lance li til salg 

Sidste ubebyggede grund med luksus PLANET 
kvalitetshus indeholdende alle bekvemmeligheder for 
6 - IO personer, med udsigt til vandet 25 meter fra 

flyparkering og 75 meter til stranden. 

Unik mulighed i særklasse, hvortil medfølger 
RALLYE I 00 club til 4 personer, med nyt LOB. 

Huset står klart i 20 15 og Rallyeen er klar nu! 

Pris for he le sættet er kun I, 9 mio. kr. 

Henv.: Knud Stabell tlf.: 20 14 44 33 
mail: stabell-girye@mail.dk 

Andel i PA32R baseret på EKAH Tirstrup til salg. 
Pris 98.000 kr. 

Dejligt rejsefly med 6 sæder. 145 Knob i cruise. 
Constant speed propel, 300 HK Lycoming, 

optrækkeligt understel, IFR 
Velfungerende e jergruppe. Stor t ilgængelighed til flyet. 

Se mere på tinyurl.com/piper-oy-bty og kontakt 
Knud Pinholt 22 72 72 08 



87. årgang siden 1928 

ABONNEMENT 
www.flyv.dk eller telefon: 40 16 40 44 

ADMINISTRATION 
Flyvervej 10, 8305 Samsø 
Telefon: 40 16 40 44 

REDAKTION 
FLYV 
Terminal 1 
Flyvervej 10 
8305 Samsø 

Tlf.: 40 16 40 44 

E-mail: redaktion@flyv.dk 

Ansvarshavende redaktør: Rune Balle 

ANNONCER 
FI YV ;rnnoncPr 
Rune Balle 
E-mail: annoncer@flyv.dk 
Tlf.: 40 16 40 44 

LAYOUT & REDAKTION 
l:va Gaarden 

PRODUKTION 
Green Graphic ApS, Ikast 

ABONNEMENTSPRIS 
390 kr. for et års abonnement. 
PLUS evt. udlandsparto. 

Artikler optaget under navn står for de enkelte forfatteres 
egen regning, og de kan ikke tages som udtryk for redak
tionens eller udgiver-
organisationens mening. 

Udgivet af RB ApS. 

Kopiering af artikler og billeder er kun tilladt 
efter forudgående skriftlige aftale. 

ISSN 0015-492X 

Distribueret oplag er 
2 500 stk. pr udgivelse. 

Leder 

Generalsekretæren har ordet 

Kort sagt 

Nye bøger 

Endelave Flyveplads 50 år 

Verdens bedste privatpiloter 

Med på job: COWI MAPPING 

Arnborg 

Anholt Flyveplads 

Danish Air Show 2014 

Spirit of Goole 

Luftposten 

Kalender 

Forsiden: Roskilde Festivol 2014 set fra COW/s fly. 
Foto: Rune Balle 

3 

4 

6 

9 

10 

12 

16 

24 

28 

36 

42 

42 

50 

FLYV AUGUST 2014 5 



KORT- SAGT afKnudLa~en 

STATIONAIR MED NYE SÆDER 

Fra næste år vil Cessna 206 Stationair kunne leveres med 
tern forskell ige sædearrangementer. Passagersæderne 
kan indrettes til to, tre eller fire passagerer. Hidtil har der 
været to sæder i midterrækken og to sæder i bagerste 
række vendende fremad. Den flexible indretning er mulig
gjort ved at sikkerhedsselerne ikke længere er fæslnel et 
sted i kabinen, men er fastgjort på hver sto l. Der ændres 
også på skinnerne i gulvet, så det bliver lettere at tage 
stole ud eller ændre placeringen. Samtidig kommer der 
læderbetræk på piloternes sæder, de fire passagersæder 
bliver bygget som luksus bilsæder, ny belysning, ny venti
lation, nyt gulvtæppe og USB-stik til opladning af mobilte
lefon etc. 
1.P.ssna 206 Turbo Stationair har Garmin 1000 avionics 
og en GFC 700 autopilot. Den turboladede Lycoming TIO-
540-AJlA motor yder 350 hk og giver en max. rejsehastig
hed på 164 kt 

CESSNA UPGRADERER TTX 
TTx, der er den eneste nyere lavvingede Cessna, får også 
lavet en ræ kke ændringer. Iflg. Cessnas Brian Steele er det 
efter kundeønsker. 
Surge-pakken giver et nyt bemalingsmønster, to-farvet læ
der sædeovertræk, gulvmåtter efter ønske etc. Desuden 
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leveres TTx med den nye McCauley Blackmac C447 alu
miniums propel som standard. Det er den eneste propel 
der er certificeret til at anvendes sammen med afisnings
systemet kaldet FIKI (Flight Into Known lcing). 
Cessna TTx er udstyret med Garmin G2000 avionics med 
berøringsfølsom skærme, GFC 700 autopilot etc. Motoren 
er en Teledyne Continental TSIO-550-C med seks cylin
dre, to turboladere med intercoolere. Det giver en max. 
rejsehastighed på 235 kts og en rækkevidde på 1250 nm 
ved økonomisk rej~ehaslighe<.I. 

A350XWB 
Airbus fabrikken arbejder hårdt på at få den nye A350 
XWB certificeret. Turen rundt om jorden er ved at være 
afsluttet. Den 5. august 2014 ankom den til Sydney i 
Australien fra Johannesburg i Sydafrika. Ved et sådant 
besøg sikrer Airbus sig at lufthavnene kan håndtere et 
fly af den størrelse. Efter forvisningen fløj flyet videre til 
Auckland i New Zealand. A350-900 (MSN 5) er et af fem 
test fly, de to er udstyret med kabine til 265 passagerer. 
A350 har kulfiber skrog og -vinger. 
Ved 11deanefm afjnni 2014 havde fabrikken 742 ordre fra 
38 kunder. 



F-35 PROBLEMER 
Det var noget af en bet for Lockheed Martin, der havde 
set frem til og gjort store forberedelser for at deltage for 
første gang i de to store europæiske air shows i juli i Eng
land, nemlig Royal International Air Tattoo i Fairford og 
Farnborough Air Show. Deltagelsen af F-35 Joint Strike 
Fighter måtte aflyses. 
Årsagen var en brand sidst i juni måned i motoren på en 
F-35A på Eglin AFB i Florida. Forsvarsministeret hævede 
startforbudet den 15. juli men stadig med en række be
grænsninger. Der var bl.a. krav om at de forreste fanblade 
i Pratt & Whitney F135 motoren skulle inspiceres e~er 
hver tre timers flyvning. 
Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter deltager ikon
kurrencen Nyt Kampfly til det danske flyvevåben. Konkur
rencen afgøres juli 2015. 

NYT KAMPFLY 

Forsvarsministeriet meddeler: Forsvarsministeriet har 
den 21. juli 2014 modtaget svar fra tre af de fire kamp
flykandidater Eurofighter, Super Hornet og Joint Strike 
Fighter, som modtog det danske informationsmateriale 
og spørgsmål den 10. april 2014. Fra svensk side har man 
valgt ikke at besvare de danske spørgsmål, hvorfor Gripen 
ikke længere indgår i den danske typevalgsproces. 

Generaldirektøren for den svenske Fi:irsvarsexportmyn
digheten (FXM) Ulf Hammarstri:im skriver i et brev til 
Forsvarsministeriet den 21. juli: 

"Let me first of all express our gratitude that you have 
invited the Gripen system as a potential candidate for t he 
next new fighter system in Denmark. I would also like to 
thank you fora good and open dialogue during the pro
Less. 
We have, however, after internal del iberations also in
cluding our industry, concluded that we choose not to 
answer your request for binding information (RBI April 
10, 2014)." 
Den politiske beslutning om anskaffelsen tages medio 
2015. 

DANSKE F-16 I GRØNLAND 

Det grønlandske hjemmestyre og den danske forsvars
minister udsendte den 5. august 2014 denne p ressemed
J elelse: 
"I forbindelse med Forsvarets fremtidige opgaveløsning 
i Arktis vil der være flyvning med F-16 fly på den grøn
landske vestkyst i denne uge. Flyvningen er en del af 
aktiviteterne, der gennemføres i forbindelse med den 
igangværende analyse vedrørende styrkelse af det danske 
forsvarsministeriums opgaveløsning i Arktis. F.t ;:m;:i lyse
arbejde der er igangsat af den danske regering, og som 
Grønlanrls Selvstyn~ rlelt;:iger i. 

Det overordnede formål med flyvningen er at afprøve 
F-16 flyene som sensorplatform i forbindelse med en 
eftersøgnings- og redningsoperation [SAR) i Grønland, 
hvorved flyet hurtigt kan skabe et overvågningsbillede i 
operationsområdet og videresende dette til Arktisk Kom
mando i Nuuk. 
Flyvningen har således to underliggende mål, dels at øve 
overvågning og billedopbygning på vestkysten som led i 
en SAR-operation, dels at afprøve de logistiske forhold i 
Kangerlussuaq og Thule. Flyvningen vil således foregå fra 
tirsdag - torsdag med en dag som buffer. 
Flyvningen er et led i en række forsøg og tests, der i løbet 
af 2014 og 2015 vil blive gennemført, som en del af den 
store arktiske analyse, og som omfatter en række kom
mende aktiviteter på havet og på land i og omkring Grøn
land. 



Foto: Boeing. 

5000 BOEING 737 NG 
I Boeing fabrikken i Renton (Seattle) er Boeing 737 NG 
nr. 5000 rullet ud af portene den 16. juli 2014. Flyet er en 
Boeing C-40A Clipper, en modificeret 737-700( der skal 
gøre tjeneste som transportfly i U.S. Navy. 
Direktør for 737-programmet Beverly Wyse er stolt over 
at 737 er rigtig populær både på det civile marked som i 
militæret. Ordrebogen viser 6804 Next-Generation 737 
og 2109 737 MAX udgaven. 
I alt overstiger ord rene 12000 inkl. rlP tirlliestP i r.(;:i<;<;ir

udgaven og over 100 ordrer i militære varianter. Med over 
280 forskellige kunder er det nemt at se hvorfor 737 er 
det bedst sælgende fly i verden, siger Wyse. 

8-747-8 nr. 1500 starter 
på hjemturen til Frankfurt. 
Foto: Boeing. 

♦ 

1500 BOEING 747 
Men heller ikke i den anden afdeling af Boeing fabrikken 
i byen Everett (naboby til Seattle), hvor bla. 747 bliver 
bygget, ligger man på den lade side. Boeing 747 nr. 1500 
er netop rullet ud og skal leveres til det tyske luftfartssel
skab Lufthansa. Flyet er en Boeing 7 4 7-8 lntercontinental 
- den 14. i række til Lufthansa. 
Luftfartsselskabet var den første kunde til 7 4 7-8, hvor det 
første fly blev leveret i april 2012. Selskabet har 19 747-8 
Intercontinental i ordre. 

5 ½ TIME PÅ EN MOTOR 

Den amerikanske luftfartsmyndighed FAA har givet Boe
ing fabrikken tilladelse til at deres Boeing 787 Dreamliner 
må opereres i afstande på op til 5 ½ times flyvning på en 
motor fra et passende landingssted. Da 787 blev introdu
ceret var tidsbegrænsningen tre timer. 
Luftfartsselskaberne er naturligvis glade for nyheden, der 
betyder at flyvning over store hav- eller landområdet kan 
gøres kortere og dermed brændstofbesparende. Boeing 
har fået bestillinger på 1030 fly fra 60 kunder. Indtil vi
dere er der leveret 146 Dreamliner til 19 kunder. + 



BOM 

I perioden 1. september 1939 til 21. 
april 1945 blev Berlin bombet over 
350 gange, hvilket kostede tusinder 
af mennesker livet, heraf en meget 
stor andel civile! 

Mindst 245.300 bygninger blev 
skadet, og af dem blev 11,3% totalt 
ødelagt mens 8,2% ftk svære skader 
og 9,3% fik skader der var mulige 
at reparere. 70,1% af bygningerne 
i Berlin slap med lette skader og 
alt i alt blev 98,9% af bygningerne i 
Berlin mærket af de mange angreb. 

Hvorfor Berlin blev tæppebombet 
- når der var masser af militære 
mål der var mindre kontroversielle 
at bombe - og hvordan det egentlig 
gik til at Berlin og mange andre 
tyske byer blev legitime bombemål, 
beskriver Ole Steen Hansen i bogen 
BOMBEMÅL BERLIN, der netop 
udkommer på Nyt Nordisk Forlag 
Arnold Busch 

Ole Steen Hansen beskriver krigens 
rædsler, men også hverdagen i 
Berlin og på de mange britiske 
RAF-baser hvorfra de mange 
tusinde bombefly startede. I bogen 
lægges der hovedvægt på den 
række angreb Bomber Command 
besluttede at udføre på Berlin i 
1943-44. 

Perioden kaldes ofte "Slaget om 
Berlin", der var en meget målrelle 
indsats, som skulle knække 
den nazistiske moral, ødelægge 
virksomheder der producerede 
våben til værnemagten, samt 
gøre det så svært for arbejderne 
at komme til og fra fabrikkerne, 
at produktionen af våben og 
ammunition blev vanskeliggjort. 

Bogen er meget velskrevet, 
tankevækkende, og svær at 
lægge fra sig, når man har sat 
sig til rette, og den er suppleret 
af et fyldigt appendiks med 
lister over angreb på Berlin, 
oversigt over bygningsskader 
samt ueksploderede bomber 
tundet i perioden 1991 -2011. 
Ydermere er der i bogen en grundig 
litteraturgengivelse og billedkilde. 

Sidder man som læser og tænker at 
det ville være interessant at besøge 
nogle af de historiske steder, kan 
bogen også bruges som inspiration, 
for i et selvstændigt kapitel gives 

der en lang række eksempler på 
hvor man i England og Tyskland 
kan se spor af de allieredes 
bombeoffensiv mod Berl in. 

Bogen, der er på 383 sider, er rigt 
illustreret med velvalgte historiske 
billeder, og den kan købes i enhver 
boghandel. Vejl. pris: 299.95 kr 
ISBN:9788717043800 

Udkommer 01.09.2014 
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Jubilæumsdagen blev på fornemste 
vis indledt ved, at de to ambulancefly 
KZ III og KZ IV fra Danmarks Flymu
seum på slaget ni kom ind over flyve
pladsen i fin formation. 

Indtil 1962 havde flyene fløjet pa
tienter og i isvintre nødforsyninger 
til Danmarks små øer, og de gamle 
Endelavitter husker stadig de tider, 
hvor det var luftkaptajn Venningbo 
der kom dem til undsætning . I da
gens anledning fløj KZ IV'eren igen 
forsyninger til Endelave, idet man 
mellemlandede på Spjald flyveplads, 
hvor man henter 400 rundstykke1; 
rugbrød og kager fra bageren der. 
Der blev i løbet af weekenden ser
veret over 500 kopper kaffe, så det 
var godt, at der i dagens anledning 
var indforskrevet ekstra hjælp i køk
kenet. 

EN DE LAVE FLYVE PLADS 
SO ÅRS JUBILÆUM 5.JULI 2014 

I indbydelsen til jubilæet stod, at 
man skulle lytte på sludrefrekvensen 
129.8 og eventuel meddele, hvad man 
agtede at gøre, og ret hurtigt var der 
livlig aktivitet på frekvensen af fly på 
vej til Endelave. 
Capenhagen Information havde 
også registreret den øgede aktivitet 
omkring Endelave, fo r fly der skulle 
til området, blev af information ori
enteret om jubilæet, og opfordret til 
øget agtpågivenhed på grund af den 
megen trafik. 

Vinden var østlig, så man landede ind 
fra vandet og kunne kører direkte 
ind på parkeringson11 åuel. I løb el af 
dagen var der over 80 besøgende 
fly. I dagens anledning havde vi lånt 
naboens græsmark til parkering og 
det blev der brug for. Erik og Povl 
iført gule veste dirregererle p;irkerin
gen. Flyvemæssigt forløb alt lige efter 
bogen med en fantastisk, diciplin på 
nær en Pi per Cub, som landede ind 
over en Cessna og et andet fly, der 
holdt klar til start. 

ij 
\ 

Ud over de to ambulancefly kom både 
KZ III og KZ VII fra Avedøre samt 
mange andre spændende og sjældne 
fly. Fra Sverige såleses den gamle 
tomotorede Miles Gemini fra 194 7, 
en Boing Stearman en Stampe og en 
Sokol. Geminien havde tændingspro
blemer på den ene motor, men det 
klarede Povl som jo er kendt med den 
motortype som også sidder i KZ III. 
Reservedele fandt han i skrivebords
skuffen. Sydpå var vejret dårligt så 
der deltog kun nogle få fly fra Tysk
land. 

Klokken to ringede madklokken og 
alle samledes på flyvepladsen ved 
"Onkel Joakim", den røde penge
beholder, hvor jeg fortalte lidt om 
flyvepladsens historie. På lademuren 
var opsat en afdækket granitplade, 
<;Om nu blev afsløret af vores søn 
Uffes 2 små piger. En stenhugger
mesterdatter skulle for år tilbage 
giftes på Endelave med efterfølgende 
fest på Louisenlund. Præsten skulle 
flyves over, så stenhuggermesteren 



fandt, at flyvepladsen burde fremstå 
standsmæssigt, så han lavede en gra
nitplade med indskriptionen: 

ENDELAVE INTERNATIONALE AIRPORT. 

PLEASE WAIT FOR CUSTOMS. 

Pladen blev sendt over til vor nabo, 
Gunnar Gylling som skulle sætte 
den op på flyvepladsen. Han fik den 
imidlertid ikke sat op, så den stod 
bare i hans lade flere år, indtil han 
forærede den til mig. Jeg bragte den 
til stenhuggeren i Ringkøbing, men 
da han ville have 1300 kroner for at 
tilføje 1964 - 2014 og bore fire huller, 
tog jeg den med igen. Stenhuggeren i 
Skjern gjorde det samme arbejde for 
750 kroner. 

Efter afsløringen blev ambulancefly
ene beset, før de returnerede til ud
stillingen i museet i Stauning. 
Ved femtiden blev der tændt op i gril
len og liggende gæster fik travlt med 
at stille deres telte op. Det begyndte 
at småregne, så grillen blev flyttet in
denfor ladeporten og festen fortsatte 
i svinehuset. 

Søndag formiddag var der egentlig 
vældig stemning for en køretur på 
traktorvogne øen rundt, men da vejr
udsigten for eftermiddagen lød noget 
grumset, blev turen aflyst. Ved mid
dagstid var der bare børnenes Pi per 
Cub tilbage på pladsen. 
Tak til alle som var med til at festlig
holde vort jubilæum. 

Karin og Jens Toft 
Toft Air Force 

Jens Toft hor 
lige afsløret 
flyvepladsens 
granitplade. 
Bemærk syste
met til landings
afgiftet: 

Mogens Lykketoft, som har som
merhus på Endelave, kom også 
forbi i dagens anledning. 

Ambulanceflyene har 
betydet meget for 

småøerne. 

Hygge under vingen 

Familien Toft samlet i 
anledning af jubilæet. 
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Tekst O F. g J otos: Arne Pa d n uro, Kurt G b a sag L ago Laumark-Mø/ler 

Det nordiske melle mesterskab • • 
d t m de nordiske I d gar pa skift 

e altså Dan an e, og i år 
arrangØI'. H marks tur til at vær var 
h · vert la d . e 

old på fem k n stiller med t 
e l onkurr e n rnppestrid ence-piloter · 
afb 'som pr· t eregning f i tmært bestå 
n~vigationstu~: ol rberedelse af e: 
dmg k ' e ve ture s onkurrence n, og en lan-
Det danske med fire land· 
dig i DM m~ndskab delto m~er. . , som 

1 
p · . g samt1-

ttl en af d nnc1ppet ku • en øvrige h nne ga 
og mandskab alve snes pilot 
alt . er, som t"ll er 1 alt var d s I ede op . • er 25 d 

1 
1 ar -e tagere t ·l 1 start. 

12 FLYV AUG UST 2014 

Da en l ang dag ik • 
dog kendte na/ pa hæld var det 
de øverste plac;~, der havde besat 
har i årevis d nnger. Svenske omme rne 
mesterskab, og i å/et det nordiske 
en overraskelse var det nærmest 
havde klemt sig'i~~ en. norsk pilot 
Sv~nske Claes M J pa en tredjeplad 
solidt på det indiv~hansson satte si s. 
mesterskab duellc nordi<-l g U . ~æ 

. middelbart uden i 
Jepladser ko d or de tre med I 
piloter, Hans~ir~~o !bedste dansk: -
Hans Møller H o m, Herning o ansen (Flymøller), g 

Haderslev o 
med Allan' II::te~ikre_de sammen 
Danmark en and ' Skive, samtidig 
kurrencen h enplads i holdk d , vor det on-

uelle tæller med re bedste indivi-
forstås - efter svensk · ern~ 

Claes J h o ansson to . 
prestigefyldte land g sig også af den 
h~r alle piloter sk:7gskonkurrence 
sa aldte nul-lin·e ramme den ' 
landingsbane J 'der var malet p · 
d. nsom .d a 

mgsfeltet h mi tpunkt · I 

h

• , VOraf · I an-
andet belønnet vigeiser hlev rund

med s trafpoints. 



Landingerne består af en normal 
motorlanding, en landing uden motor 
og uden flaps, en landing uden motor 
med flaps, og sidst en landing over 
en 2 meter forhindring SO meter før 
nul-linjen. 

En frisk vind næsten direkte på bane 
14 viste sig ganske afslørende med 
store strafpoints til mange piloter 
isæ r ved landingerne uden motor, 
hvor det kneb med at nå helt frem til 
stregen. Et dansk lyspunkt var dog 
Lago Laumark-Møller fra Vojens, der 
oven i købet fløj det første fly med 
dieselmotor nogensinde i en dansk 
konkurrence. Den norsk-registrerede 
Cessna 172 Skyhawk viste sig viste 
sig altså ganske manøvredygtig -
udover flere andre fordele med lavt 
brændstofforbrug som en af de inte
ressante. 

------ --------

Fra morgenstunden var der ellers no
genlunde stille vejr med skyer, men 
meteorologerne havde lovet torden i 
det jyske senere på dagen. 
Derfor blev hele afviklingen frem
skyndet, og da de første fly gik i luf
ten midt på formiddagen, var skyerne 
gået i opløsning, og vinden friskede 
op. Det viste sig som en stor udfor
dring under navigationsturen, der 
gik nordover via Vesthimmerland, til 
Skarreklit og igen sydover via Mors 
og Salling. Vinden skiftede flere 
gange undervejs ved passage af vand, 
og det er et problem, når hele flyv
ningen sker på tid med 14 indlagte 
kontroller, hvor afvigelser på over 2 
sekunder fra planen gav strafpoints. 
Hele turen blev således logget på GPS 
og læst ind i et computerprogram. 

----

Det overordnede indtryk efter en 
krævende dag var en ganske positiv 
generalprøve på de langt større ud
fordringer, der venter arrangørerne 
næste år. Her skal alle 50-60 forven
tede deltagere flyve tre navigations
ture over det nordvestjyske landskab. 
Eneste lille hjertesuk fra deltagere og 
arrangører, at ikke flere danske pilo
ter havde fundet anledning til at del
tage i begivenheden, der grundlæg
gende handler om den sikkerhed og 
tryghed, som alle piloter opnår ved at 
have styr på de færdigheder, der giver 
glæde ved flyvningen i hverdagen, og 
måske i sidste ende forhindre ubeha
geligheder eller ulykker. 
Læs mere om DM og NM på hjemme
siden: http: //luftsportdanmark.dk/ 

Læs mere og hent materialet her: 
http://www.sirius-air-nav.dk/ +-



•, ··-- -· -- . -·· -· - --~. --

Det danske mandskab ved åbningen af 
stævnet. Fra venstre er det Kjeld Hjorth, 
Kurt Gabs_. Hans Fiirkhnlm_. Hans Møl/Pr 
Hansen og Allan Hansen, der flankeres af 
KDA-formand Hjalmar Nielsen, der bød 
velkommen til deltagerne. 

Line-up til landingerne - i alt 100 i løbet af 
et par timer. t 



-+ 

Koncentration under beregning af dagens 
navigationstur: Her er det Iver M. Hansen og 
Karen Hansen fra Viborg Flyveklub. 

Vinderne af det danske mesterskab 
2014: Fra ven~tre et det Ham Møl
ler Hansen, Hans Birkholm oq Allan 
Hansen. 

O air bp 



COWI MAPPING 
Hvis man kan li' at stå tidligt op, og kan leve med stort set kun at flyve når det er 
skyfrit. Og hvis man trives med at to dage aldrig er ens, så er det er drømmejob at 
være pilot eller navigatør hos COW/ MAPPING! 

COWI har i dag omkring 6.000 ansatte hvoraf omkring 
halvdelen er ansat i Danmark, mens den anden halvdel er 
spredt over resten af Verden. 
COWI beskæftiger sig med rådgivning inden for infra
struktur og byggeri og har hovedsæde i Lyngby. En lil
lebitte afdeling med 12 fastansatte og op til 6 freelancere 
"bor" i Roskilde Lufthavn, hvor de råder over fire fly. 

Afdelingen i Roskilde Lufthavn hedder COWJ MAPPING, 
og herfra planlægges og styres alle de mange kortopmå
lingsopgaver der løses med COWI MAPPlNGs fire fly: En 
Britten Normann Islander, en Cessna 402, en Pi per Chief
tain og en King Air 200. 
Kortopmåling er i princippet ganske enkelt, og det har 
været anvendt næsten siden flyvningens barndom. Alt 
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hvad man har brug for er: et kamera, et fly, en pilot, en 
navigatør/ systemoperatør og så nogle der sælger opga
verne og nogle andre der planlægger hvornår opgaverne 
skal løses. Efterfølgende skal optagelserne så afleveres 
til de specialister, der sørger for at billedmaterialet bliver 
omsat t il brugbare luftfotos eller kort, men hvordan det 
foregår er en helt anden historie. 

KOSTBART GREJ 

Et er princip, noget helt andet er praksis, og i praksis er 
et kamera til kortopmåling ikke bare et kamera, men et 
avanceret højteknologisk vidunder til mange millioner 
kroner. At det er dyrt er i og for s ig ikke noget problem, 
for det er et spørgsmål om at regne udgiften til kameraud-



styr med ind i prisen på de opgaver der løses. Lidt proble
matisk er det dog, at den teknologiske udvikling inden for 
kortopmåling går så stærkt, at et kamera til mange mil
lioner kroner forældes på 3-4 år. For udenforstående er 
det derfor tankevækkende, at de fly der bruges til at foto
grafere fra afskrives over op mod 30 år, mens kameraerne 
afskrives på 4-5 å r. Med andre ord vejer afskrivningerne 
til kameraer tungt, og væsentligt tungere end til flyene, 
der kan holde i 30-40 år hvis de bliver passet rigtigt. 

MED PÅ EN OPGAVE 

Da FLYV besøger COWI MAPPING en mandag formiddag 
i slutningen af juni, har "Project Coordinator" Michael 
Bonde netop planlagt en opsaw, rlr.r sk;:il flyves af pilot 
Martin Pave! og navigatør Tue Kynddal i COW!s Cessna 
402, OY-SUN. Opgaven består i at fotografere Roskilde 
Festivalen, og da vi sætter os ned og ser på det forberedte 
papirarbejde, er vejret ikke specielt godt, for skyerne 
hæ nger helt nede i 2.000 fod! 
Navigatør Tue Kynddal fortæller, at de helst vil have basen 
af cumulus skyerne op i 2.500 fod, og at det på en dag 
som denne nok skal ske indenfor en times tid, hvilket vil 
s ige, at vi har god tid til en "hangar-snak" i det nyindret
t ede køkken. 

Tue Kynddal fortæller, at han som nyuddannet landmåler 
sendte en uopfordret ansøgning til COWI, selvom han 
tvivlede på, at hans speciale i digital kor tlægning kunne 
bruges hos COWI. Hvad han ikke vidste var, at CUWI net
op var på vej ind på marketlel for tligilal kortmåling, og 
inden han havde set s ig om, var han den første i Danmark 
der arbejdede med det kostbare nye udstyr. 

VEJR VEJR VEJR 

At flyve kortopmåling kræver godt vejr, og for at billeder
ne skal kunne bruges, skal der være ensartet lys på bille
derne, og ikke skygger efter skyer. Det er en udfordring! 
Inden hver opgave sættes i gang, er det derfor vigtigt at 
der bliver checket mere end een vej rudsigt, og der er 
derfor mange hjemmesider, der skal holdes øje med. DM! 
og FLYGMET er selvfølgelig de mest anvendte i Danmark, 

men der holdes også øje med de tyske, norske og engelske 
vejrudsigter, der godt kan variere fra de danske, og nogle 
gange ramme bedre. 
Ud over at følge med i hvad meteorologer forudser, hol
des der øje med det aktuelle vejr, og her bruges f.eks. 
Vejdirektoratets webcams på trafik.dk, kamerakortet.no 
i Norge, ligesom lignende tjenester bruges i a lle de andre 
lande COWI flyver over. Et er nemlig meteorologernes 
beregninger og fortolkninger, noget andet er, at kunne 
se lige nu hvor mange skyer der er et givent s ted, for er 
vejret ikke godt nok til at fotografere er der ikke andet at 
gøre end at vente - og det skal piloterne og navigatørerne 
hos COWI være gode til! 

WALKAROUND 

Missionens pilot, Martin Pave!, stikker hovedet ind i køk
kenet og hilser på, inden han begiver sig ned i hangaren 
for at trække flyet ud, så det kan gøres klart til dagens 
flyvning. Da vi alligevel skal vente på at skyerne løfter sig, 
går Tue og jeg med ned i hangaren, for at give en hånd 
med at få Cessna'en trukket ud. 

Noget af det vigtige, under walk around, er a t sikre at den 
glasplade der er monteret under kameraet er ren og po
leret, og Tue gør sig umage med at få alt skidt af, så bille
derne bliver så gode som muligt. 

)."LYVEPLAN 

Når der flyves til kortopmåling, fo regår flyvningen i et 
bestemt mønster i en given højde, og inden afgang bliver 
der sendt en ATC-flyveplan for flyvningen, og til Naviair 
- eller tilsvarende organisationer i udlandet - bliver der 
sendt et kort over det ønskede flyvemønster, så anden 
trafik, så vidt muligt, kan dirigeres uden om Fotoflyet. 
Typisk foretages et telefonopkald til den lokale ATC tjene
ste i området, for at diskutere hensigt og muligheder, det 
opkald er ofte givet godt ud. 

t 





AFGANG FRA ROSKILDE 

Dagens flyvning er ønsket til at foregå med off-block fra 
Roskilde Lufthavn kl. 10:00 UTC / 12:00 lokal tid, og så 
snart de to 300 hk stempelmotorer snurrer, taxier OY
SUN til opvarmning ved bane 29. 

Imens pilot Martin Pave! varmer flyets motorer op og 
checker alle systemer, sikrer navigatør / systemoperatør 
Tue Kynddal sig at kameraets gyrostabilisator er klar til 
at flyve. 
Så snart Tue melder alt klar til Martin, kalder Martin 
Roskilde Tower, for at fortælle at OY-SUN er "ready for 
departure" og 10:12 UTC giver tårnet tilladelse til start 
fra bane 29 med stigning til 2300 fod. 
10:15 UTC er OY-SUN allerede i 2300 fod og Tue gør 
kameraet klar til at fotografere med blænde 8 og 1/500 
sekund lukketid. Efter et par drej, for at kalibrere gyroen 
der holder kameraet vandret med en ekstrem nøjag
tighed, styrer Martin flyet ind på første "linje" der skal 
fotograferes. Kameraet tager herefter billeder med 5 - 10 
sekonders mellemrum indtil linjen er gennemført. Det 
tager et par minutter, og derefter drejes flyet ind på næ
ste linje. 
Kl. 10:42 UTC drejer Martin flyet ind på sidste linje, der 
skal fotograferes over Roskilde Festivalen, og da Tue 
melder at optagelserne er gennemført, meddeler Martin 
Roskilde Approach, at missionen er gennemført, og at 
han gerne vil returnere til Roskilde. 
På vej ned i 1500 fod skiftes der til Roskilde Tower, og 
Lil ære for folografen i bagsætlel, spørger Martin flyvele
deren i tårnet, om han må overflyve Roskilde Festivalen, 
hvilket der bliver givet tilladelse til. 

KONSTRTJF.RF.T DEMONSTRATION 

Turen over Roskilde Festivalen var ikke en bestillings
opgave, men en flyvning der blev konstrueret for at vise 
FLYVs læsere hvordan kortopmålingerne foregår. Nor
malt flyves der i meget længere tid, og normalt er der på 
forhånd solgt en opgave, såsom at fotografere et område, 
hvor en kunde f.eks. skal have materiale til at opdatere 
geodætiske kort. Små korte opgaver er dog ikke unorma
le, for det sker jævnligt at en skovejer eller en entrepre
nør ønsker at få fotograferet et specifikt område. Er det 
en hasteopgave, bliver det naturligvis relativt kostbart, 
da fotoflyet så muligvis skal flyttes fra og til Roskilde, 
men er det en opgave der kan vente kan det gøres i for
bindelse med andre opgaver. 

JOBBET SOM PILOT 

Som nævnt er det lidt specielt at flyve kortopmåling, 
fordi man er mere afhængig af godt vejr end indenfor 
mange andre former for flyvning. Noget andet er ar
bejdstiderne, for når det er godt vejr skal der flyves, hvil
ket kan give en del udfordringer for de piloter der har en 
familie, der også skal afsættes tid til. 1 praksis fungerer 
det ved at piloterne og navigatørerne er på vagt i tre 

uger mens de har helt fri en uge. I de tre uger piloter og 
navigatører er på vagt, kan de blive sendt ud på opgaver 
i hele Europa, og selvom det er sjældent at de er ude på 
opgave i alle tre uger, så sker det dog. Normalt er det dog 
noget med at tage af sted 3-4-5 dage hvor vejret tillader at 
der flyves, men det sker også, at vejret "går ned" i længere 
perioder, og at et fly så må efterlades nogle dage i Finland, 
Nordnorge eller Skotland. 

Hvad piloter får i løn er altid interessant, og lønnen som 
"lowtimer" hos COWI er ikke imponerende, men dog ri
melig. Freelance piloterne får nemlig 800 kr. om dagen 
for at være stand-by når de er i Roskilde, mens de får 
1.600 kr. om dagen når de er væk fra Roskilde. Derudover 
får de den fyrstelige gage på 210 kr. pr flyvetime plus et 
anciennitets tillæg, hvilket vil sige, at der kan tjenes helt 
op i nærheden af 3.000 kr. på en enkelt dag med godtvejr. 
Med lidt erfaring med vejr og klima i Europa skal der ikke 
den helt store kugleramme til at regne ud, at low-time 
piloterne ikke bliver forgyldt. Til gengæld har de en spæn
dende arbejdsplads, hvor der er mulighed for at avancere 
til at flyve "det store fly" - COW!s King Air 200 - og en 
spændende arbejdsplads hvor de trods alt får en masse 
erfaring, der kan tages med til næste job. 

FORTID OG FREMTID 

COWI MAPPING er en relativt ny flyvevirksomhed, der 
startede da COWI i 2002 købte rådgivningsfirmaet 
Kampsax, inkl. to Cessna 402' ere, hvoraf OY-SUN var den 
ene. Efterhånden vandt man større opgaver, som f.eks. 
opgaven med at lave nye kort over Serbien i 2006 efter 
krigen på Balkan og landsdækkende fotograferinger af 
Danmark blev opdateret hvert andet år, en udvikling som 
kan ses og sammenlignes på kortal.dk hvor der findes 
optagelser af Danmark helt tilbage fra 1954 (fotograferet 
af RAF efter krigen). Hele Mapping virksomheden er nu 
vokset, så der i dag er tilknyttet over 200 medarbejdere 
til dataindsamling og bearbejdning afbilleder og anden 
dala, og fire Ily, t.!er løser opgaver i primært Europa, men 
også af og til i Afrika og Mellemøsten. 

Som Storm P. så klogt udtrykte det, er det som bekendt 
svært at spå - specielt om fremtiden - men mon ikke 
planlæggere, administratorer, navigatører og piloter hos 
COWI MAPPING også vil være aktive indenfor luftfotogra
fering eller "arial mapping" i mange år fremover. + 
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Indtil for ganske nylig "boede" COWI 
MAPPING i en kontorpavillon "uden for 
hegnet" på Roskilde Lufthavn, mens 
flyene stod "indenfor hegnet'; og det 
betød, ot der blev spildt meget tid på at 
køre mellem kontorbygningen uden for 
hegnet og hangaren inden for hegnet. 
Flyene stod ydermere i en opvarmet 
hangar, hvor alene varmeregningen løb 
op i 250.000 kr. om året. Så da der blev 
plads til alle fire fly, i en stor hangar i 
Roskilde Lufthavn, hvor der også kunne 
indrettes kontorer ag værksted, gav det 
god mening at investere 700.000 kr. 
i personalekøkken, badeværelse, skil
lerum, maling og møbler. 

OY-SUN har været hos COWI siden 
2002, og det har den spændende histo
rie, at det er det fØr5tP fly PPr SunrlhPr(J 
fra SUNAJR købte, helt tilbage i 1971. 

Inden hver fotoopgave får pilot og naviga 
tør udleveret en sagsmappe med kort over 
det område der skal fotograferes. 
Pilotens opgave er at følge de linier som 
planlæggeren af opgaven har tegnet på 
kortet. Navigatøren sørger for at kameraet 
optager billederne og på en lille skærm 
kan både navigatør og pilot følge med i at 
opgaven bliver løst korrekt. 

Kameraudstyret er indbygget i en avancPrPt 
gyro der sørger for at billederne optages 
med meget stor præcision. 
Inden afgang tjekker piloten flyets motorer 
og navigationselektronik. 
Navigatørens opgave erot sørge for at 
komeraudstyret bliver gjort klar. 
Navigatør Tue Kynddahl holder hånden på 
gyroen for ot mærke det lille hop den laver, 
hvilket indikerer at den er klar. 
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Roskilde Festivalen er der ikke mange der ser fra denne vinkel, men 
skulle man være i tvivl, så er det Orange Scene få dage inde det 
hele gik løs. 

Roskilde Festivalen fylder et enormt område og når olie billederne 
er sat sammen i computeren er billedet må/fast så der kan tegnes 
et kort på baggrund af billederne. 
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STØRSTE STÆVNE NOGENSINDE PÅARNBORG! 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

1. Hollandske Hans Disma flyver sin Mi
nimoa over Arnborg . Bemærk det store 
camping-område under flyets næse. Typen 
Minimoa fra 1935 var verdens første højt
ydende svævefly, som blev serieproduceret. 
Et eksemplar blev eksporteret til Argentina 
ombord i en Zeppeliner! 
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2. Ulf Kern fra Tyskland fløj her mere end 
en times termik i sin Hol's der Teufel - et 
design fra 1928 - inden det blev for koldt. 
Ulf brugte ellers det meste af tiden på 
Arnborg til at låne sit fly ud til mere end 25 
andre piloter, der hermed fik en sjælden 
lejlighed til at prøve typen. Ulfs gavmildhed 
med hensyn til sin tid og sit fly var måske 
stævnets mest slående eksempel på, hvor
dan veteranflyverne nød at dele egen glæde 
over svæveflyvningen med andre. 

3. Denne Slingsby T-21B er speciel ved, at 
animationsftlm-stjernen Shaun the Sheep 
altid flyver med hængende fra vingestræ
beren. Hollandske deltagere forærede i 
øvrigt Shaun sin egen loqboq ved stævnet i 
Arnborg! 



D er er aldrig sket noget så stort på Svæveflyvecenter 
Arnborg, som da Vin tage Glider Club (VGC) i dagene 

2. til 12. august afholdt deres 42. internationale rally på 
stedet. Mere end 800 starter på elleve dage, og så blev der 
endda slet ikke fløjet på dem alle sammen. Ca tre fjerdele 
var spilstarter - resten flyslæb. Det hele meget velorga
niseret med to dobbeltspil, så der hele tiden holdt fire 
rækker fly i kø og klar. Slæbeflyvene arbejdede sig op med 
svævefly for enden af tovet fra et andet startfelt, mens 
wirerne blev trukket uc.l fra spillene igen. Traktorer holdt 
konstant klar til at trække landede fly væk fra landingsfel
tet. 

Det var mere end 100 veteransvævefly fra hele Europa, 
som havde fundet vej til Arnborg i deres trailere. DaSK, 
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, havde planlagt og mere 
end 90 frivillige fra Danmark - også familie og medlem
mer fra fra andre svæveflyveklubber - sørgede for at alt 
klappede på bedste vis. 

Vejret var også med stævnet i den forstand, at det ikke var 
godt hele tiden. "Det værste vil være, hvis vi får ti dage 
med flyvevejr," havde DaSK-formand Johannes Lyng sagt 
før arrangementet. 

Det sociale spiller nemlig en stor rolle ved VGC-rallyerne, 
og det fungerer bedst, når alle ikke er oppe på himlen. 
Foreningen er primært europæisk, men har medlemmer 
i hele verden, og der var da også både en amerikaner og 
fire koreanske svæveflyvere, der havde fundet vej til den 
jyske hede. 
Når VGC-medlemmer mødes de ti dage hver sommer, er 
det som en stor familiefest, hvor man lige må og skal tale 
med den og den eller høre, hvordan det går med det eller 
det projekt. Om aftenen er der fest og glade dage, og for
manden holder dagligt et lille stand-up show i forbindelse 
med dagens briefing 

Det hele foregik i en meget afslappet og hyggelig stem
ning. Naturligvis herskede den professionelle ånd, der 
kendertegner ethvert fornuftigt drevet flyvearragement, 
når det handlede om at flyve, bevæge sig rundt i start
områder, kontakte kontroltårne og den slags. 
Der blev også udskrevet opgaver på 100 km-trekanter, 
som nogle fly gennemførte, men det var generelt ikke en 
konkurrence, hvor det gjalt om at vinde. Det handlede 
om fællesskab og at dele glæden ved flyvning, som FLYV's 
udsendte ikke mindes at have set så markant noget andet 
sted. 
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Piloter lånte rask væk deres fly ud, så andre kunne prøve 
at flyve i dem. Gæster kunne uden store problemer 
komme med op, hvis de ytrede ønske om det. En mand, 
der var kørt forbi Arnborg på vej til arbejde i mange år, 
bestemte sig en dag til at køre ind og se, hvad det hele var 
for noget. Kort efter fik han sit livs første flyvetur i en en
gelsk Slingsby T-31. 

VGC-rallyet var ikke blot endnu et mindeværdigt træf i 
luften og på jorden for medlemmerne, men også et farve
strålende skue for de publikummer fra forskellige former 
for flyvning og ganske almindelige danskere, der havde 
fundet vej til det, men også den bedst tænkelige demon
stration af, hvad flyvning går ud på: 
At hygge sig, at nyde de smukke fly under cumulusserne 
og være i godt selskab med andre, der ved, at det er ver-
dens bedste fritidsinteresse! + 

En hollandsk-ejet Slingsby T-21 var udstyret med FLARM version 1.0! 
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Slingsby Petrel er en ud af kun tre bygget, og det eneste flyvende 
eksemplar. Den engelske ejer lånte det sjældne fly ud til unge Jim 
van Aalst fra Hol/ond, der fik nogle gode termiktimer i det. 



I første omgang var FLYV's fotograf lidt desorienteret over denne 
type. Det viste sig at være det klassiske træningsfly ASK-13, som 
her blot var bygget om til en mere sexet cabriolet-udgave! Flyet har 
hjemme i Belgien. 

Det er altid rasende populært at flyve med i de danske 2G'er, lige
gyldigt hvor de stifter op. Typen fik mange pæne ord med på vejen 
af de udenlandske piloter på Arnborg - "meget bedre end de ældre 
ensædede skoleglidere!" 

DaSK's Foka gøres klar til start i flyslæb. Flyet er polsk, primært byg
get af træ og fra 1961. 
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Af Rune Balle & Eva Gaarden 
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1\illl()l/1' FIJ\1\TEJJI.r\l)S 
-en livline i den danske outback 



1. Anholt Flyveplads skimtes til højre 
for<n agterste stræber. I det fjerne ses 
havnen og det 96 m høje radartårn, som 
overvåger Kattegats skibstrafik og lavtgå
ende flytrafik. 

2. Den østlige del af Anholt kaldes Ørkenen. 
Det er dog ikke en ørken men en lavhede 
med enkelte sandmiler. Man kan vandre i 
Ørkenen i timevis ude at møde andre. Selv 
i højsæsonen får man fornemme/sen af at 
være langt ude i vildmarken. Det omgi
vende hav ag det skarpe lys giver himmelen 
en særlig dybblå farve. 

3. Anholt hor flere gange været afskåret fra 
omverdenen under isvintre. I 1929 fik man 
for første gang forsyninger fra luften. Mari
nens fly af typen If. M.11 Neinkel landede på 
isen ved havnen eller nedkastede proviant 
og post. 

4. EKAT businesslounge. Nøjsomhed ... 

5 .. Det var i sygekurve som denne, at alvor
ligt syge patienter på dækket af fiskekut
tere blev transporteret til Grenå. 11937 
kostede en 7 timer lang og voldsom sejltur 
en dreng livet, hvilket fik både en sommer
gæst og en anholter til at gå ind i sagen. 
Ambulanceflyvning havde i flere år været 
en realitet i Nordsverige, men hvorfor ikke 
på de danske øer? 

6" Der er livlig trafik i luftrummet over 
Anholt. Det meste af øen er fredet og er 
et vigtigt yngleområde for en lang række 
fugle. 

Anholt er et af de mest isolerede steder i Danmark, og flyvepladsen er en vigtig 
del af den lille ø's infrastruktur, der bruges når akut syge eller tilskadekomne skal 
transporteres til sygehuset af forsvarets redningshelikoptere eller "den nye" læ
gehelikopter. Mest af alt bruges flyvepladsen dog af de hundreder af privatfly
vere, der hvert år besøger Anholt, og så naturligvis af "ruten" til Roskilde og Læsø. 
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f or at flyve til Anholt skal man ud 
over åbent vand, og vi er mange der 
havde sommerfugle i maven første 
gang vi satte kurs mod den lille ø. 
Første tur til Anholt planlægges der
for nøje, og skal man flyve med livrem 
og seler, og være 100% sikker på at 
kunne svæve til land, og have højde 
nok til at lave en sikker nødlanding, 
skal man næsten op i 10.000 fod! 
Spørger man erfarne "Anholt-piloter" 
om de stiger til 10.000 fod på vej til 
Anholt, skal man lede længe efter 
en, der svarer "ja selvfølgelig - hver 
gang". For langt de fleste piloter nøjes 
med et par tusinde fod, fordi risikoen 
for et motorstop er forsvindende lille. 

OSTEKLOKKEN 

I Danmark er luften ofte så klar, at 
man kan se 10-20 km fremad, men 
på varme dage kan det være så diset, 
at man over vand oplever det som at 
flyve i en osteklokke. At flyve til An
holt kan derfor godt give lidt kildren 
i maven, når fasllamlet forsvinder 
agterude, og alt hvad man kan se 
fremad og til siderne er hav. Alt efter 
hvor god sigtbarheden er; bliver fly
veturen i osteklokken på vej til An
holt nu ret hurtigt overstået, for hvis 
kursen bliver holdt, dukker der efter 
nogle minutter lidt land op forude. 
Få minutter senere er man slet ikke i 
tvivl, og når den lille klat bliver til en 
tydelige lille ø, med et radartårn på 
den vestlige ende, og et fyrtårn i den 
østlige ende, så er man ved at være 
nået til Anholt! 
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HURTIGT ELLER LANGSOMT 

De der rejser til og fra Anholt - uden 
at flyve - bruger rigtigt lang tid på 
transport. Om vinteren sejler Anholt
færgen til Grenå 4 gange om ugen -
hvis det da ikke blæser for meget - og 
om sommeren sejler færgen en gang 
om dagen, med undtagelse af nogle 
få dage med ekstra afgange. For langt 
de fleste danskere er det med andre 
ord noget af en dagsrejse at komme 
til Anholt, fordi de skal køre helt til 
Grenå, for endelig at tilbringe tre ti
mer om bord på "damperen". 

AD LUFTVEJEN 

Siden midten af 1970' erne har Co
penhagen Air Taxi fløjet "ruten" til 
Anholt og Læsø fra Roskilde, og selv
om blandt andet brændstofpriserne 
har presset billetprisen i vejret, flyves 
der stadigvæk dagligt i højsæsonen, 
og noget mindre resten af året. 
For de der kan flyve selv er det dog 
nemt og fleksibelt, for det er jo "bare" 
om at planlægge turen og komme af 
sted. 

ANHOLT INDTRYK 

Hvordan man end flyver til Anholt, er 
det første indtryk man får på Anholt 
Flyveplads som regel den helt spe
cielle anholtske stilhed. 
Helt stille er der dog næsten aldrig, 
men alligevel opleves det som stilhed, 
fordi det man hører, er havet i noget 
der nærmest kan beskrives som "sur
round sound". 

Fra flyvepladsen kan man vandre væk 
fra stilheden mod "byen" og havnen 
eller ud i stilheden, til ørkenen, eller 
til en af de fantastiske strande. 
Så snart man bevæger sig væk fra 
flyvepladsen, og ud i naturen, mødes 
man af de helt specielle anholtske 
dufte af hav, varmt sand, fyrretræer, 
enebærbuske og vilde blomster. An
dre steder i Danmark er der masser 
af det vi normalt kalder natur, men 
helt ægte uberørt natur - langt fra 
opdyrkede arealer og kultiverede 
skove - det skal man til Anholt for at 
finde, for langt det meste af øen er så 
"ubrugelig" at naturen har fået lov til 
at være i fred. 

JULI-TRAVLHED 

Juli er der travlt på Anholt, men 
selvom der kan være helt op mod 
6.000 turister på øen - der har godt 
150 fastboende - så er der kun noget 
der minder om trængsel i "byen" og 
på havnen, hvor de fleste turister 
holder til. 1 "byen" er der en kro med 
værelser og så et par steder hvor man 
kan overnatte på "Bed and Breakfast". 
Resten af de mange "sommergæster" 
bor i de omtrent 300 sommerhuse, i 
telte eller campingvogne - på det af 
campingpladsen, som havet endnu 
ikke har ædt - og resten af de mange 
turister bor i deres lystbåde, der på 
travle dage ligger tæt pakket i hav
nen. 



ANHOLT: LILLE Ø - STORE OPLEVELSER 

Anholt er ikke ret stor, og på en lang 
sommerdag kan man faktisk flyve 
til Anholt om tidligt om morgenen, 
vandre rundt om øen - inklusiv en 
god lang frokostpause og et par kaf
fepauser samt en middag på kroen 
- og så flyve hjem igen inden det 
bliver mørkt. Vandreturen rundt om 
øen er nemlig "kun" på ca. 28 km, 
hvilket med et slentretempo på 3-4 
km i t imen giver 7-8 t imers effektiv 
vandring. 
Mindre kan dog også gøre det, og 
nøjes man med at vandre fra flyve
pladsen, en halv times tid sydpå til 
Sønderstrand, en times tid mod øst til 
Pakhusbugten, for dernæst at gå gen
nem de rødlige sandmiler "Indien" og 
retur gennem ørkenen, ja så har man 
også fået en ordentlig en op opleve
ren! For naturen på Anholt er ganske 
enkelt imponerende, og glemmer 
man sit kamera i flyet, så er det bare 
ærgerligt - rigtigt ærgerligt - for der 
er så flot, at man får lyst til at tage 
billeder næsten hele t iden! 

DE FØRSTE FLYVNINGER TIL ANHOLT 

Indtil der i slutningen af 1930'erne 
blev ryddet en 300 meter lang græs
strip på Nordbjerg, vest for Anholt By, 
foregik flyvning til Anholt med søfly, 
der enten landede på vandet eller på 
isen ud for Anholt. 
Den fø rste større "hjælpeaktion" 
foregik under isvinteren 1929, hvor 
Anholt var afskåret fra omverdenen. 
Da der ikke kunne komme friske for-

syninger til øen, blev der telegraferet 
om hjælp, og Marinen kom øboerne 
til undsætning med fire fly. 
Aarhus Amtstidende bragte den 18. 
marts 1929 et interview med kaptaj
nen på den indefrosne Anholtfærge 
"Vera" der blev spurgt: "Hvorledes 
gik det med postflyvningen?" Hvortil 
kaptajn Albertsen svarede: "Udmær
ket godt. Anholt har været Flyvernes 
kælebarn. Bragte Isen Øen rigeligt 
med Vanskeligeheder, saa bragte den 
Forbedring i Postgangen. Ordinært 
faar Øen Post to Gange om Ugen, 
men under Isperioden er der aldrig 
kommet Post mindre end tre Gange 
om Ugen, En Enkelt Dag fik vi Post 
tre Gange, idet t re Hold på hver to 
Maskiner ankom. Desuden kom der 
ogsaa Svenske Maskiner, og da disse 
støttede de danske fik vi efterhaan
den Brød nok, selvom vi aldrig havde 
mere end fra Dag til Dag". 

I 30'erne og 40'erne blev flyvning 
mere udbredt, og Zonen anskaffede 
små fly, der kunne flyve til de mange 
danske små-øer, selv under krigen, 
hvor der var mangel på benzin! Efter 
krigen etablerede Falck også en fly
vetjeneste, men da Anholt kun havde 
en 300 meter græsstribe, og der blev 
anskaffet større og bedre fly, blev 
det efterhånden indlysende for alle, 
at det ikke var nok med marken på 
Nordbjerg. 

DEN NYE FLYVEPLADS 

Da det eneste sted der kunne anlæg
ges en 650 meter lang bane var lidt 
øst for Anholt By, måtte man leve 
med at den ikke kom til at pege i den 
herskende vindretning, men nærmest 
nord-syd. At anlægge banen krævede 
dog en større entreprenør-indsats, 
for en bulldozer måtte sejles til øen, 
for at udjævne det stykke af ørkenen 
som blev udlejet til formålet af øens 
ejer: driftsingeniør og godsejer Fre
derik Von der Maase. 

At anlægge en græsbane, i en "ørken", 
var dog ikke nemt, og for at der over
hovedet kunne gro græs, måtte der 
skrælles muld af en af de få enge på 
øen, hvorefter mulden måtte køres 

1. Det er dagens begivenhed når færgen 
anløber havnen, og sådan hor det altid 
været, sommer som vinter.. 

2. Ruten lander. 

3. Flyvepladschef Carsten Brabrand i sit lille 
kontor. 

4: Terminal 1 fra 1974 

5: Capenhagen Air Taxa fra Roskilde står for 
dnften af Anholt /-lyveplads. !:J1den 191!:J har 
CAT befløjet ruten Roskilde-Anholt-Læsø. 
Det meste af sommersæsonen benyttes 
Britten Normann Is/onder, men resten af 
året er en Partenavia nok. 

Passagerer til Læsø får lige lov til at stræk
ke benene inden den videre flyvning. 
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Mens FLYV besøgte Anholt Flyveplads blev 
der pludselig brug for lægehelikopteren ... 
CAT's ruteflyvning til Roskilde måtte pænt 
vente til helikopteren var fløjet igen. At 
ruten blev forsinket vor der heldigvis ingern 
der lod sig gå på af På Anholt vænner man 
sig hurtigt til at vejret eller omstændighe
derne påvirker ens planer. 

med traktor og vogn. Anlægsarbejdet 
startede i juli 1957, og for at få etab
leret græs blev der sået en special
blanding af græs, rødsvingel og havre. 
Grenaa Folkeblad skrev 16. juli 195 7 
om anlægsarbejdet: "Naar man også 
saar havre, er det paa grundlag af de 
erfaringer man har gjort ved saadan
ne anlæg andre stede1~ dels staar det 
nye græs bedst i lidt dæksæd, og dels 
vil man ved at saa havre forhindre, 
at vildtet ved at ædrc det nye græs 
trækker det op med rod - man regner 
med, at vildtet saa vil æde havnen." 
Flyvepladsen blev færdig til ibrug
tagning fo råret 1958, men først fra 
efteråret 1961 var der regelmæssige 
postflyvninger og "lufttaxa" fra Ka
strup, og 23. September 1961 indgik 
Post- og Telegrafvæsenet overens
komst med Kastrup Lufttaxa I/S om 
udførelse af postflyvninge1~ hvilket 
de dengang betalte 125 k r. for pr 
dobbelttu1~ hvilket så foregik hele to 
gange ugentligt! Første flyvning fandt 
i øvrigt sted den 4. Oktober 1961 i en 
Lomolm el Pipe1 Apache med Hans 
Venningboe ved rorene. 

LIDT HISTORIE 

Siden første kom1rn~rrielle flyvn ine til 
Anholt i 1961, har mange forskellige 
små og mellemstore selskaber fløjet 
taxiflyvning og rute-taxaflyvning t il 
og fra Anholt. Ifølge Djursland Avis 
(10. september 1975) fik Capenha
gen Air Taxi "Luftfartsdirektoratets" 
t illadelse t il at sælge enkeltbilletter, 
hvilket dengang blev betragtet som 
et stort fremskridt, idet man hidtil 
havde været nød t il at "sælge en hel 
maskine". 

Efter Anholt i godt ti år havde været 
forbundet med omverdenen, med fly, 
hlev der etableret en ny "fly-termi
nal". Djursland Avis skriver således 
den 16. jul i 1974: "Anholl flyveplads 
har fået en ny terminal, der giver lidt 
bedre vilkår for flyvepladsleder Ove 
Sørensens virke end det lidt utætte 
skur der havde gjort tjeneste i mange 
år. Den nye terminal er opdelt i t re 
lokaler, hvoraf det ene er kontor. I 
sommermånederne bliver flyveplad
sen på Anholt meget stærkt brugt t il 
både taxa-fly og privat brug." 



Terminalen står der endnu, og netop 
da FLYV var på besøg, kunne "termi
nalen" fejre 40-års jubilæum. 

FLYVEPLADSEN NU OM DAGE 

Anholt Flyveplads har i mange år 
været drevet af Copenhagen Air Taxi, 
der står for det administrative, mens 
den daglige drift forestås afflyve
pladsleder Carsten Brabrand, der 
også står for at drive øens vandværk 
og elværk Carsten Brabrand kom til 
Anholt i midten af 1970'erne, og er en 
af de mange tilflyttere der kom besøg, 
og blev så smaskforelsket i øen, at der 
ikke var andet at gøre end at finde et 
sled al bo og noget arbejde. 
Carsten Brabrand fortæller, at han 
ikke nøjes med at klippe græs og 
foretage de daglige inspektioner fra 
landjorden. Han er nemlig ejer af et 
ultralet fly, der som det eneste fly, bor 
fast på Anholt. Efter rundvisningen i 
"terminalen" går der heller ikke man
ge minutter før FLYV bliver inviteret 
med på tur over øen, men da elværk 
og vandværk også skal passes, aftaler 
vi en morgentur, der viser sig at blive 
noget af det smukkeste man kan fore
s lille sig. 
Inden flyveturen må den improvi
serede "hangar" dog først skilles ad, 
for at flyet kan komme ud. "Hangar" 
er måske så meget sagt, for egentlig 
er det bare et skur, der dækker over 
flyets krop, for i det fredede område, 
som flyvepladsen ligger i, kan der 
sandelig ikke gives tilladelse t il op
førelse af en hangar, selv om den vil 
kunne bygges ind i en skråning og 
camoufleres så godt, at selv den mest 
krakilske naturfredningsfundamenta
list ikke vil kunne se den ... men det 
er en helt anden historie! 

HANGAREN 
Anholt flyveplads har et hjemmehørende 
fly, en /CP Savannah tilhørende Carsten Bra
brand. Når man ikke kan få lov ti fat bygge 
en hangar, så må man improvisere og et 
halvtag er bedre end ikke noget tag. 

ØRKENGRÆS 
Det var forbundet med store udfordringer 
at anlægge en flyveplads i en "ørken". Da 
man i sin tid skulle etablere banen, blev 
man nødt til at grave muld fra et af øens få 
gode engområder. Vejen ud til flyvepladsen 
fik også et særligt fundament; man lagde 
gammelt tovværk på sandet og lerklinede 
det herefter, for at undgå at køre fast i det 
løse sand. 

FLYVENDE TØMRER 
Det kan sommetider være en udfordring at 
have byggeprojekter på Anholt idet man 
ikke lige kan køre hen i det nærmeste byg
gemarked når man mangler materialer. Der 
er dog godt gong i byggebranchen på øen 
hele året - både for de lokale håndværkere 
og for "flyvetømreren" Bjarne Rasmussen 
fra Emmelev på Djursland. Bjarne har sin 
egen flyveplads og flyver herfra på arbejde 
på Anholt .. .. 

DE FORHÅNDEN VÆRENDE SØMS PRINCIP 
På llnholt har man altid måtte mestre de 
forhånden værende søms princip. Langs 
Anholts kyster er der i tidens løb strandet 
utallige skibe og godset herfra blev ofte 
udnyttet til praktiske formål - nogle af 
opfindel~e, ne Junge, et ~iudigvæk .. 
I Anholt by b/Pv i 190'i opført et monument 
til minde om de faldne i englænderkrigene. 
Man benyttede nor;le sandstenssøjler, som 
blev bjærget fra et skib som var strandet 
ved Anholt. Skibet var efter sigende lastet 
med byggematerialer fra Norge til et af Chr. 
/V's projekter. En anden af disse søjler blev 
omdannet til vejtromle og bruges den dag i 
dag som tromle på flyvepladsen! 

• 



Anholt fyr; i fugleperspektiv og i frøper
spektiv! Fyret er et af landets ældste og 
blev opført i 1788. Der har dog været fyr 
på Anholt betydeligt længere. Ørkenen 
var oprindeligt dækket af skov, men man 
fældede træerne som brænde til fyrene. 

Sæler ved "Indien'; set fra luften og fra 
fond. Den øst/igste spidst af Anholt er 
sælreservat, men sælerne ligger nu hvor 
det passer dem .. . Her ses de flere km 
væk fra reservatet. Går man en tur langs 
stranden, kan man være heldig at blive 
fulgt af nysgerrige sæler. 



EN GANG ANHOLT . .. 

Alting har en ende. Selv et besøg på 
den lille ø Anholt. Men oplevelserne 
brænder sig ind i hukommelsen, og 
selvom det bare er en lillebitte ø på 
9 gange 5 km med godt 150 indbyg
gere, så får man store oplevelser. At 
vandre til fyret for at se på sæler og 
spejde mod Sverige. At gå tur i den 
lille hyggelige "by" og at cykle til hav
nen om morgenen, for at købe friske 
fisk og hummere, er bare nogle af 
alle cf e minder man kan tage med sig. 
Oplevelserne lagres i hukommelsen, 
og billederne fylder op i computeren. 
Men duftene og følelsen af den friske 
luft i ansigtet, må man bare tilbage og 
have mere af! + 

Førs 
Kopi af det 14. da 
fra 1914, hænger 

:es 
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Hvert andet år byder det danske flyve
våben på Airshow, hvor materiel og 
mandskab vises frem for offentligheden 
- ganske gratis for de forventede op 
mod 100. ooo besøgende! 

Af Rune Balle & Eva Gaarden 

Arrangementet går på skift mellem de tre flyvestationer, 
og efter at Flyvestation Ålborg i 2012 gav stafetten til Fly
vestation Karup, er der blevet arbejdet på at vise de besø
gende noget helt særligt! 

Flyvestation Karup kendes også under navnet "Helicopter 
Wing Karup", og da man her skulle planlægge 2014-air
showet, blev det besluttet ikke blot at vise hvad helikop
ter-afdelingen kan, men at vise det danske "total-forsvar". 
Planen blev derfor at invitere alle hjørner af det danske 
forsvar, og at invitere "Familien Danmark" til et arran
gement hvor der ikke "kun" var noget i luften, men også 



Danish Ain Show 2014 
"Årets familieoplevelse for piger og drenge i alle aldre!" 

en masse at opleve på jorrlen. Merl andre ord maksimal 
fokus på al arrangere og gennemføre el familievenligl dl -

rangement "fo r piger og drenge i alle aldre"! 

VEJR NÆSTEN ALTAFGØRENDE 

Alle arrangører af fr iluftsarrangementer er afhængige af, 
at vejret ikke lægger en alt for stor dæmper på arrange
mentet. Til alt held var "vejr-guderne" venligt stemte for 
det store arrangement i Karup, for vejret var nemlig lidt 
køligt og blæsende fra morgenstunden, men gradvist var
mere og allervigtigst TØRT og SOLRIGT! 

Allerede da portene blev åbnet klokken 8 myldrede besø
gende ind på området, hvor uniformerede repræsentan
ter for hæren, søværnet og flyvevåbnet allerede fra den 
tidlige morgenstund stod klar t il at besvare spørgsmål og 
vise alt det medbragte grej frem - og det var ikke småting! 

RIGELIGT AT SE PÅ JORDEN 

Flyvevåbnet var naturligvis mødt talstærkt op med Her
cules og Challenger fra Ålborg, F-16 fra Skrydstrup og 
naturligvis eksemplarer af alle hjemmehørende helikop
tere samt Flyveskolens T-17 træningsfly fra Karup. 

,, :li 

r::t 

Hæren var mødt op med en hel Afghanistan-
lej1; bestående af containere til beboelse og 
"kontorer" spækket med elek- tronik, forbundet til 
de medbragte radarer, og hele lejren var "gemt" med slø
ringsnet. Derudover havde hæren medbragt såvel kamp
vogne som pansrede køretøjer og lette køretøjer med og 
uden armering og bevæbning. 

Søværnet var mødt op med flotte spændende planche og 
fotoudstill inger samt en Lynx helikopter og SAR båd samt 
"unimog" beregnet til det barske terræn langs den jyske 
vestkyst. 

Fra Arktisk Kommando var der blandt andet udstillet en 
hundeslæde fra Sirius patruljen, der stillede op med flere 
mand, der nok kunne fortælle et og andet om overlevelse 
i Nordøstgrønland! 

Beredskabsstyrelsen var også rigeligt repræsenteret, med 
masser af orange køretøjer og grej til alle tænkelige op 
gaver - inklusiv et meget livagtigt eksempel på hvordan 
slyrelsens folk arbejder, når de sendes ud i verden for at 
bistå under jordskælvskatastrofer. 
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Endelig var der repræsentanter fra Politiet, der blandt 
andet viste og fortale om samarbejdet med flyvevåbnets 
helikoptere, ligesom der blev fortalt om samarbejdet med 
hjemmeværnet, der i øvrigt gjorde et enormt uundværlig 
arbejde i forhold til at få guidet de over 120.000 besøgen
de trygt og sikkert til og fra airshowet i Karup. 

AIRSHOWET I LUFTEN 

Et var alt det spændende der foregik på jorden, noget 
andet var alt det spændende der foregik i luftrn'o;er Fly-
vestation Karup - for det var ikke så lidt! I 

Billeder siger mere end ord, og der var RIGELIGT at tage 
billeder af! Ud over flotte opvisninger af flyvevåbnets 
fastvingede fly og helikoptere, skal nævn, s Team Chip 
Chaps, RV-gutterne fra Roskilde, Team Raven fra land, 
Brousarcl f~ ning og så selvfølgelig showxts stj 
SAAB Gripen; Eurofi-ghter; F-18 Hornet; det polske op 
visningshold Team Iskry og ikke mindst en uovertruffen 
imponerende opvisning udført af det britiske flyv 
"Red Arro s"! 
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TÆT PÅ ET 12-TAL 

Danish Air Show 2014 var en helt igennem fantastisk dag 
for Familien Danmark og det danske totalforsvar. 

Arrangørerne havde hål>el på up muJ 100.000 besøgende 
og et kvalificeret gæt var 130-140.000 besøgende, ud over 
alle d'e der aldrig nåede frem, fordi flere end håbet mødte 
op! 
.l ,i ~ 
Hvis det d"åit!.l<:e totalforsvar den 22. juni var til eksamen 
i formidling af viden om forsvaret, så gik det rigtigt godt 
trods lidt bøvl mecfnøtttaler-systemet og P.t proerr1m rlPr 
skred en smule . .Alt i alt v~ et dog skønhedsfejl, der blev 
overskygget af at Danish Air Show 2014..v.ar en fantastisk 
dag, der med rette kunne kaldes: "årets famiheowlevelse 
for piger og drenge i alle aldre!" +-
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E-3A - AWACS 
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Spektakulært ser det ud, men brugen af ff ares har, 
et praktisk og alvorligt formål. Varmen fra flares 
benyttes til at affede varmesøgende missiler. 

----RI; 

Red Devils i SJAi Marchetti SF260M 
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Michelle Brown havde aldrig fløjet i et lille flYt og kom der er et forbi oppe på 
himlen, var det hverken noget hun registrerede eller tænkte over. En dag spurgte 
hendes lærer, om hun ikke kunne hjælpe til med et projekt i sin fritid. Nogle børn 
og unge skulle til at bygge et fly, og læreren mente, at det ville være fint, hvis 
Michelle kunne hjælpe med at tage sig lidt af de yngste på 12 år. Det kunne 
Michelle da godt. I dag ser hun frem til at tage certifikat på flyet! 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

ER GOOLE COOL? 

Der er så fristende at skrive "Goole er 
cool", fordi det lyder godt. Men byen 
Goole er faktisk alt andet end cool. 
Den er udkantsengland, når det er 
værst. En lille havne- og industriby 
ved Humberfloden, som er gået i stå, 
mens pengene flyder i lange baner 
nede i London City. Goole er arbejds
løshed i tredje generation, bistands
hjælp, håbløshed. Den eneste gang 
forfatteren til denne artikel menes at 
have set Goole omtalt i danske me
dier var i sommers, hvor et cypriotisk 
skib med cement på vej fra Aalborg til 
Goole blev sejlet på grund ved Læsø 
af sin berusede russiske kaptajn. Det 
passede godt med Gooles almindelige 
elendighed. 

Men for et par år siden fik den pen
sionerede Royal Air Force avionics
tekniker Jack Milnes den tanke, at der 
skulle ske noget. Fordi børn voksede 
op i Goole, skulle de da ikke give op 
på forhånd. De skulle se muligheder. 
De skulle mærke optimisme og be
gejslring. Så han startede et projekt, 
som gik ud på at børn og unge fra 
Goole skulle bygge deres eget fly. Han 
blev mødt med en hel del skepsis og 
kommentarer om, at det både var 
farligt og umuligt. 

Projektet kom ikke desto mindre 
i gang. De børn og unge, som kom 
med, skulle først og fremmest være 
begejstrede. Om de havde drømt om 
at blive piloter, var ikke så vigtigt. De 
skulle være villige til at deltage i alle 
mulige aktiviteter med fundraising, 
PR - og ikke mindst bygningen af 

flyet. 40 deltog fra starten, en hård 
kerne på 15 er nu med efter de to år, 
projektet har stået på. 

SHERWOOD RANGER 

Flyet, de bygger, er en Sherwood 
Ranger. Der skal arbejdes med både 
metal, glasfiber, træ og lærred. 
Grundstrukturen er metalrør, som 
skal skæres til i de rette længder og 
vinkler og nittes sammen. Byggesæt
tet til flyet bliver købt lidt efter lidt, 
etterhånden som pengene bliver skaf
fet. Bygningen af kroppen begyndte i 
september 2013, vingerne skal i gang 
her til efteråret. 

SPIRIT OF GOOLE 

Flyet har fået navnet "Spirit of Goole", 
og gruppen har trukket den færdige 
krop rundt i byens gader for at vise, 
at det her altså bliver til noget. In
struktører har lovet frivilligt at lære 
gruppens medlemmer at flyve, ef
terhånden som de bliver gamle nok. 
Firmaet har sponsoreret teorimate
rialer, og belgiske D-Motor har stillet 
en motor til rådighed. Spirit of Goole 
kommer til at flyve. Og dens unge pi
loter vil selv kunne skifte tændrørene 
og forestå vedligeholdelsen, for de 
kender hver en nitte i flyvemaskinen. 

Hvem siger lige, at unge ikke interes
serer sig for flyvning? Hvem sagde 
udkants-et-eller-andet-land? Det 
projekt, Jack Milnes satte i gang, er 
godt for Goole og ikke mindst for de 
børn og unge, som er med i det. Kan 
det måske også være inspiration for 

andre, der vil lave noget lignende? 
Jack Milnes håber på kontakt med 
ligesindede, der vil hjælpe børn og 
unge på vingerne. 

Og Michelle? Hun er begyndt at 
dreje hovedet og løfte blikket, når 
der snurrer en propel oppe mellem 
skyerne. "Jeg har fået så meget ud 
af projektet;' fortæller hun. "Lært at 
organisere, være ansvarlig, lært noget 
om værktøj og vedligehold. Flyvning 
er sjovt, og jeg får en masse andet 
positivt med mig. Måske vil jeg kun 
flyve i min fritid, for der er andet, 
som måske vil blive mit arbejde her 
i livet. Projektet med Spirit of Goole 
har åbnet mine øjne for, at der jo er 
masser af muligheder." +-

1. Michelle foran en færdigbygget 
Sherwood Ranger. 

2. Katie og Tom stammer fra Goo/e. 
Tom havde aldrig tænkt over, at han 
kunne komme til at flyve. I dag drøm
mer han om at blive pilot. Kahe har en 
fætter I RAF og en bedstemor, der en
gang var det. Hun har altid vlflet være 
flyvemekaniker, men gennem projektet 
med Spirit af Goole er det gået op for 
hende, at hun også kan komme til at 
flyve i de maskiner, hun så gerne vil 
skrue på! 

3. Kroppen til Spirit of Goo/e udstillet 
i forbindelse med fundraising. Der er 
mange enkeltopgaver i en struktur som 
denne, og dermed er den perfekt til en 
større gruppe flittige hænder. 

FLYV AUGUST 2014 43 



\ 

Denne gang med Jakob Graungaard Møller der til dagligt er mekanikerlærling hos 
BenAir i Stavning, hvor han også er aktiv veteranflyver. 

Hvor, hvornår 09 hvad lærte du at 
flyve i? 

jamen jeg har sådan set fløjet i al den 
tid jeg kan huske, og i alle mulige 
forskellige maskiner. Jeg husker ty· 
deligt mange af de ture, jeg har været 
på sammen med min far (Egon Møl· 
ler), primært i Pi per Cub, hvor jeg 
nok nærmest blev tvunget til at tage 
kontrollen. Først bare pinden, og da 
benene så senere kunne nå, kom pc 
dalerne også med, så starten af min 
'flyopdragelse', og formentlig tillærte 
unoder, ligger ret langt tilbage efter· 
hånden. 

Ellers lærte jeg at flyve lidt forskel
lige steder. Først tog jeg min teori 
hos daværende Herning flyveklub, og 
derefter var planen, at vi skulle leje 
en flyver i Stauning, og så skoleflyve 
med egne instruktører. Det lykkedes 
også relativt hurtigt at gå solo, men 
generelt var det nok lidt for bøvlet og 
ustruktureret med for mange forskel-
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lige instruktøre1~ så jeg skiftede se
nere til Blue air med Bent Esman som 
fast instruktør. Med skiftet skiftede vi 
også flytype fra Cessna 172 og over 
til en lille fin Gruman Yankee AAl, 
hvilket skulle vise sig at kræve en del 
tilvænning efter jeg jo ellers allerede 
var solo på Cessna'en, men pyt, det 
gav jo bare lidt ekstra erfaring ( og 
større gæld). 
Et lille år senere, nogle måneder efter 
min 17 år:, fød:icl3dag, stod jeg så 
glad og tilfreds med mit midlertidige 
certifikat, efter en vellykket PPL skill
test fra Stauning lufthavn, og så har 
tingende ellers kunne tage fart siden! 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din sko
ling? 

jeg syntes rier v;:ir m;:inge mindevær
dige oplevelser, på hver sin måde. 
Det at lære at flyve, havde altid været 
en stor drøm, så at komme i gang for 
alvor, og mærke fremskridt var helt 

specielt. jeg husker tydeligt før jeg 
begyndte at skoleflyve, hvordan jeg 
havde en ide om, at tingende ville gå 
ret let, da jeg jo mente at jeg havde 
fløjet så meget i forvejen, men det 
gik dog ikke altid helt som forventet. 
Min instruktør sagde tit, at jeg havde 
for mange cowboy tricks indblandet 
i min flyvning. Det blev der (tildels) 
rettet op på, og pludselig var jeg klar 
til at flyve helt selv, hvilket nok er den 
mest klare oplevelse i forl>itHlebe 
med min skoleflyvning. Jeg havde 
gjort mig mange tanker om hvordan 
det ville blive, og alle blev indfriet 
100 %! Særligt hnskPr jPg minP n;:i
vigationsture, og de første gange jeg 
solo skulle flyve indtil en fremmed 
lufthavn, det var også ret specielt! 

Hvad har du fløjet 09 hvad flyver 
d11n11? 

Jeg har fløjet lidt forskelligt. Først 
startede jeg som sagt min skoling 
med at flyve lidt på en Cessna 172, for 

- - - - - - - - - - - - - - -



derefter at skifte over til en AAl'er. 
Men sidenhen, efter certifikatet kom i 
hus, har jeg stort set ikke sat mig i en 
moderne flyver. 
Kort tid efter jeg fik mit certifikat, fik 
jeg min halehjub I aling, ug de, efler 
er det primært min fars Piper Cub, 
jeg har slået mine folder i. Derudover 
er jeg så heldig at have fået lov til 
at flyve for Danmarks flymuseum, 
hvor jeg flyver en gammel Lundtofte 
Cub (OY-ABT) samt deres Auster 
(OY-DSH). Sidste sommer fik jeg min 
rating til optrækkeligt understel samt 
stilbar propel, da planen er at jeg skal 
til at flyve min fars Broussard næste 
fo rår. Til sidst skal jeg nok også lige 
nævne det seneste skud på stammen, 
som er en Champion Citabria, som 
formentlig kommer i luften i midten 
af august. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Puha, det kunne vi sikkerl fylde et 
helt blad med for jeg har mange 
drømme. Hvis jeg selv skal sige det, 
er jeg ret god til at komme på nye, 

Da Jakob gik i folkeskole, bod klassens dansklærer eleverne om at 
skrive stilen: "Min sommerferie''. Jakob skrev en malende historie 
om en rejse rundt i Europa i en dobbeltdækker, som to familier 
brugte som "autocamper''. Til næste forældresamtale, bemærkede 
dansklæreren, med henvisning til stilen, at Jakob havde en noget 
livlig fantasi. Til det svarede Jakobs far: "Jamen den er skam god 
nok, for vi fløj faktisk rundt i Europa i en Antonov." 

skøre drømme eller ideer, som jeg 
foretrækker at kalde det. Men der 
skulle selvfølgelig stå en Piper Cub, 
da det efter min mening, er en af de 
mest herlige og velflyvende flyve
maskiner der er bygget. Men hvis vi 
snakker drømme, så skal der også 
mere fart på. Der skulle naturligvis 
være en P-51, samt et eksemplar af 
de mest fremtrædende WW2 jagere 
fra alle fronter. Her snakker vi Spit
fire helst med RR-griffon motor, Me 
109 med Daimler Benz motor, Yak-3 
med Klimov rækkemotor, samt en 
japansk Zero. Og hvis der er mere 
plads, kunne det også være interes
sant med en Focke-wulf 190 samt en 
lille kunstflyver 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Hmm .. jeg har heldigvis (7-9-13) 
været forskånet for dårlige flyveture 
samt dårlige førstehåndsoplevelser 
i forbindelse med flyvning. Men hvis 
jeg skal nævne en speciel dårlig op
levelse, så må det være da Havarden 
faldt ned i 2005. Jeg havde forinden 

skrevet breve frem og tilbage med 
piloten Arne Moesgaard (breve som 
jeg stadig har), da jeg så et stort lys 
i Havarden. Arne Moesgaard havde 
flere gange medsendt tekniske infor
mationer mv. omkring llarvarden, 
så at han kort tid efter skulle få den 
skæbne som han fik, var et stort chok. 
Jeg har været 12 år på det tidspunkt, 
og jeg husker tydeligt at jeg var til 
børnefødselsdag hos en af mine klas
sekammerater, da jeg læste nyheden 
på tekst tv, og efterfølgende ringede 
til min far. Det var en slem oplevelse, 
selvom der er mange der havde et 
tættere forhold til personerne om
bord end jeg havde. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Om 10 år er der forhåbentlig sket en 
masse ting. Jeg har længe færdiggjort 
min uddannelse som flymekaniker, 
og om alt går vel har jeg arbejdet med 
det i nogle år, for derefter at tage et 
erhvervscertifikat, på den ene e ller 
anden måde. Jeg er ikke sikker på at 
jeg vil kunne affinde med at side i et 
cockpit i en eller anden stor airliner, 
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så de senere år har jeg overvejet 
muligheden for at tage et helikopter 
certifikat, og så bygge videre i den 
retning. Men nu må vi se. Det at blive 
professionel pilot er en drøm jeg 
har haft altid, men omvendt trives 
jeg også rigtig godt med jobbet som 
flymekanikerlærling hos BenAir i Sta
uning. Hvis man kunne finde et job, 
hvor de to ting kunne kombineres, 
ville det være helt perfekt! 

Hvad er efter din mening de største 
udfordringer indenfor privatflyv
ning lige nu? 

Det hurtige svar ville helt sikkert 
være at sige prisen, men der er natur
ligvis også andre ting der spiller ind. 
Egentlig tror jeg ikke det er blevet 
så meget dyre at flyve, sammenlig-
net med folks lønninger, end det var 
engang. Men antallet af andre tilbud, 
og t ing man skal have, er til gengæld 
steget meget, og når ferien, festerne, 
ipad'en, telefonen osv. er betalt, er der 
muligvis ikke så mange penge tilovers 
til at flyve for nu, set i forhold t il for 
20 år siden. 
En anden udfordring for privatflyv
ning er, at gennemsnitalderen blandt 
piloterne stiger med et år om året lige 
nu. Som jeg ser det, er det ikke fordi 
folk ikke har interesse i flyvning, men 
måske nærmere at folk bare ikke så 
dedikerede eller tossede om man vil, 
som man var førhen. Men når det så 
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er sagt, så kommer der da også nye 
piloter til, og billigere former for flyv
ning blomstrer langsomt op, så jeg 
ser positivt på fremtiden trods alt. 

Har du nogensinde fået skældud 
for din flyvning? 

Jeg vil nok lyve hvis jeg sagde nej, 
men hvis jeg skal være helt ærlig 
overfor mig selv, så har det nok ikke 
været helt uberettiget. jeg har nok 
forsøgt mig med nogle t ing, som ikke 
var helt optimale af en fyr på min 
alder, og det må man så høre for en
gang imellem, og forhåbentlig tage 
ved lære af. Dog har jeg ikke modta
get en skideballe, som var ondt ment, 
men nærmere et udtryk for bekym
ring fra folk, som utrolig nok holder 
af mig på den ene eller anden måde. 
Det kan man jo ikke andet end være 
glad for, selvom det er lidt træls lige 
når det står på. 

Er der noget omkring din flyvning 
du skulle have indset noget tidli
gere? 

Hmm, næ .. - det tror jeg faktisk ikke. 
Måske fortryder jeg, at jeg ikke star
tede med at svæveflyve, da jeg kunne 
det. Det kunne helt sikkert have givet 
mange gode oplevelser samt erfarin
ger, men det blev det desværre ikke 
t il. 

Du vinder SO mio. i lotto. Hvad vil 
det gøre for din flyvning? 

Det vil nok gøre det en hel del sjo
vere og larmende!! Men så er vi nok 
tilbage til det med drømmehangaren, 
selvom 50 mio. nok langt fra slår til, 
eller snakker vi euro, for det ville 
hjælpe lidt! 
Hvis jeg vandt 50 mio. er jeg ret sik
ker på, at jeg ville købe en eller anden 
form fUJ WarbirJ! 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Heldigvis ikke, og den oplevelse hå
ber jeg sandelig heller ikke at jeg har 
til gode. Men omvendt er jeg også 
godt klar over, at det er noget der kan 
ske, selv for folk med stor erfaring. 
Jeg prøver at være så koncentreret 
som muligt, for at undgå den slags 
ting. 

Har du en yndlingstur? 

Jeg ved ikke om jeg har en decideret 
yndlingstur eller rute, men noget jeg 
virkelig nyder er en aftentur i Cub'en, 
hvor der ikke er en vind der rør sig 
- det er indbegrebet af frihed efter 
min mening! Derudover kan jeg også 
rigtig godt lide at flyve formations
flyvning, og har faktisk gjort det en 
hel del de seneste par år. Vi er nogle 



stykker med hver vores Cub, som har 
trænet lidt ved forskellige lejligheder, 
hvilket er en virkelig sjov form for 
flyvning! Vi har snakket om, hvis vi en 
dag bliver rigtig gode, at lave et lille 
team ved navn "Gul' ærter" - uden 
nogen form for associationer til Red 
Arrows - hehe! 

Hvis du kunne skifte livsbane eller 
karriere hvad ville du så gøre? 

Absolut intet, jeg er super godt til
freds med situationen, som den er nu. 
Flyvning er en rigtig stor del af mit 
liv, faktisk omkring 75 % af mine våg
ne timer vil jeg tro, og det er sådan 
jeg gerne vil have det. Jeg har fået en 
masse gode venner og bekendtskaber 
igennem flyvning, og der er ikke no
get jeg bedre ved, end at flyve rundt 
og mødes med folk jeg holder af! 

Kan du reparere et fly? 

Tjae, til dels - jeg er som tideligere 
nævnt i lære som flymekaniker, så jeg 
har da lært et par tricks i den retning. 

Jakob Garungaard Møller er en af de mange frivillige på 
Flyvemuseet i Stauning, Han flyver endnu ikke Tiger Mo
th'en, men mon ikke han kommer til det på et tidspunkt? 

Derudover har jeg gennem de seneste 
år, sammen med mm tar, restaureret 
en Pipcr Cub fra 1942, som kommer 
til at flyve med registreringen OY-
J GM, efter mine initialer. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Puha, der er faktisk en del. Uden at 
det bliver en lang opremsning, så 
bliver jeg nød til at nævne nogle styk
ker, og heriblandt må den første være 
min far. Han har introduceret mig til 
flyvning, og fået mig godt og grundigt 
miljøskadet, og derudover har han 
med fingersnilde og god forretnings
sans, formået at opbygge sig en pæn 
samling af fly, på et forholdsvis lavt 
budget. En anden person jeg må 
nævne, er min forgænger her i luft
posten, Dieter Betz. Jeg tror han er en 
af de få piloter, der kan flyve, og har 
fløjet det meste, og samtidig formår 
at formidle det videre på en lærerig 
og interessant måde. Til sidst må jeg 
også nævne Jens Toft og han søn Povl. 
Uden Jens og hans gøren i mange år, 
ville veteranflyvningen i Danmark 
ikke have set ud, som den gør i dag. 

Med hensyn til Povl, så er han ganske 
enkelt et omvandrende leksikon når 
det kommer til gamle fly, og han er 
altid god for et godt råd. Jeg kunne 
sagtens nævne flere personer i denne 
kategori, men man må jo stoppe et 
sted. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Lige nu har jeg lidt mere en 200 ti
mer, med omkring 150 på Pi per Cub, 
og det passer med at jeg har fløjet lidt 
under 50 timer hvert år i de år jeg har 
haft mit certifikat. Det er udmærket! 
Jeg har halehjuls rating, samt optræk
kelig understel og stilbar propel, men 
der kommer mere på med tiden! 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Jeg har tænkt på forskellige personer, 
og er kommet frem til at den skal en 
tur til Sjælland, til en god kamm;:irnt 
derovre ved navn Kenneth Maigaard. 
Kenneth er ligesom mig en ivrig og 
dedikeret Cub pilot, og så er han til
med super flink, og et frisk pust til 
privatflyvningen i Danmark. + 
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LI~ SERVICE 
craft Maintenance 
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Lufthavnsvej 7A, DK-6580 Vamdrup 
+45 75 58 37 08, info@airservice.dk 
www.airservice.dk 

PiperWarrior (tunet I 60HP) 

udlejes fra Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
59 29 I 3 26 - aviation@mail.dk 

Kalundbor·g Aviation t ilbyder· vedligeholcJelse og 
reparation af en- og to-motors stempelmotor fly. 
Vi har EASA Part-1 45 maintenance & CAMO 
godkendelse samt en national godkendelse ti l 
reparation af Annex 11 fly. 

IS@~UNDBORG 
Lf\FVIATION 



GENERALSEKRETARIAT 

Kongelig Dansk Aeroklub 
LufthavnsvP.j 28 
DK-4000 Roskilde 
29 90 59 00 

Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 
e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Generalsekretær: Anders Madsen 
E-mail: kda@kda.dk 

Sekretariatet er åbent: 
Mandag-torsdag 12.30-16.00, 
Fredag er sekretariatet lukket. 

Biblioteketet er åbent: 
Mandag-Fredag 9.00-16.00 

KDA'S BESTYRELSE 
Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 
e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Per Wistisen, næstformand 
telefon 98 18 43 16 
e-mail: perwistisen<a>stofanet.dk 

Jørgen Mouritzen 
Miljø- og flyvcplc1dsudv;:ilg 
telefon 40 500 555 
e-mail: mou<a>mou-pr.dk 

Michael Olesen 
telefon 97 32 33 88 
e-mail: mo<a>paraglideren.dk 

Palle J. Christensen, Luftrumsudvalg 
telefon 86 67 40 48 
e-mail: pallejc<a>mail.dk 

Lisette Bertelsen 
PR- og Kommunikationsudvalg 
telefon 20 92 15 00 
e-mail: lisette_sb<a>hotmail.com 

1. suppleant: Jacques Johsman 
(indtrådt i bestyrelsen 8. juli 2013) 
2. suppleant: Ole Kobberup 

DANSK BALLON UNION 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon: 86 27 66 63 
www.ballonunion.dk 
E-mail: formand@ballonunion.dk 

DANSK HANGGLIDING 
OG PARAGLIDING UNION 
KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
Telefon 29905900 
www.dhpu.dk 
E-mail: dhpu@dhpu.dk 

DANSK FALDSKÆRMS UNION 
Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
Telefon: 4326 2777 
Telefax 4343 0345 
www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

DANSK KUNSTFLYVER UNION 
Morten Hartvig Hanesn 
Gundsølillevej 20, 4000 Ru!>kilt.le 
Fif.: 21 33 05 79 
www.kunstflyvning.dk 
morten.hartvig.hansen@mail.dk 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Knud Nielsen 86 23 16 52 
E-mail: elek@fiber.dk 
Sekretariat: Merete Strandberg 
Limfjordsgade 121, Gjøl 
9440 Åbybro 
Telefon: 78 78 21 90 
www.flyvdmu.dk 
E-mail: mail@tlyvdmu.dk 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholdtvej 10, 7400 Herning 
Telefon: 97 14 91 55 (man-fre 10-14) 
Fax: 97 14 9108 
www.dsvu.dl 
E-mail: dsvu@dsvu.net 

DANSIC UL FLYVER UNION 
Formand: Per Horn 

Sekretariatet: Dagmar Skov 
GI.Kirkevej 1, Tiset , 6510 Gram 
Tirsdag og torsdag 17:00 - 19:00 
Onsdag og fredag 13:30 - 16:00 
Telefon: 74 82 20 21 
Fax: 74 82 24 00 
www.dulfu.dk 
E-mail: dulfu@dbmail.dk 

DANSK GYROKOPTER UNION 
Formand: Carsten Svendsen 
Stenkær 27, 2765 Smørum 
E-mail: carsten@cb-svendsen.dk 
Telefon: 40 10 52 86 

KZ & VETERANFLY KLUBBEN 
Formand: Bent Esbensen 
Telefon: 50 99 70 07 
E-mail: besbensen@gmail.com 

Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen 
Telefon: 20 68 15 85 
E-mail: gabs-pedersen@privat.dk 

MODELFLYVNING DANMARK 
Formand: Allan Feldt 
telefon: 86 13 41 40 
~ekretariat : Marttrn ~tuart Nielsen 
Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 
4660 St. Heddinge 
Telefon: 86 22 63 19 

www.modelflyvning.dk 
E-rndil: infu@rnudelnyvning.dk 





KALENQER 20±-I+=========-
September 

6-7 sepl. 

11. sept. 

13.-14. sept. 

13.-14. sept. 

20. sept. 

21. sept. 

26.-28. sept. 

27.-28. sept. 

Oktober 

11. okt 

14.-16. okt. 

December 

14. dec 

Norlhern Ireland Int'l Airshow, Portrush, Coleraine, NI 

Jersey Int'l Air Display, St. Helier, Jersey 

l3elgian Air force Days, Kleine Brogel ArB, Belgien 

Duxford Air Show, IWM Duxford, England 

Shuttleworth Classic Evening Airshow, Old Wardcn, England 

Brooklands Aviation Day, Brooklands Museum, Weybridge, England 

Athens Flying Week, Tatoi Airport, Grækenland 

Malta Int'l Airshow, Malta lnt'l Airport, Malta 

Autumn Air Show. Duxford. www.ivm.org.uk 

Helitech 2014, Amsterdam, Holland. www.helitechevents.com 

The Christmas Fly In. Old Buckenham Airfield. www.oldbuck.com 

Find mange flere Air Shows, fly-in og andre arrangementer i Sirius lnt'I Aviation lnsurance kalender 
og på www.european-airshow.com og www.eaa.org. 
Over~ig!e11 b, inge~ uden amvt11 Jvt ændt ingft, 11f/y.,11ingr'1 ,.,, .. 

CENTER AIR PILOT ACADEMY Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 
www.blivpilot.com 
+46 46 19 19 19 .. 

pilot acaden1y 
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CJ!!!1ll2 
KoldingEgnens Lunhavn /Vojens Lufthavn 

Tlf: 5323 I 060 I Fax: 7353 3183 
www.c1imb2.dk/ Mail: jas@c1imb2.dk 

•• Heliflight.dk 

li 
HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE PÅ 
HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 
ROBINSON 44 OG [ UROCOPT[R 120. 

Undervisningen varetages af professionelle 
piloter med baggrund i forsvaret og l<ommcr 
cielfe fiyveselskaber. 

Heliflight.dk ApS 
Hangarvej H•ll • DK-4000 Tune Roskilde • +45 7022 5260 

kontakt@heliflight .dk • www.heliflight.dk 

GREY.v4JBP 
Greybird Aviation College tilbyder PPL til 
fly og helikopter samt efteruddannelse: 

T ræningsfiyvning 
Bridgekursus 
Proficiency check 
VFR-NAT 
Halehjulstræning 

LÆR AT FLYVE I AARHUS 

·I Kontakt: 

N-BEG dansk radiocertifikat 
BEG Engelsk radiocertifikat 
Kone-fiyve-kursus 
Kunstfiyvning og spinkurser 

www.aarhusa,rcente,:dk 
I www aarhusa,rclub dk www.greyb1rd.dk • Tlf .. 70 770 I I 0 

Mail: info@greyb,rd.dk I 

Uddannelser: 
Trafiltflyvcruddonnel~e ATP, integrcrc.t eller modulllr 
PPL, CPL, IR, FI, Proficiency check, træningsflyvning, 

differences training på en- og flermotorede. 
MCC, Night qualification, alle radiocertifikater 
Helikopter PPL, CPL, integreret eller modular, 
Night qualifica tion 
Typerating R22, R44, PC12. 

Copenhagen AirTaxl• A/S Skolen for Civil Pilot Uddannelse• 
CAT flyservice A/S 

Københavns Lufthavn Roskilde Lufthavnsvej 34 - 38 
DK t\000 Ro5k.ilde Denmark 

Tlf.: +45 46 19 1114 E-mail:cat@aircat.dk Web: www.aircat.dk 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG SKOLING 

· ALLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

Billund Air Center A/S 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund• Tlf. 7533 8907 

Fax. 7535 3966 • bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

I,. 

DEANVENDTE BOGSTAVER BETYDER UDDANNELSE TIL: 

IKAROS FTO 
TILBYDER: 

• PPL Teori 
• Skoling til PPL og CPL 

~ 
\._ ~ ROS FLY 

• Skoling til SE og ME klasserettighed 
Skoling ti l SE og ME instrumentrettighed 

• Skoling til natrettighed 
• Skoling til inst ruktørrettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 
• 12. time 

Træning i Full Motion Redbird Simulator 

Roskilde Lufthavn• Tlf.: 46 14 18 70 

PPL = Private Pilot Licence • CPL = Commercial Pilot Licence • SE = Single Engine • ME = Multi Engine • PFC = Proficiency Training • 
DIF = Differen,P. Tr~ining • MCC = Multi Crew Coordination • IR = Instrument Rating • A = Aeroplane • H = Hclicoptcr • 
JAR = Joint Aviation Requirements • FLC = Flight Crew Licence • FTO = Flight Training Organisation • N-BEG = Nationalt begrænset 
radiocertifikat • FI = Flight lnstructor • CRISPA = Class Rating lnstructor Single Pilot Aeroplane 
BEG = Begrænset radiocertifikat (engelsk) 

~ 
Tegn abonnement på FLYV 

Udfyld formular på: www.flyv.dk 
skriv til: redaktion@flyv.dk 

-eller ring på tlf.: 40 16 40 44 





IKAROS FTO TILBYDER: 

• PPL Teori 
• Skoling til PPL og CP L 
• Skoling til SE og ME klasserettighed 
• Skoling til SE og ME instrumentrettighed 
• Skoling til natrettighed 
• Skoling til instruktørrettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 
• 12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

IKAROSFLY 
Roskilde Lufthavn• Tlf.: 4614 18 70 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

0049/4841 /935588 
aeroclean-husum@freenet.de 

www.aeroclean-nusum.de 

2 FLYV OKTOBER 2014 

GASERVICE 

G.A. service tilbyder al le former for flyvedligeholdelse og 
CAMO. Vi er i besiddelse af kompetencer og godkendelser 
t il at udrøt·e Bd~e/Line vedligeholdelse og CAMO på Piper, 
Cessna, Beech, Zlin, Socata og Partenavia, en- og to-motor s, 
samt både mindre og større st ruktur-reparationer. 

Et af vore nøgleord er fleksibilitet. Alle vores ansatte er i 
hesicklelse af PPL, og er dermed i stand til selv at udføre 
testflyvning og afhentning af fly t il årligt luftdygtighedssyn, 
service eller reperation. Bagefter t ilbyder vi at bringe flyet 
t ilbage t il dets base. Endelig gør vi vores yderste for at kunne 
komme flyvende og dermed stå til rådighed, når behovet 
er der. 

General Aviation Service ApS 
Lufthavnsvej 44 
4000 Roskilde 
tlf.: 72 170 180 

DAO Aviation AS 
Copenhag en Airport Roskilde 
Hangarvej Hl 
4000 Roskilde 
Phone: 1 ,15 '16 19 12 19 
www.dao.dk 



Som brødre vi dele ... 

Stort set alle i Danmark har et for
hold til flyvning. De fleste ser det nok 
bare som en transportform, hvor man 
hurtigt og sikkert kan komme til og 
fra ferier eller forretningsrejser, men 
vi er jo også en del, der ser flyvning 
som meget mere end det - som 
OPLEVELSER! 

Af og ti l opstår der muligheder man 
ikke var forberedt på, og da jeg i be
gyndelsen af september blev inviteret 
til at rejse med til Island, for at for
søge at flyve fra Reykjavik til den ak
tive vulkan et par timers flyvning øst 
for Reykjavik, var det ikke svært at 
tage en beslutning. Det var en "once 
in a lifetime" mulighed for at få helt 
unikke oplevelser! 

Som det fremgår af fors iden, og ar
tiklen i dette nummer af FLYV, så var 
vi vanvittigt heldige med vejret, og 
det lykkedes at flyve fra Reykjuvik 
til vulkanen og tilbage igen, selvom 
vejret i Nordatlanten er endnu mere 
omskifteligt end det vejr vi er vant til 
på vore breddegrader. 

Med mulighed for at e-maile billeder 
og dele oplevelserne via bl.a. Face
book, så kan det virke næsten over
flødigt også at dele historien i FLYV. 

Men for os der var af sted var det så 
fantastisk, at vi bare MÅ ud med hi
storien. Ikke udelukkende for at vise 
hvilke oplevelser vi fik, men lige så 
meget for at inspirere andre til at få 
lige så store oplcvelsc1~ 
Thomas Jøhnk, der inviterede FLYV 
med til Island, har adgang til en 
lejlighed i Reykjavik, og danskfødte 
"islænding" Jytte Marcher har til for
året to luftdygtige Cessna 172'ere og 
to-tre 152'ere. For de der bliver inspi
reret til at leje fly i Island, vil Thomas 
og jeg gerne dele vore erfaringer, og 
vi arbejder på at arrangere en FLYV
rejse til Island, så andre også kan 
komme ud og opleve noget af Island 
fra en lille flyvemaskine. 

Oplevelser om flyvning kan deles på 
mange måder; og ud over delinger på 
Facebook, Twitter og hvad ved jeg, 
så er det stadigvæk muligt at samle 
oplevelser sammen i form af billeder 
og tekst, for dernæst at bearbejde, 
redigere, trykke og udgive noget så 
"gammeldaws" som bøger. 

Vi bevæger os nu så småt om på den 
anden side af Solen, hvilket giver os 
kortere dage og længere aftener, der 
er ideelle til at flade ud i lænestolen 
og nyde bog efter bog! 

I denne udgave af FLYV fortæller vi 
om hele to bøger. En fantastisk vel
skrevet og gennemarbejdet bog om 
jetjageren Thunderjet, der fløj for det 
danske flyvevåben fra 1951 til 1961, 
og en ligeså fdllldslbk og velskrevel 
bog om årtiers spændende oplevelser 
i luften. Ole Rosset har skrevet den 
første, Dieter Betz den anden, og jeg 
skal da lige love for at begge bøger er 
værd at bruge mange vinteraftener 
på! 

Oplevelser er i grunden noget under
ligt noget, og der tales og skrives me
get om vor tids "oplevelses-økonomi", 
der set fra nogle handler om at tjene 
penge, mens det for andre handler 
om at få noget for pengene. 

Oplevelser ville sjældent være de 
samme, hvis man ikke bagefter kunne 
dele dem med andre. At fortælle om 
oplevelser og at lytle Lil dnures ople
velser er sjældent noget man bliver 
helt træt af, for det er også en ople
velse at dele oplevelserne. 

Som brødre vi dele . .. og jeg er i 
hverl fald glad for at kunne være en 
del af det "broderskab" vi flyve-inte
resserede deler. 

God læselyst! 
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ABONNEMENT 
www.flyv.dk eller telefon: 40 16 40 44 

ADMINISTRATION 
Flyvervej 10, 8305 Samsø 
Telefon: 40 16 40 44 
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Medarbejdere ved fly nr. 10000 i lnd)pendence. 

KORT SAGT afKnudlarsenogRuneBal/e 

Foto: "essna. 

Solaris planten på marken. Foto: Boeing. 



10.000 FLY FRA INDEPENDENCE 

I 1996 byggede Cessna en ny fabrik i staten Kansas for at 
genoptage bygningen af etmotorede Cessna fly. Produk
tionen på fabrikken i Wichita havde ligget stille i en række 
år på grund af håbløse amerikanske regler om produktan
svar. Den 27. august annoncerede Cessna, at der på fa
brikken i lndependence var produceret fly nr. 10.000. Det 
er var en Cessna 172 Skyhawk SP som blev overleveret til 
køberen Liberty University School of Aeronautics. I løbet 
af årene har produktionen af fly ikke alene været Cessna 
172, men nu bygges de fleste etmotorede fly foruden Sky
hawk også Turbo Skylane JT-A, Stationair, TTx, og de to 
mindre jetfly Mustang og M2. 
Siden 1955 har Cessna leveret over 48.000 Skyhawk først 
fra fabrikken i Wichita, Kansas og siden fra fabrikken i 
I ndependence. 

TOBAKSPLANTER GIVER FLYBRÆNDSTOF 

Luftfartsselskabet South African Airways og Boeing fir
maet SkyNRG håber i løbet af nogle år at kunne udvikle 
en energiholdig og stort set nikotinfri hybridplante med 
navnet Solaris. Planten tænkes dyrket på store og små 
landbrug i Sydafrika i stedet for traditionelle tobakspl;::m
ter. Det er olien fra frøene i Solarisplanten der presses til 
ud og bruges i bio-brændstoffet til fly. Med teknologiens 
stadige udvikling forventes det at også resten af planten 
vil kunne anvendes til biobrændstof. 

I en række lande arbejdes der på at udvikle bæredygtige 
bio-brændstof produkter der kan formindske forurenin
gen af atmosfæren. En række tlyfabrikker og luftfartssel
skaber har allerede anvendt bio-brændstof, ligeledes har 
US Air Force afprøvet en blanding af bio-brændstof og Jet 
A-1 på jagerflyet Boeing F-15 Eagle. (KL) 

FORMATIONSFLYVNING 

Såvel naturens frie fugle som menneskeskabte fly skal 
overvinde luftmodstand, og forskere har beregnet, at 
fugle kan spare markant på "brændstoffet" ved al flyve 
i formation, frem for at flyve alene. Airbus oplyser, at en 
formation på f.eks. 25 fugle får nedsat den inducerede 
luftmodstand med op til 65% hvilket kan øge fuglenes 
rækkevidde med op til 7% 

Airbus arbejder constant på at forbedre de fly der bygges, 
og i samarbejde med universiteterne i Bristol, Cape Town 
samt Stanford University er man nået frem til, at store 
fly vil kunne spare op til 10-1 2% brændstof ved at flyve 
i formation, hvilket efter sigende vil kunne nedsætte ud
ledningerne af CO2 med op til 25% 

For at flyve store fly i formation, er det nødvendigt med 
avanceret elektronik, der dels kan detekte randhvirvler, 
men også sørge for, at flyene holder deres pladser I for-
mationerne så optimalt som muligt. (RB) + 

. ..., 



Ole Rossel 

Republic F-84E & G 

Thunderjet 
in Royal Danish Airforce service 
1951-1961 

Hvis man vil vide stort set alt om jetjageren "Thunder
jet" - der blev anvendt af det danske flyvevåben fra 1951 
til 1961 - vil det være en rigtig god ide at starte med at 
læse Ole Rossels imponerende værk om flyet, og de 
mennesker der havde med det at gøre. 

Allerede ved første blik på bogen, fornemmer man at 
det ikke er nogen helt almindelig bog. Den er nemlig 
større end de fleste fagbøger - hele 5 cm bredere og 
en cm højere end A4-format - og det giver en helt 
speciel oplevelse at bladre i de store sider, der er fyldt 
med flotte tekniske tegninger og billeder i både farver 
og sort-hvid. 

Så snart man begynder at bladre i de 216 store sider, bliver 
det klart, at det har været et kæmpe arbejde at samle så 
meget information, og et endnu større arbejde, at få det 
præsenteret så flot og spændende, som det er lykkedes for 
Ole Rossel. 

Bogen er skrevet på engelsk, hvilket gør, at langt flere end 
bare dansktalende kan få maksimalt udbytte af bogen, og 
for de der ikke kender til historien om det danske luftvåbens 
opståen, er der en kort gennemgang. 

Efter en beskrivelse af hvordan F-84 E og G blev udviklet, har 
Ole Rossel beskrevet hvordan flyet blev brugt i det danske 
flyvevåben, og det følges op med 31 sider med flotte og 
spændende tekniske tegninger, som han iøvrigt også selv har 
tegnet. 

Som nævnt er bogen også spækket med flotte farvebilleder, 
der blandt andet dokumenterer cockpittet, men også mange 
af de situationer flyet spillede med i. Ud over fotografier er 
der også flotte computerdesignede farvetegninger, der viser 
samtlige variationer flyet kunne findes i, da det indgik i det 
danske forsvar. 
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Ole Rossel 

Republic F-84E & G 

Thunderjet 
in Royal Danisb A. F 

ir orce service 1951-1961 

I bogen beskriver Ole Rossel også hvilke våben flyet kunne 
udstyres, ligesom han beskriver og illustrerer hvordan blev 
brugt til målslæbning og hvordan flyet blev vedligeholdt og 
fløjet. 

Bagerst i bogen er der udførlige lister over alle de danske flys 
serienumre og koder, ligesom det er oplistet hvornår flyene 
blev indført og slettet samt hvordan de endte efter udfas
ning. 

Titel: 

Republic F-84E & G Thunderjet in Royal Danish Air Force 
service 1951-1961 

Forfatter: Ole Rossel 
ISBN 978-87-91327-01-8 
Udgiver: Stoppe! Forlag. 395 kr. 



Dieter Betz 

Himmelballade 

Dieter Betz har tilbragt mere end 20.000 timer i luften i 
mindst 150 forskellige flytyper. Han har fløjet som testpilot, 
som kunstflyver og han har været flyveinstruktør og "bush
pilot", og fløjet næsten alt fra store rutefly til små en-sæde
de propelfly .... og overlevet indtil flere gange, når det gik 
grueligt galt! 

I sin seneste bog "Himmelballade" fortæller han om nogle 
af de mange oplevelser, der vidner om at Dieter Betz har 
været drevet af en formidabel lyst til at komme ud og opleve 
verden. 

Himmelballade er fortællingen om et helt specielt liv hvor 
flyvning er drivkraften, og modstand fra forældre og mynrlig
heder har givet Dieter en nærmest fandenivoldsk energi til 
at overvinde de mure der ganske enkelt MÅTTE forceres. Sin 
første flyvetur fik han trods forældrenes modvilje, og første 
medlemskab af en svæveflyveklub lykkedes kun, fordi han 
forfalskede sin fars underskrift! 

Tyngdeloven har Dieter Betz aldrig helt kunnet overvinde, 
men hvis han nogensinde skulle støde på "Janteloven" vil 
han uden problemer kunne overvinde den. For Dieter Betz 
er nogen, og han er mere end de fleste af os. Han er mere 
eventyrer end de fleste, og bedre til at dele sine oplevelser 
end de fleste. Det er vi rigtigt mange der er taknemmelige 
for! 

NYE BØGER 

"En stor del af min lykke består af, at jeg 
kan tage vinger på, uanset hvilken fonn 
for flyveprotese det end måtte være ... " 

Hos os får Himmelballade da også plads i reolen ved siden af 
værker af de andre store opdagelsesrejsende fra "dengang 
der var hvide pletter på landkortet". "Himmelballade" er 
den første bog i en trilogi om Dieters eventyrlige bedrifter til 
lands, til vands og i luften., og vi ser frem til de næste to. 

Dieter Retz fortæl ler til FI YV, at Jens Na11ntnfte, der er jrn,r
nalist og korrespondent ved Danmarks Radio har læst bo
gen, og at han skrev: "det er en af de bedste livsfortællinger, 
der udkommer i år - og for mit vedkommende måske en af 
de bedste jeg overhovedet har læst." 

Jens Nauntofte er ikke pilot, og at han har nydt bogen, tyder 
på at mange "ikke-piloter" vil kunne få lige så meget glæde 
af bogen som piloter! 

Bogen, der er på 320 sider, koster 299 kr. og den kan købes 
via et link på Dieters hjemmeside www.betz.dk, men den 
kan også købes af forfatteren, når han holder et af sine 
mange spændende foredrag. På hjemmesiden kan man også 
se hvor og hvornår, Dieter holder foredrag. 

ISBN 987-87-997512-0-4 
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DC3 70 ÅRS FØDSELSDAG 
Søndag den 10. august fejrede DC-3 vennerne 70 års fødselsdag for OY-PBY, 
der siden 1991 har fløjet tusindvis af DC-3 venner på nostalgiske ture over 
Danmark, og så langt væk som til Normandiet, hvor det smukke fly deltog i 
O-dags højtidelighederne i juni måned. 

Fødselsdagen blev fejret i Roskilde Lufthavn sammen 
med "søsterflyet", den norske DAKOTA, der var fløjet fra 
Norge dagen før, for at deltage i Stauning Air Show sam
men med den danske DC-3. Som nævnt andet steds i 
dette nummer af FLYV, bød lørdag den 9. august desværre 
på et herrens vejr, og derfor blev begge de to klassikere 
i Roskilde, hvor piloter, teknikere og "de administrative" 
havde rig lejlighed til at udveksle erfaringer og gøre klar 
til søndagens fest. 

De besøgende, der mødte op i Roskilde Lufthavn tidligt 
søndag morgen, kunne således nyde synet af de to klas
siske store fly, der stod parkeret ved siden af hinanden, så 
man næsten kunne fornemme hvordan der så ud på "rig
tige" lufthavne i "gamle dage". 

Inden festlighederne gik i gang, og dørene blev åbnet for 
publikum, blev den danske DC-3'er trukket ud på den ta
xivej, hvor dagens passagerer skulle stige på og af, mens 

FLYV Oi<:TOBER2014 

den norske DAKOTA fik lov til at stå og skinne lige foran 
lufthavnsbygningen, sammen med en række andre spæn
dende flyvemaskiner. 

Dagen igennem summede Roskilde Lufthavn af aktivitet, 
og de mange gæster kunne nyde synet - og ikke mindst 
den skønne lyd - af hele to DC-3'ere. Flere steder kunne 
man høre "fly-nørder" drøfte hvad forskellen egentlig er 
på nr.-'.i oe DAKOTA, mens de fleste bare nød de mange fly 
og det dejlige vejr. 

Mange besøgende var interesserede i at købe en flyvetur 
i den danske DC-3'er og den norske DAKOTA, og der gik 
ikke mange t imer før alle billetter var solgt. Interessen 
for de skønne gamle fly er bestemt ikke dalende, så DC-3 
foreningens aktive medlemmer kan forhåbentlig fortsætte 
mange år endnu, til glæde for foreningens medlemmer, og 
de få der endnu ikke har fået meldt sig ind! 
Se hvordan på www.dc3vennerne.dk +-

( 

-



-
DC 3'en, som DC-3 vennerne flyver i, 
blev bygget på Douglas fabrikken i Long Beach, 
Californien, og leveret til US Air Force i 1944. 
11945 overtog det norske flyvevåben flyet, men 
lod det allerede efterfølgende år overgå til Det 
Norske Luftfartsselskab, der i 1946 indgik i Scan
dinavian Airlines System. 
Som trafikfly var flyet registreret som "LN-IAT" 
og bar navnet "Terje Viking': 
11953 købte det danske flyvevåben "Terje Vi
king" og fløj det herefter i 29 år med den mili
tære registrering "K-682~ 

I december 1984 blev flyet overdraget til Bohn
stedt-Petersen AS, med den forpligtelse at flyet 
skulle holdes flyet flyvedygtigt, og med registre
ringen "OY-BPB" blev det anvendt som firmafly, 
men deltog også ved flyvevåbnets «Åbent Hus» 
arrangementer samt diverse vcteranflystævner. 
I juni 1992 blev flyet tilbageført til Tøjhusmuseet 
og er nu overdraget til Foreningen For Flyvende 
Museumsfly, der også har forpligtet sig til at 
holde det flyvedygtigt. 

I 
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PRIVATFLYVNING, GRØNLAN-o 
Udsigten fra bagsædet ved kanten af 
Is/jorden på vej tilbage til Aasiaat. 
Foto: Trine Kristensen 



Grønland besidder - ifølge nogen - den smukkeste natur i verden. Som pilot er 
man godt klar over at flot natur bedst beskues fra et par tusinde fod over jorden. 
I Grønland er privatflyvning imidlertid meget lidt udbredt. Dette skyldes faktorer 
som det til tider ustabile vejr, langt mellem flyvepladserne og den generelle til
gængelighed til fly og flyvepladser. 

Grønland har 14 offentlige flyve
pladser hvoraf de fleste er placeret 
på vestkysten, hvor størstedelen af 
Grønlands befolkning også bor. Ile 
fleste afflyvepladserne har baner på 
mellem 800 og 1.000 meters længde, 
hvilket ikke blot er nok til at operere 
med småfly på, men også nok til at 
Air Greenland kan operere DHC-7 og 
DHC- 8 - dog på dispensation fra Tra
fikstyrelsen. 

ET MØDE MED EN LOKAL 

Jeg er taget til Grønland, hvor jeg boe
de da jeg var yngre, på ferie med min 
kæreste. I Aasiaat møder jeg Flem
ming, der har et elektrikerfirma og en 
Cessna 182S. Flyet, som bærer regi
streringen OY-NAC, har han selv hen
tet i Californien i 2011. Cessnaen fra 
1998 har, ulig mange andre 182'ere, 
ingen turbolader. Dette stykke udstyr 
er ikke nær så nødvendigt i koldere 
egne som det er i varmt klima da den 
kolde luft i forvejen har højere den
sitet. Flemming og jeg aftaler at flyve 
en tur fra Aasiaat og ind til isfjorden 
ved Ilulissat. Klokken er 17:30 lokal 
tid, solen står endnu højt på himlen I 
den arktiske sensommer og vejret er 
perfekt. 

PRF.FJ,IGHT 

Når man som ejer af et privatfly i 
Grønland vil flyve en tur er tingene 
næsten som herhjemme. Da vi starter 
motoren er folkene i tårnet (Aasiaat 
er en AFIS plads J for længst gået 
hjem. Alligevel spiller radioen på for
pladsen stadig - det er da fin service. 

Før preflight-check skal flyet løsnes 
af de reb der holder det fastspændt 
til tre massive spande med beton. 

Forpladsen ligger ret udsat med 
udsigt til Disko bugten uden meget 
læ, og flyet ville, hvis det ikke var 
for betonspandene, nok selv tage 
på flyvetur i de til tider voldsomme 
grønlandske storme. Der er ganske 
vist en hangar hvor flyet bor om 
vinteren, men denne ligger et godt 
stykke henne ad en grusvej. 

Da vi taxier til opvarmning benyt
ter Flemming radioen som vi ville 
gøre herhjemme når der ingen er i 
tårnet. Ved line-up på den 800 meter 
lange bane 11, lægger jeg mærke til 
banens bugtning. Ens første tanke 
er, at banen ser således ud på grund 
afklippegrunden, men besynderligt 
nok er banen konstrueret på denne 
måde med vilje. "Den islandske en
treprenør havde et pokkers besvær 
med at få banen til at se sådan ud", 
fortæller Flemming. 

TVÆRS OVER DISKO 

Vi giver gas og lader de 235 heste 
løfte os op til 2000 fod. Her får jeg 
overladt kontrollerne og Flemming 
kontakter Sondrestram Information. 
Han afgiver en forkortet flyveplan, 
ligesom man ville gøre herhjemme. 
Sondrestram beder os dog om at 
rapportere position med 20 minut
ters mellemrum, noget man ifølge 
Flemming altid gør i Grønland. "Der 
er ikke radardækning op langs ky
sten", forklarer han. Sondrestram 
Information frekvensen dækker hele 
vestkysten, men det er ikke meget 
trafik vi hører på radioen. 

UDSIGT I SÆRKLASSE 

Fra 2000 fod kan vi tydeligt se Disko· 
øen med sine stribede fjelde mod 

nordvest. Sigtbarheden er fremragen
de, takket være den tørre luft. Lige 
frem nærmer en hvid bræmme sig; 
Ilulissat isfjord. Gletsjeren i bunden 
af fjorden kælver dagligt 70 millioner 
tons is(!) og er optaget på UNESCOs 
verdensarvsliste. Vi følger fjorden ind 
og kan skimte Ilulissat by og lufthavn 
på vores venstre side. Vi har i mel
lemtiden skiftet frekvens til Ilulissat 
AFIS hvor der heller ikke er meget 
trafik. 

ARKTISK UDSTYR 

Jeg spørger Flemming om flyet er 
udstyret med specielt arktisk overle
velsesudstyr. Men nej, det eneste man 
kan finde anderledes ved flyet end 
det ville være i Danmark er en flåde 
bagi. 
Den bedste chance for overlevelse 
i tilfælde af motorstop er at ditche. 
Terrænet på land er for ujævnt til en 
succesfuld landing. Selvom nogle om
råder fra luften kan se pæne og jævne 
ud, er det som regel ved nærmere 
inspektion ujævn tundra med tuer. 
Da jeg spørger om han nogensinde 
har overvejet at få floats (pontoner) 
på flyet, er svaret også nej. Grunden 
er, at bølgerne på vandet ikke må 
være ret høje før en landing med pon
toner kan lade sig gøre. Så er chan
cerne for overlevelse bedre uden hvis 
uheldet skulle være ude. Til daglig 
brug vil saltvandet også være hårdt 
ved pontonerne, der derfor vil kræve 
en del vedligehold. 

Mindre eftersyn af flyet klares lokalt, 
men ved større eftersyn flyver Flem
ming flyet til Airservice i Vamdrup. 
Jeg skal aldrig mere klage når jeg skal 
have et fly til Stauning fra Randers for 
et eftersyn! 
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Ved enhver flyvetur er det desuden 
meget vigtigt at tjekke vejret grun
digt. Vejret i Grønland kan lynhurtigt 
skifte og der er langt mellem alterna
tive destinationer. En af grundene til, 
at Flemmings valg faldt på 182'eren 
er den lange enrluranr.e. På rlaeens 
flyvetur er der brændstof nok til 7 
timer - turen ind til isbræen og retur 
tager 1:25. Vi har dog vejret med os, 
selvom den skyfri himmel på vej til
bage over Diskobugten dækkes af et 
skydække i 6000 fod der trækker ind 
sydfra. Ved kysterne giver fjeldene 
lidt mekanisk turbulens, men ellers 
foregår turen roligt. 
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Uddrag fra AIP'en der viser hældningen på banen. 

PRIVATFLYVNING I FREMTIDENS 

GRØNLAND 

På vej tilbage til Aasiaat snakker 
Flemming og jeg om hvorfor flere folk 
ikke har fly i Grønland. Afstandene 
er meget store og i jolle og på slæde 
eller snPsrootPr må m;in fø leP tPr
rænet der ofte tvinger en ud på store 
omveje. Svaret er primært pålidelig
heden af den flyvende transportform. 
Slæde, snescooter og jolle lader sig 
ikke bremse af hverken tåge eller lave 
skyer. Desuden er det ikke nemt at 
anlægge flyvepladser; man kommer 
ikke langt uden dynamit. I øvrigt er 
det forbudt at flyve nat-VFR i Grøn
land. Til gengæld er der om somme 
ren dagslys døgnet rundt hvis man 

er nord for polarcirklen - og dermed 
kan man flyve VFR dag døgnet rundt. 
Selvom et brugt fly ikke koster mere 
end en ny jolle må man nok erkende 
at privatflyvning i fremtiden ikke bli
ver meget mere udbredt i Grønland. 
Dog er der en lille håndfuld privatfly 
i Grønland, blandt andet en Piper 28 
i Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) 
og Danmarks eneste vandfly (OY
UAK) i Nuuk. 

Pludselig får vi til styrbords side øje 
på et isbjerg der kælver. Min kæreste 
på bagsædet knipser løs med kame
raet og fanger øjeblikket. Den slags 
oplevelser får man ikke på en lokaltur 
fra Randers! 



Tilbage på jorden i Aasiaat kalder vi 
Sondrestrom Information en sidste 
gang og lukker vores flyveplan. Efter 
at have tøjret Cessnaen grundigt til 
cementspandene takker vi Flemming 
for en fantastisk tur. Jeg lover ham, at 
han har Pn tm fra Randers til gode -
selvom denne nok næppe kommer på 
højde med turen vi netop har fløjet! +-

Forfatteren til venstre (iført solbriller) 

og Flemming til højre. Det er en magisk 

oplevelse at flyve rundt i Grønland, især når 

man er vant til at flyve i Danmark. 

Foto: Thor Paulli Andersen 
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NYE AKUTLÆGEHELIKOPTERE 
Tre funklende nye tomotorede Airbus EC-135 helikoptere fra 
Norsk Luftambulanse skal de næste seks år flyve som AKUT
LÆGE-helikoptere fro Billund, Skive og Ringsted. Indvielsen 
foregik i den nybyggede helikopterhangar i Billund Lufthavn, 
og i silende regn blev den røde snor klippet af sundhedsmi
nister Nick Hækkerup og regionsrådsformand Bent Hansen, i 
overværelse af knapt hundrede indbudte gæster. 



REDNINGSHELIKOPTERE 

Helt siden 1955 har helikoptere 
været anvendt til redningsopgaver 
i Danmark, hvor syv Sikorsky S-55 
blev indkøbt til flyvevåbnet, med det 
hovedformål at kunne samle jagerpi
loter op af vandet. Erfaringerne med 
S-55 var gode, og det viste sig hurtigt, 
at de også kunne løse civile opgaver. 
Efter ti år med S-55 blev flåden af 
redningshelikoptere afløst af de nu 
legendariske Sikorsky S-61'ere, der 
fløj tusinder af missioner, til de i 
årene efter 2006 gradvist blev afløst 
af Merlin EH-101. 
Forsvaret råder nu over 14 EH-
10 l'ere hvorafomtrent halvdelen er 
udrustet til at kunne løfte arven efter 
S-61'erne, mens de resterende heli
koptere løser mange andre opgaver 
- b!Jndt andet i Afghanistan. 
Efter en del indkøringsvanskelighe
der fungerer EH-lOl'erne næsten 
upåklageligt, og der er fløjet hundre
der af missioner, af hvilken "Præstø
ulykken" nok vil gå over i historien 
som EH-lOl'ernes svendestykke, der 
blev bestået med topkarakter. 

AKUTLÆGE-HELIKOPTERE 

Når nu vores lille land råder over 14 
avancerede EH-lOl'ere, der hver -
efter sigende - har kostet omkring ½ 
milliard kroner, og der er opbygget 
et beredskab med 24 timers vagt 365 
dage om året, hvor besætninger på 
fem "mand" er på vagt i Skrydstrup, 
Karup, Aalborg og Roskilde, kan det 
umiddelbart lyde som spild af res
sourcer, at der hvert år skal bruges 
127 millioner skattekroner på AKUT
LÆGE-helikoptere. 

Spørger man .Henrik Brøns, d.er.er 
kommunikationsmedarbejder for 
"Regionernes Akutlægehelikoptere", 
om de opgaver AKUTLÆGE-helikop
terne løser, egentlig ikke ligeså godt 
kunne løses afflyvevåbnets rednings
helikoptere lyder svaret klart nej! 

Forklaringen er ganske simpel, for de 
to beredskaber supplerer hinanden, 
selvom de umiddelbart kan se ud 
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som om de overlapper. Redningshe
likopterne løser mange forskellige 
opgaver, og de kan flyve lange efter
søgningsmissioner, redde folk op af 
vandet, flyve med indtil flere patien
ter eller flyve med en hel hospitals
seng. 

I forhold til flyvevåbnets redningshe
likoptere er AKUTLÆGE-helikopterne 
små, og de kan kun løse en lille del 
af de opgaver "de store" kan løse. 
'!'il gengæld kan de løse opgaver "de 
store" ikke kan, for de kan lande i en 
baghave på 20 x 20 meter - uden at 
vælte alt indenfor 50-100 meter - og 
de kan lette fra baserne indenfor 2-3 
minutter - mod redningshelikopter
nes ca. 10 minutter - og i mange til
fælde være fremme hurtigere end "de 
store" redningshclikoptere. 

GODE ERFARINGER 

Siden 2010 har en forsøgsordning 
med AKUTLÆGE helikoptere funge
ret på den måde, at en helikopter fik 
base på Ringsted Flyveplads og en 
fik base i Karup Lufthavn. De to har 
været suppleret af et samarbejde 
med en tysk lægehelikopter, der 
har løst opgaver i Sønderjylland, og 
sideløbende har der været et fint 
samarbejde med forsvarets rednings
helikoptere. 

Med udgangspunkt i forsøgsperioden 
har en "styregruppe" under de dan
ske regioner, analyseret erfaringcrnc1 

og udarbejdet den plan for fremtidige 
brug af AKUTLÆGE-helikoptere, der 
mundede ud i udbudsmaterialet, der 
førte til at Norsk Luftambulanse fra 
1. oktober ,014 står for driften i seks 
år, hvilke kan forlænges med to og 
dernæst et år. 

Inden den røde snor blev klippet, 
tirsdag den 30. september, holdt 
blandt andre Regionsformand Bent 
Hansen tale for de indbudte gæster, 
og han fremhævede den kæmpe ind
sats sekretariatet for AKUTLÆGE-he
likopterne har lagt i at nå i mål til den 
store dag, hvor den landsdækkende 

AKUTLÆGE-ordning flyves med heli
koptere fra de tre baser, der drives af 
Norsk Luftambulanse. 

Direktør for Norsk Luftambulanse -
Syver Leivestad - fik derefter ordet, 
og fortalte kort om hvordan helikop
tere blev implementeret som "luftam
bulanser" i Norge for 35 år siden, og 
at han var meget glad for at de norske 
erfaringer fremover også skal komme 
danskere til gode. 

Syver Leivestad fortalte endvidere, 
at det er et erfarent og solidt firma 
der fremover skal flyve AKUTLÆGE
helikoptere i Danmark. Norsk Luft
ambulanse omsætter årligt for 400 
millioner kroner og de råder over 15 
helikoptere, der opereres fra 8 baser 
i Norge. Af de lS helikoptere er de 14 
af samme type som de "danske", hvil
ket vil sige, at det er muligt at sende 
en norsk helikopter til Danmark, når 
de danske skal til større eftersyn i 
Oslo, og at rler, i tilfa,]rle af tekniske 
problemer, hurtigt kan senedes en 
reservehelikopter til Danmark. 

Syver Leivestad sluttede med at for
tælle, at det nu er tre år siden Norsk 
Luftambulanse gik i gang med at 
forberede udvidelsen mod syd, og at 
der har været lagt et kæmpe arbejde 
i at blive klar til overdragelsen. Og 
med hentydning til en dansk rekla
mekampagne, der i 1991 skulle lokke 
norske turister til Danmark, sluttede 
han til stor moro for de indbudte 
gæster: "Det er dejlig å være norsk i 
Danmark!" 

Efter borgmestrene for Ringsted, Bil
lund og Skive kommuner havde holdt 
taler, hvor de takkede for at få lov til 
at huse Regionernes AKUTLÆGE-he
likoptere, blev den store hangarport 
åbnet, hvorefter den røde snor blev 
klippet i silende regn, og de mere 
vandfaste gæster kunne komme tæt 
på de tre nye helikoptere, inden to af 
de tre helikoptere ved 16-tiden let
tede, for at flyve til henholdsvis Skive 
og Ringsted. +-



De tre nye EC-135 helikoptere er udstyret 
med vejrradar i næsen, så der kan flyves i 
næsten ol slags vejr. 
I vejrsituationer hvor der er fare for 
overisning må helikopterne dog blive på 
jorden og overlade opgaverne til forsva
rets redningshelikoptere. 

På taget over cockpittet er der monte
ret en wire-klipper, der er konstrueret 
så den kan klippe en højspændings
ledning, hvis helikopteren skulle blive 
fanget. 

Sundhedsminister Nick Hækkerup og 
regionsformand Bent Hansen klipper den 
røde snor, der symboliserer at Norsk Luft
ambulanse de næste seks til otte-ni år står 
for driften af regionernes landsdækkende 
I\KUTLÆGE-hclikoptcrc. 
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Om formiddagen fik den indbudte presse 

lov til at prøve helikopterne. Turen gik fra 

Billund Lufthavn til den nedlagte flyvesta

tion Vandel, men der var ikke meget at se i 
det grumsede mumlevejr. 

De tre helikoptere er indrettet så der er 
plads til en enkelt båre med en patient. 

Lægen kan fra ,it sæde holde øje med 

patienten, men der er ikke meget plads at 

arbejde på. 
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Regionernes akutlægehelikoptere har fået 
base i Ringsted, Skive og Billund. I Skive og 
Billund er der bygget helt nye faciliteter, og 
helikopterne køres ud og ind på en særlig 
platform. Ud over at platformen kører ud 
og ind af hangaren, er der en drejeskive, så 
man kan vende helikopteren mod vinden. 
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På en biltur i USA langs Atlanterhavs
kysten er der mange seværdigheder 
og museer at se. Jeg har her valgt et 
museum på vandet - Patriots Point 
Naval & Maritime Museum i Charle
ston i s taten South Carolina. 

Museet ligger i bydelen Mount Ple
asant, hvortil man kommer via en 
imponerende bro, ikke som Store
bæltsbroen med to kørebaner i hver 
retning, næh, fire baner i hver ret
ning, mindre kan ikke gøre det. 

Overraskelsen består i, at det meste 
af museet ligger på vandet, nemlig på 
hangarskibet USS Yorktown CV-10. 
På et sådan hangarskib er der selv
følgelig mange fly, men først lidt om 
Yorktowns historie. CV-10 betyder 
at skibet er det tiende hangarskib 
i United States Navy. Hun overtog 

navnet fra USS Yorktown CV-5, der 
blev sænket under Slaget ved Midway 
i juni 1942. Den nye USS Yorktown 
tog kommando den 15. april 1943 og 
deltog i de mange søslag i Stillehavet 
mod den japanske fl åde indtil ,1f<;l11t
ningen afWW II i august 1945. 

I 1950 blev dækket ombygget til 
at håndtere jetfly. I 1958 blev hun 
ændret til anti-ubåds hangarskib og 
deltog i sidst i 1960-erne i Vietnam
krigen. 

I december 1968 var hun det skib der 
opsamlede rumkapslen Apollo 8 og 
dets astronauter efter deres tur rundt 
om månen. I 1970 blev USS Yorktown 
pensioneret for i 1975 at blive bugse
ret til Charleston for at fungere som 
den centr;;i le rlel ,if P;;itriots Point Na
val and Maritime Museum. 

Besætningen bestod af ca. 3300 
mand og i 1944 var der 90 fly om
bord, i 1968 var der 14 hovedsagelig 
jetfly. 

Hvis Pn Pnkelt læser skulle genkende 
hangarskibet er det nok fordi at han 
har set den meget viste film fra 1970 
om angrebet på Pearl Harbor "Tora! 
Tora! Tora!", hvor USS Yorktown var 
superstjernen. 

På så kæmpestort et skib er der selv
følgelig voldsomt meget at se på, men 
i denne artikel ser vi på en række fly 
der har gjort tjeneste ombord. Under 
2. verdenskrig var det naturligvis 
propeldrevne fly, mens det fra midt-
1950erne var jetflyene der tog over. 



McDonne/1 Douglas F-4 Phantom var et meget benyttet fly i mange lande. 
Allerede i 1962 havde to US Navy piloter verdensrekorden i højde: 
Til 30 kilometer {98.400 ft) på 6 minutter 11,43 sekunder/ 

Patriots Point Naval & Maritime Museum 

Charleston 

South Carolina 

USA 

Bi/ledet viser skæbnen for de kejserlige japanske hangarskibe. 
I det berømte slag den 6. juni 1942 ved øen Midway i Stillehavet 
ses det at den japanske flåde mistede fire hangarskibe. 

1,,11111• u , r11111µµ1111:: .:,ca. 

,1ilm,1r1ne on 9 December 1944, Jun 
,.,p.i11 .ind rcmained at Saseba until se 
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D PÅ VULKANER 
Island emmer af eventyr! Naturen kan være vild og voldsom når vulkaner går amok og sender 
lava og vulkansk aske ud i enorme mængder. Men Island kan også byde på det skønneste 
flyvevejr med næsten uendelig sigtbarhed og landskaber, der slår benene væk under de fleste. 
FLYV var med på vulkaneventyr der vil stå printet på nethinden i mange år fremover og 
forhåbentlig vil inspirere andre til også at rejse til Island! 

Tekst og foto: Rune Balle 





I "gamle dage" var det ikke muligt 
at flyve fra Europa til USA eller 

Canada uden at mellemlande for at 
tanke fly. Og da Island lå perfekt på 
ruten mellem Europa og Amerika, 
stiftede en håndfuld islændinge et 
luftfartsselskab, der i dag hedder ICE
LANDAIR, og flyver mellem en lang 
rl'l~kkr. byer i Europa og USA samt 
1.r1nr1rl;i 

Er man tålmodig - og heldig - kan 
man få en returbillet fra Danmark til 
Island for under tusinde danske kro
ner, og det endda inklusiv et glas vand 
og mulighed for at købe en sandwich 
for 900 kroner - hvis man vel at mær
ket har vekslet til islandske! 

BALLONSKIPPER TIL ISLAND 

FLYV har tidligere bragt artikler af 
ballonskipper Thomas Jøhnk, og da 
Thomas fortalte at han ville til Island, 
for at forsøge at flyve til den aktive 
vulkan på det østlige Island, tilbød 
undertegnede straks at tage med som 
kufferlslæbe1; eller hvau jeg nu kunne 
byde ind med. "Svaret var lidt over
raskende 'Ja' da hans gode kammerat 
og ligeledes fly-nørd Tue ikke havde 
mulighed for at tage med 

Fredag den 12. september steg vi om 
bord på en af de 20 Boeing 757'ere 
som ICELANDAIR anvender på ru
terne mellem Europa, Island og Ame
rika, og godt tre timer senere stod vi 
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udenfor lufthavnen i Keflavik, og læs
sede bagagen ind i en lejet Toyota, for 
dernæst at køre direkte til lufthavnen 
1 H.eykJav1k, hvor Jytte Marcher tog 
imod hos "Helgi J6nsson LEIGUFLUG 
& FLUGSKOLI" 

}YTTE OG IIELGI 

<;om 11ng knm Jytte til Is land, hvor 
hun forelskede sig i Helgi, der var pi
lot og iværksætter. Allerede i en ung 
alder drev Helgi et lille firma, der fløj 
taxiflyvning, fotoflyvning og skole
flyvning, og Jytte indså hurtigt, at hvis 
hun ville være sammen med Helgi, så 
kunne hun ligeså godt tage et certifi
kat og en instruktøruddannelse, og se 
at blive en del af firmaet. 
Sammen fik de to børn, der begge 
er piloter på store fly i udlandet, og 
sammen drev Jytte og Helgi deres 
lille firma til Helgi i en alder af 71 år 
pludselig fik et hjertestop, en morgen 
han var i gang med at trække fly ud 
af hangaren. Med et stod Jytte alene 
meu hele forrelnlngen, men I Helgis 
ånd fortsatte hun med skoleflyvning 
og udlejning af fly, hvilket går rigtigt 
godt på femte år, og selv om hun har 
rundet de 70, har hun ikke tænkt s ig 
at stoppe de første mange år! 

CERTIFIKAT: 1,26 MIO. KRONER! 

Jytte har været med til at uddanne 
mange piloter, og på væggene ikon-

Lenticularis og røgsøjle fro Baråarbunga 
skimtes i det fjerne fra lcelandair F/201 

torbarakken, hænger mange billeder 
af piloter, der startede med at flyve 
hos Helgi og Jytte, og som nu flyver 
store tly til og tra Island eller har 
gjort karriere ude i den store verden. 
Piloter elsker tal, og derfor satte vi 
også tal på hvad det koster at tage 
privatflyvercertifikat hos Jytte i Reyk
jdvik, hvilkel i bldmbke krnne1 løbe1 
op i godt 1.260.000 kr. for 45 timer 
i en Cessna 172 eller 990.000 kr. i en 
Cessna 152. Med en kurs på 21 is
landske for 1 dansk krone, bliver det 
til ca. 60.000 kr. i C:172 og ca. 47.000 
kr. i C152 plus godt 9.000 danske kr. 
til teorikursus og bøger. Dertil skal 
lægges kost og logi hvilket nok er lidt 
dyrere end i Danmark, men selv hvis 
man medregner udgifter til transport 
og overnatning, er der stadigvæk lidt 
at spare. 

SKOLEFLYVNING OG UDLEJNING 

Ud over at tilbyde skoleflyvning, lejer 
Jytte fly ud, og i flåden er der to Ces
sna 172'ere og tre Cessna 152'ere. En 
Cessna 172 koster 30.000 kr. i timen 
hvilket omregnet svarer til omkring 
1.400 danske kroner, mens 152'erne 
koster lige godt 1.000 danske kroner 
i timen. 
Da der ikke er mange der lejer fly ud 
i Island, har Jytte en del udenlandske 
kunder, der kommer og lejer fly, og 
så snart man har fløjet en lille times 
tid med hende, får man lov til at 



flyve selv. Reykjavik lufthavn ligger 
lige midt i Islands hovedstad, og da 
al indenrigsflyvning - og et par ud
landsruter til Færøerne og Grønland 
- foregår til og fra Reykjavik, er det 
en god ide lige at have en instruktør 
med på første tur, til at vise rapport
punkter til VFR-ruterne ind og ud af 
lufthavnen. 

VEJR Ol. KLIMA 

Island ligger som bekendt sådan 
omtrent midt mellem Norge og Grøn
land, og klimaet er vel nærmest det 
man kan kalde sub-polart oceanisk 
Da Golfstrømmen passer lige forbi, 
bliver havet aldrig så koldt at vandet 
fryser til is, hvilket er ideelt for den 
store islandske fiskerflåde. Klimaet 
er dog også meget ustadigt, og man 
skal være heldig for at få mange sam
menhængende dage med fantastisk 
sommervejr, om end det sker af og til, 
hvis <ler lægger sig et stort højtryk 
over Island. På en god sommerdag 
kan temperaturen godt nå 20 gra
der Celcius, om end 10-15 grader er 
mere normalt, hvad enten solen skin
ner eller himlen er dækket af skyer. 

WEEKEND-TUR 

At tage på weekend-tur er med andre 
ord noget af et lotteri, for man kan 
være heldig at ramme et par dage 
med godt vejr, eller uheldig at vejret 
er mere almindeligt, hvilket vil s ige 
vådt og blæsende. FLYV var heldig ... 

li 

MEGET heldig, og allerede fredag 
middag var det muligt at flyve en 
lokal tur fra Reykjavik i Jyttes Cessna 
172 med registreringen TF-ONE. 
Da Thomas tidligere havde fløjet med 
Jytte, kunne vi begive os u<l på en 
lokal tur med det samme, og så snart 
flyet var tanket, lettede vi fra en af de 
seks baner, som Reykjavik lufthavn 
råder over. 

Turen gik nordp;'l hvor vi fulgte vest
kystens knudrede kystlinje, til et 
område med meget gamle vulkankra
tere, og lavastrømme (Eldborg) der 
blev skabt for tusinder af år siden. 
Island er utroligt små-fly-venligt, og 
under vejs kunne vi se flere små fly-
veplad- ser, og i Island kan man 
lande ligeså tosset man vil 

Jyttes flyveskole i Reykjavik lufthavn 

uden at bekymre sig om flyveplads
journaler eller landingsafgifter, for 
der er ingen af delene - ikke engang i 
den internationale lufthavn i Keflavik, 
for det er besluttet at alle små fly er 
fritaget for afgifter. 
SÅDAN!!! 

Mange steder kan flyvepladserne 
være svære at få øje på, eller svære 
at identificere, men det har islændin 
sene ossi'l fundet en løsning på: nem
lig en stor sort-hvid pyramide, hvor 
pladsens kendingsbogstaver er malet 
tydeligt på den ene hvide flade, mens 
pladsens højde er malet med store 
sorte bogstaver på den anden side, 
og i toppen af pyramiden er der en 
stang med en vindsok. SÅDAN ! ! ! 



Thomas og Jytte planlægger dagens flyvning 

Efter at være nået til det østlige af 
Snefellsness, vendte vi om og satte 
kursen mod Reykjavik, hvor vi blev 
sendt lige ind over byen for at lande 
på bane 24, der næsten aldrig bruges. 
Antageligt fordi vinden var taget til 
fra 220 grader, og vi så ligeså godt 
kunne lande på 24, men sikkert også 
fordi flyvelederen kunne høre på ac
centen at vi ikke var islændinge. 

Pyramiderne markerer de små flyvepladser 

Flyvning er flyvning, og selv om me
get er standardiseret, er der lokale 
varianter. Flyet var som nævnt regi
streret TF-ONE, og da islandske pilo
ter eller flyveledere aldrig bruger TF, 
men kun de sidste bogstaver, var det 
lidL spøjst at læse en næsten dansk 
registrering tilbage. 

Vi studsede i hvert fald, når der blev 
kaldt Oscar November Ekko og ikke 
Tango November Ekko, og vi afsløre
de sikkert vores identitet et par gan
ge, ved at svare som Tango November 
Ekko og ikke Oscar November Ekko. 

BARDARBUNGATUR! 

At ville flyve VFR fra Reykjavik på det 
sydveslligsle af Island til den aktive 
vulkanen tæt på det sydvestligste af 
Island, kan måske lyde som lidt af en 
tosset ide, når klima og vejr er som 
det er i september på Island, men 
hvorfor ikke give det en chance? 
Fredag aften studerede vi vejrmlsig
ten og det islandske ICAO VFR-kort, 
og vi lagde en plan, der gik ud på 
først at flyve østpå langs Islands syd
kyst, og så eventuelt lande på en af de 
udvalgte flyvepladser, hvis vejret ikke 
gjorde det muligt at fortsætte østover. 
Lørdag morgen gjorde vi så flyet klar, 
og da vi var tilfredse med oplysnin
gerne i de nyeste TAF og METAR, 
læssede vi flyet med kamera, vand og 
madpakker og vinkede farvel til Jytte. 

TF-ONE på Vestmannaeyjar airport 

REYKJAVIK TIL VESTMANNAØERNE 

Efter start fra Reykjavik fløj vi først 
hen over GA og svæveflyvepladsen 
Sandskeio, hvor skyerne dog ikke gav 
os meget mere flyvehøjde, end at det 
lige akkurat var lovligt. 
Så snart vi var fløjet over bjerget 
Blafjalla mellem Reykjavik og Islands 
sydkyst løftede skyerne dog noget, og 
da sigten steg til over 10 km. beslut
tede vi at følge sydkysten, og se hvor
dan vejret udviklede sig, og om nød
vendigt at lande og vente på en af de 
mange små flyvepladser i området. 

Efter at have fløjet en halv times tid, 
knnnP vi ,rnP VP<;tm;:rnn;:iøPrnP, rlPr 
i 1973 blev verdensberømt for et 
voldsomt vulkanudbrud på hovedøen 
Heimaey. 
Øerne lå 1 første omgang som en sil
huet, men jo nærmere vi kom, desto 
tydeligere blev øerne, som vi beslut
tede os for at besøge. 

På vej til hovedøen Heimaey, der lig
ger ti minutters flyvning fra sydky
sten, kunne vi komme helt op i 2.500 
fod, hvilket vil sige at vi havde rigeligt 
med glidehøjde. 



Lågen viste sig at være uden lås ... 

Heimaey har en meget aktiv fiskeri
havn, der nær gik tabt under vulkan
udbruddet, fordi lavaen strømmede 
fra vulkankrateret mod havnens 
indsejling. Allerede i løbet af de første 
par dage af vulkanudbruddet, blev 
næsten hele øens befolkning evaku
eret, og tilbage blev der kun nok t il at 
sørge for at redde hvad reddes kunne, 
hvilket blandt andet var øens havn, 
der blev reddet ved at sprøjte enorme 
mængder vand på den tyktflydende 
lava, som det faktisk lykkedes at stop
pe, så havnen blev reddet. 

ANKOMST TIL HEIMAEY 

Knapt t i minutter inden vi forventede 
at lande på Heimaey, kaldte vil øens 
AFIS-operatør op på radioen, og han 
foreslog at vi overfløj havnen på vej 
til landing på bane 21 i 5 knobs vind 
fra 190 grader. 
Alt gik som smurt, og efter landing 
kørte vi til lufthavnens terminalbyg
ning, hvor vi parkerede foran AVGAS
tanken, som vi dog snart erfarede var 
lukket for længe siden. 

Et par minutter senere begik vi en 
lidt dum fejl, for da vi gik ind ad ter
minalens automatiske dør, smækkede 
den bag os, og flyet hvor vi havde 
efterladt alle vores ting. 
Der var dog ikke et øje i bygningen, 
og da vi efterfølgende forsøgte at 
komme i kontakt med AFIS-operatø
ren, som vi forventede at finde i tår
net, erfarede vi, at han t ilsyneladende 
havde en håndholdt radio som han 
svarede os på hjemmefra, for der var 
vitterligt ikke et øje i den totalt øde 
lufthavn. 
Da gode råd var dyre, besluttede vi at 
!:>j.)l inge uve1 hegnel, henle vure~ Ling, 
for så endnu en gang at gå gennem 
terminalbygningen, som om intet 
var hændt. Heldigvis var der dog en 
gitterdør i hegnet, og da vi kikkede 
nærmere på den, kunne vi se, at låsen 
var blevet afmonteret, hvilket betød 
at vi bare kunne åbne døren, og vade 
lige ind på det "sikrede" område. Der 
kunne vi have sparet alle de bekym
ringer! 

Indflyvning over havnen 

VULKANVANDRING 

Så snart vi havde fået vores rygsæk
ke, med vand og madpakker, låste vi 
flyet og begav os på en vandretur op 
på den udslukte vulkan, der for 41 
år siden spruttede glødende lava og 
enorme mængder aske og småsten 
op i luften, hvor alle byens huse blev 
dænget til, og øens livsnerve - hav
nen - var tæt på at gå tabt. 

Av!! Lavaen på Eldfe/1 er stadigt varm. 



At vandre på en så relativt nyligt 
udslukt vulkan sætter en masse tan
ker i gang, for hvad nu hvis den gik i 
gang igen? Det gjorde den dog ikke, 
ligesom den også forholdt sig i ro, da 
jeg besteg selv samme vulkan i 1992, 
hvor den dog dampede noget mere! 

TIL BAKKAFLUGVOLLUR 

Efter vandreturen gjorde vi klar til 
næste flyvetur, der blot skulle være 
en kort tur til fastlandet, tor at tanke 
på flyvepladsen Bakki, hvorfra der 
flyves regulær ruteflyvning til Hei
maey. Airborne fra Vestmannaøerne 
11:58. Landing Bakki på Islands syd
ky~L 12:08 - del kan man da kalde 
ø-hop! 

På Bakkaflugvollur var AVGAS-tanken 
i orden, og vi fik fyldt Cessnaen helt 
op, så den kunne flyve godt 4 ½ time, 
og efter at have sludret med en fi
skeskipper, der lige skulle hente sin 
datter på fastlandet, lettede vi igen, 
for at forsøge om vi kunne komme til 
at se den aktive vulkan ved Baroar
bunga. 
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FANTASTISK FLYVETUR 

Så snart vi kom længere ind i landet, 
klarede det op, og de skyer vi havde 
set langs Islands sydkyst holdt sig 
langs kysten i den svage søndenvind. 
Det gav os en formidabel udsigt, fra 
5.000 fods højde, over Eyjafjellajokul, 
hvis vulkanske aktivitet i 2010 lam
mede det europæiske luftrum, samt 
den store Myrdalsjokul, og de enorme 
områder hvor vulkaner gennem årtu
sinder har skabt og formet landska
berne. 

Efter en godt en times flyvning 
kom vi til Islands største isbræ Vat
najokull, der er på størrelse med 
Sjælland, og lidt senere kunne v1 se 
en kæmpe røgsøjle, der steg op over 
Islands nyeste vulkan Holuhraun nær 
Baroarbunga. 

At nærme sig en aktiv vulkan, er nok 
noget af det mest besynderlige jeg 
har set! 
Under røgsøjlen var der helt orange 
af flydende lave, og jo tættere vi kom 
på vulkanen, desto tydeligere blev 

det, at lavaen sprøjtede lodret op i 
luften, og at den varme lava strøm
mede som en flod, der bevægede sig 
mod nordøst. 

Da vi forberedte turen fortalte Jytte, 
at hun ofte havde fløj el tæt på vul
kaner, og hun understregede, at der 
kan være rigtigt meget turbulens nær 
vulkaner, for som hun med et glimt 
i øjet tilføjede "der er jo varmt der
nede, ikke sandt". Derfor holdt vi os i 
5.000 fod over havniveau, hvilket gav 
os mindst 4.000 fod over området, 
hvorfra vi kunne se tre små fly flyve 
meget lavt frem og tilbage langs den 
vestlige side af vulkanen. 

At kredse rundt og se en aktiv vulkan, 
var næsten ubeskriveligt smukt men 
også skræmmende - og ikke mindst 
tankevækkende - at se de tre små fly, 
hvis piloter vi kunne høre knævre løs 
i radioen på islandsk. 

Da piloterne uden tvivl havde fuld
stændigt styr på hvad de lavede, valg
te vi at holde os i god afstand, og blot 



rapportere at vi var i området samt at 
vi holdt os i meget sikker højde, hvor
fra vi dog var rigeligt tæt nok på, til at 
få ganske udmærkede billeder. 

TIL AKUREYRI 

Efter at have været så heldige, at vi 
havde oplevet den aktive vulkan, 
skulle vi tilbage til Reykjavik. Da vi 
havde været i luften i næsten et par 
timer, besluttede vi at få tanket flyet, 
og da der var klart nordpå, valgte 
vi at flyve til Islands næststørste by 
Akureyri. 

Efter vulkanoplevelsen skulle der 
meget til at imponere, men at se den 
store Askja vulkan med den smukke 
sø var også stort, og på vej videre til 
Akureyri nød vi de fantastiske land
skaber. 

AKUREYRI TIL REYKJAVIK 

Efter at være landet i Akureyri, rin
gede Thonrn.~ til Jytte, for at fortælle 
at alt var vel og at vi havde været 
heldige med vejret. Tilbage havde vi 
nu kun en flyvetur på små to timer, 
og udsigt til ganske udmærket vejr i 
Reykjavik. 

Planen blev derfor, at flyve direkte 
til Reykjavik og om muligt ind over 
Geysir, Gullfoss og Thingvellir-sletten, 
hvor vikingerne allerede fra år 930 
mødtes hver sommer for at løse stri
digheder og vedtage love for landet. 
På vej passerede vi vest om 
Langjokull, men da det så ud som om 
der byggede skyer op sydpå, valgte 
vi at sætte kurs mod vest, for at tølge 
samme rute tilbage til Reykjavik, som 
vi havde fløjet fredag eftermiddag, på 
vores lille lokale flyvning. 

Da vi kunne modtage ATIS fra Reyk
javik, konstaterede vi at det var blæst 
en del op, hvilket vi meget hurtigt fik 
bekræftet, da vi nærmede os fjeldene 
ved Akranæs, hvor vi måtte tage 
farten af Cessnaen, for at undgå for 
voldsomme bevægelser i den turbu
lente luft. 

LANDING I REYKJAVIK 

Anflyvningen til Reykjavik gik som 
:mrnrt, og trods næsten seks timers 
flyvning, og en lang dag med MANGE 
rigtigt imponerende oplevelser, 
havde vi overskud til at nyde alle de 
grønne og brune nuancer på fjelde og 
marker. 

WEEKEND PÅVULKANER 

Det var derfor to lettere trætte pilo
ter, som Jytte tog imod, og så snart 
vi havde filtret alle vore kameraer 
tasker ud af flyet, skubbede vi den 
gode gamle Cessna ind i sin hangar, 
der i øvrigt blev opført første gang på 
Heimaey af englænderne i 1940, for 
senere at blive flyttet til Reykjavik. 

Efter en lang FANTASTISK dag i luften 
over Island, og vulkanvandring på 
Heimaey, så var vi godt brugte, og der 
var ikke overskud til at gøre meget ud 
af tilberedning af det lækre islandske 
lammekød, der blev købt i dyre dom
me i det lokale supermarked, der i 
bedste amerikanske stil holder åbent 
24 timer i døgnet 365 dage om året! 

SØNDAGSUDFLUGT 

Efter en dag med fantastisk vejr, 
vågnede vi op til plaskregn og grå 
himmel, men uden for døren stod en 
LandRover, der sagtens kunne køre i 
møgvejr. Søndagen tilbragte vi derfor 
med at køre næsten 100 km fru Reyk 
javik til t:>hingvellir, Geysir og Gullfoss 
- som vi jo ikke fik set fra luften. 
Vejene fra Reykjavik til Thingvellir, 
Geysir og Gullfoss er ikke specielt eg
nede til en LandRover, så derfor fandt 



WEEKEND PÅ VULKANER 

På kort fina!P til AktirPyri /11fthnvn. 
Lufthavnen er forlænget ud i fjorden så den 
kan fungere som alternativ til Kef/avik når 
vejret ikke tillader anflyvning af Keflavik. 

/slnnrl hPSØ(]PS hvPr sommer af mange 
krydstogtskibe. Her har et skib lagt til næ
sten for enden af landingsbanen i Akureyri. 

vi hurtigt ud på fjeldet, hvor "trakto
ren" kunne vise hvad den kunne - og 
kunne holde til - på nogle meget 
knoldede og ujævne veje, med mas
ser af vandløb og elve som LandRove
ren kunne få lov til at "svømme" i! 
Ud på eftermiddagen nåede vi til 
Landmannalaugar, som vi var fløjet 
over dagen inden, og efter at have 
nydt at blive "kogt" i de varme kilder, 
og nydt indtil flere solstrejf, satte vi 
kurs mod Reykjavik, som vi nåede 
lige inden det blev mørkt. 

HJEMAD 

ICELANDAIR flyver næsten hver nat 
fra Keflavik til København, og med 
afgang 01:00 havde vi en hel søndag 
aften i Reykjavik, hvor vi kunne nå 
at få pakket og spist endnu en gang 
islandsk lammekød med kartofler, 
inden vi kørte de tre kvarter til Kefla
vik. Med to timers tidsforskel mellem 
Danmark og Island, og tre timers flyv
ning, ja så var vi tilbage i København 
kl. 06:00, hvilket var tidsnok li! al nå 
pi't .=trhPjrlP klokkPn 8 MPrl ;:inrlrP orrl 
kan man sagtens nå at opleve en hel 
del af Island, hvis man lige nupper 
en fredagsfridag, booker en Cessna 
hos Jytte til lidt lørdagsflyvning og en 
LandRover til en søndagsudflugt ... . 
-Og er lidt heldig med vejret. 



FLYVNING I ASKE 

Bardarbunga er en stratovulkan 
der ligger under den nordvestlige 
del af Islands største gletcher, 
den 1000 meter tykke og 2100 
m høje Vatnajokull, nordvest for 
Grimsvotn. Dens udbrud er typisk 
voldsomme udbrud, hvoraf nogle 
er eksplosive askeudbrud. For
skere anslår at Bardarbunga har 
haft 300-400 udbrud de seneste 
10.000 år, og i historisk tid har der 
været udbrud med omkring 50 års 
mellemrum: i år 1080, 1159, 1210, 
1270, 1350 1410, 1477 (meget 
kraftigt eksplosivt udbrud!) 1697, 
1797,1807,1862-64,1872,1902-
03, 1910 og 2014. 

Vulkanen Bardarbunga består af 
et 700 meter dybt caldera 
(magmahulrum), der ligger under 
Vatnajokullgletcheren. 
Hvis udbrud foregår under isen, 
kan der opstå meget kraftige over
svønnnebet c1f mm ådet, det ligget 
lavere end vulkanen. 

Udbruddet i 2014 er nord for glet
cheren, hvilket har den fordel, at 
der ikke smeltes enorme mængder 
is. Fra vulkanen strømmer der dog 
store mængder lava mod nord-
øst, og forskere frygter, at lavaen 
vil kunne dæmme op for de elve 
der bringer smeltevand fra Vat
najokull. 

I 2010 førte vulkanudbruddet ved 
Eyjafjallajokull til lukning af luft
rummet i Nordeuropa, fordi vulka
nen udspyede enorme mængder 
fint askepulver, som luftfartsmyn
digheder frygtede kunne ødelægge 
flymotorer. 

Bardarbunga-vulkanen udsender 
ikke samme tine vulkanske aske, 
men "kun" tyktflydende lava og for
skellige gasarter, der ikke er farlige 
for fly. Med vulkanens til tider eks
plosive hislorie in menle, skal man 
dog Lænke sig godt om, inden 111c1n 
flyver alt for tæt på' 



TVANGSAUKTION OVER BYGNINGER PÅ LEJET GRUND 

ODENSE LUFTHAVN 

28.10.2014 

i Retten i Odense, Fogedretten, 

Albanigade 30, 2. sal, 5000 Odense C 

Bygninger på lejet grund, beliggende på matr.nr. 2-a, 2-l, 2-m, 2-n, 2-o og 2-r Beldringe By, Lunde, 
1-z og 1-ae Vester Lunde By, Lunde, 28-e og 28-r Allese By, Allese: 

kl. 09.00: 
Bygning nr. 9 - Odense Lufthavn 31. 5270 Odense N - Off. ejd. værdi 1.10.2014: kr. 1.000.000: 
Værksted (hangar). Bygningen er opført i 1973 i gasbeton/stålplader med tag i eternitplader og indeholder 
kontorer, køkken, bad/toilet samt stort værksted med alu-port. Ifølge BBR: Samlet bebygget erhvervsareal 
udgør 428m2. Bygningen er udlejet. Årlig lejeindtægt pt.: kr. 87.044, 16 + moms. 

kl. 09.30: 
Bygning nr. 13 - Odense Lufthavn 50 og Beldringevej 252, 5270 Odense N -
Off. ejd.værdi 1.10.2013: hhv. kr. 610.000,00 og kr. 6.500.000,00: 
Beldringevej 252 - Hangar /kontor /værksted. Bygning 1 er ifølge BBR opført i 1987 i stålplader og indeholder i 
grundpli:m værksteder samt hangar med stor uutomatisk port. Første sal: kontorer, mødelokaler, depot- og Le,L
rum, kantine med the-køkken s,imt horlP- og toilPtfa,ilitPter. Ifølge BBR: Bebygget areal: 1208 m2. 
Samlet erhvervsareal: 1.701 m2 • heraf 1208 m2 i grundplan og 493 m2 tag-etage. 
Bygning 2 er ifølge BBR opført i 2007 i stålplader og indeholder malerværksted med klargøringsrum, blanderum, 
malerkabine samt teknikrum. Ifølge BBR: Bebygget samlet erhvervsareal udgør 171 m2. 
Adgang via glaskorridor til: 
Odense Lufthavn 50 - Kontorpavillon opført i 1997 i træbeklædnin;\l med built-up tag og indrettet med celle
kontorer. Ifølge BBR har bygning 1 et samlet erhvervsareal: 245 m . 
Ifølge BBR er bygning 2 på 36 m2, opført i 2007 i træ og med tagpaptag. 

kl. 10.00: 
Bygning nr. 14 - Odense Lufthavn 55, 5270 Odense N - Ejd. værdi 1.10.2014: kr. 1.450.000: 
Kontor/hangar. Bygningen er opført i 1985 i stålplader med tag af fibercement. 
Bygningen består af hangar-hal med rulleport m/adgang til malerkabme på ~1 m2. 
Derudover køkken samt toilet/bad. Første sal består af tre kontorer. Ifølge BBR: Bebygget areal: 889 m2. 
Samlet erhvervsareal: 961m2, heraf 889 m2 i grundplan og 72 m2 tag-etage. 
Bygningen er udlejet. Årlig lejeindtægt pt.: kr. 119. 777,64 + moms. 

kl. 10.30: 
Bygning nr.2 - Lufthavnvej 143. 5270 Odense N - Ejd. værdi 1.10.2014: kr. 650.000: 
Kontorbygning, opført i 1965 og ombygget i 1986: tre kontorer og et mødelokale samt the-køkken. 
Bygningen er opført i hvide kalksten med built-up-tag. Ifølge BBR: Bebygget erhvervsareal: 109m2 
Bygningen er udlejet: Årlig lejeindtægt pt: kr. 36.607,80 + moms. 
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kl. 11.00: 
Bygning nr. 3 - Odense Lufthavn 5 , 5270 Odense N · Eid. værdi 1.10.2014: kr. 1. 750.000: 
Hangar/Værksted. Bygning 1: Hangar med skydeport, opført i 1974 i stålplader med tag af metalplader. 
Derudover tre små kontorer. Ifølge BBR: Bebygget erhvervsareal 580m2. 
Bygning 2, opført 2004: Træpavillon m/tagpaptag. Ifølge BBR: Bebygget erhvervsareal 40 m2. 

kl. 11.30: 
Bygning nr. 4 - Odense Lufthavn 8 1 5270 Odense N · Eid. værdi 1.10.2014: kr. 1.000.000: 
Hangar/værksted. Bygningen er opført i stålplader. Bygningen har ensidig taghældning og er ifølge BBR beklædt 
med tagpap. Indeholder kontor, toilet, værksted med port, lagerrum, hangarhal med skydedør samt hal. Ifølge 
BBR: Opført i 1952. Samlet bebygget erhvervsareal udgør 496m2. 
Bygningen er udlejet: Årlig lejeindtægt pt.: kr. 61.013,28 + moms. 

kl. 13.00: 
Bygning nr. 15 - Odense Lufthavn 59, 5270 Odense N · Ejd. værdi 1.10.2014: kr. 2.550,000: 
Hangar/kontor. Indeholder i grundplan hangar med port, værksted, opbevaringslokale, teknikrum, 
kantine samt toilet. Første sal indeholder kontorlokaler. Bygningen er opført i stålplader. 
Ifølge BBR har bygningen metalplader som tagdækning. Ifølge BBR: Opført i 1976. Bebygget areal: 500 m2. 
Det samlede erhvervsareal udgør 625m2 fordelt på 500 m2 i grundplan og 125 m2 tagetage. 
Bygningen er udlejet. Årlig lejeindtægt pt.: kr.127.110,48 + moms. 

kl. 13.30: 
Bygning nr. 16 - Lufthavnvei 141, 5270 Odense N · Ejd. værdi 1.10.2014: kr. 1.550.000: 
Hangar /værksted. Bygningen er opført i 1988 i metalplader med tag af metalplader og indeholder værksted med 
en rulleport på den ene side og to porte på modsatte side. Den ene halvdel af bygningen har fri højde på ca. 6 m 
og den anden halvdel har repos. Første sal indeholder kontorer/mødelokaler. Bebygget areal: 296 m2. 
Sarnlel erhvervsareal 364 1112. Bygningen er uJlejel. Årl ig lejeinJlægl µl. : k1. 54.976,00 + 1110111~. 

Bemærk, at bygningerne skal anvendes til lufthavnsrelateret virksomhed. 

Salgsopstillinger med den fulde beskrivelse kan ses på www.itvang.dk 
eller udleveres fra fogedretten eller rekvirenten, Focus Advokater P /S. 

Bygninger fremvises for interesserede, den 20.10.2014. 
Fremvisning forudsætter tilmelding til Focus Advokater P /S. 
Der skal forevises billede legitimation for adgang til lufthavnsområdet. 

Auktionerne afholdes på begæring af 

Focus Advokater P/S 
Englandsgade 25, 5000 Odense C 

tlf.nr. 6314 2020 - mail@focus-advokater.dk 

Kontaktoplysninger: 
sekretær Helle T. Larsen: 
advokat Marianne Pedersen: 

tlf. 6314 2029 eller e-mail: htl@focus-advokater.dk eller 
tlf. 6314 2053 eller e-mail: mp@focus-advokater.dk 
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Det var et herrens vejr ... 
Der var lagt op til en festlig begiven
hed, ved årets KZ & Veteranfly rally 
og Stauning Air Show - lørdag den 
9. august - hvor arrangørerne havde 
lagt et kæmpe arbejde i at forberede 
den store dag, som mange forventede 
skulle blive en endnu større succes, 
end det skønne arrangement i august 
2013. 

DC3 vennerne havde lovet at vise den 
70-år gamle DC3'er frem i luften, og 
tilbyde rundflyvninger hele lørdagen, 
inden de næste dag skulle afholde 
fødselsdagsfest i Roskilde. 
Ligeledes havde den norske DAKOTA
klub bebudet at de ville deltage, lige-
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som svenske Biltemas Supermarine 
Spitfire Mk. XVI (SE-BIR) med pilot 
Par Cedcrqvist ved rorene skulle flyve 
aerobatic display. 
Ud over det, var der arrangeret fly
by af en lang række fly fra Danmarks 
Flyvemuseum samt pnvateJede ve
teranfly samt hjemmebyggede fly, og 
tusinder af gæster havde glædet sig 
til en skøn dag med masser af fly i 
luften og på jorden. 

Allerede om torsdagen, forud for lør
dagens store arrangement, var mange 
kommet flyvende til Stauning, hvor 
de hyggede og nød det skønne som
mervejr, der fortsatte hele fredagen, 

hvor der blev fløjet træningsture og 
forberedt opvisninger og gjort klar til 
udstillinger på jorden. 

Lørdag morgen var vi mange der 
stod op til en grå morgen, og med 
2013-airshowet in mente tænkte, at 
det jo nok klarede op inden middag, 
ganske som året før .... 
Men ak nej . .. skyerne blev bare 
tungere og tungere jo nærmere vi 
kom på Stauning, og vinduesviskerne 
måtte kæmpe hårdt for alle de bili
ster, der trodsede vejret, for dog i det 
mindske at bakke op om det gode 
initiativ. 



Trods silende, plask-øsende pladder
regn og masser af kæmpestore vand
pytter, mødte forbavsende mange op, 
og rundt omkring i hangarer og telte, 
samt på Danmarks Flyvemuseum, var 
stemningen god og der blev hygget og 
snakket. 

En af de steder stemningen overho
vedet ikke var påvirket af vejret, var i 
den hangar hvor MAF (Mission Avia
tion Fellowship) holdt hangarguds
tjeneste med prædiken af sognepræst 
Steen Frøjk Søvndal, der talte over 
temaet "Evangeliet har vinger". 
Alle 300 stole var her besat af "kir
kegængere" der ud over den spæn
dende prædiken kunne nyde festlig 
kormusik ledet af komponist og pia
nist Willy Egmose. Ud over de mange 

gæster, var TV2 MIDTVEST også til 
stede for at forberede en udsendelse 
om arrangementet, hvilken kan ses 
på TV2 MIDTVESTs net TV. 

Det hævdes, at der ikke findes dårligt 
vejr, men kun utilstrækkelige klæ'r. 
Men da skyerne hang lavt og regnen 
silede ned i stride strømme, så var 
vejret altså for dårligt til at gennem
føre det forberedte flyveprogram, og 
det blev ikke meget bedre da regnen 
st ilnede af, for så tog vinden til! 

Trods kraftig sidevind - lige på tværs 
af banen - startede BILTEMAs Spitfire 
sidst på eftermiddagen, efter at være 
blevet tanket t il at flyve hjem til Sve
rige, plus benzin nok til en opvisning 
tor de besøgende, der ikke havde 

opgivet håbet. Det var trods alt et 
plaster på såret! 

På trods af et herrens vejr, gav årets 
arrangement heldigvis Ikke økonomi
ske skrammer, og der er derfor penge 
nok på kistebunden, til at forberede 
Stauning Air Show 2015, hvilket vi er 
rigtigt mange der glæder os Lil! + 

1:Alf Blume var igen i år kommentator 
2:Soldaterkammerater i regn 
3: KZ4 
4: Paraply-vejr 
5: Broussorden ryster sig i regnen 
6: Øs pøs plaskende regnvejr! 
7: MAF holdt hangargudstjeneste 
8: KZ3 
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I Danmark er der rundt regnet 45 flyveklubber, hvis næsten 1.200 medlemmer 
alle deler interessen for at flyve. Hvordan klubberne er organiseret, hvor mange 
medlemmer de har, samt hvilke aktiviteter der foregår i klubberne, er dog vidt 
forskellige. 

Billund Motorflyveklub har eksiste
ret siden 4. juli 1966, og klubben 

har gennem årene hafl el sleJ mel
lem 20 og 60 medlemmer. En af klub
bens mange aktive medlemmer, Steen 
Eriksen, inviterede FLYV til at komme 
med til en af de mange klubaftener, 
hvor der som regel er fællesspisning, 
efterfulgt af flyvning eller en anden 
flyverelateret aktivitet. 

Steen Eriksen fortæller, at klubafte
ner ofte har et tema, der kan være alt 
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fra nye regler eller genopfriskning af 
teori til underholdende foredrag. Men 
selvfølgelig også det der er kernen 1 
hele driften af klubben, nemlig FLYV
NING! 

På aftenen hvor FLYV var på besøg, 
bestod fællesspisningen af"pulled 
pork" ala'Eriksen, og da de fleste 
af de godt 25 fremmødte var ved at 
være færdige med at spise, fik med
lemmerne et kort foredrag om "FLYV 
siden 2013" samt en orientering 

om status på projekt søfly Aarhus
København. 

Inden de fremmødte nåede at døse 
hen, tog Steen ordet, og spurgte hvor 
mange af de fremmødte, der havde 
lyst til at flyve en aftentur til Kolding
Vamdrup, med NAT-VFR retur til 
Billund. En hurtig håndsoprækning 
viste, at der var nok til at fylde fire fly, 
og så snart der var ryddet af bordet, 
blev der travlt i hangaren, hvor de fire 
fly blev trukket ud og gjort klar. 



~ 

Inden de fire fly forlod hangarom
rådet, nåede Steen at fortælle lidt 
om klubbens økonomi, der er rigtigt 
sund, fordi der kommer nok nye med
lemmer til at erstatte de, der forlader 
kluhhen, når de af forskellige grunder 
holder op med at flyve, eller flytter 
fra Billund-egnen. 

"Vi er meget heldige, fordi klubben 
ejer hangar og klubhus samt grunden 
vi "bor" på, og det gør, at vi kan lægge 
lidt penge til side til forbedringer, 
som f.eks. den nye vandinstallation til 
vask af fly, samt den nye hangarbes
lysning, du kan se her." 

Imens Steen viste rundt i hangaren, 
blev fire fly og besætninger klar til af
gang, og så snart der var taget aften-

stemningsbilleder, steg han om bord 
som co-pilot, og vi blev overdøvet af 
startende motorer, nåede han lige at 
sige, at jeg endelig måtte opfordre 
FLYVs læsere til al kikke forbi i Bil-
lund Motorflyveklub! +-

1. OY-BRC er en Piper Turbo Arrow fra 1978 
og flyet blev totalt renoveret i 2011-12. 

2. I klubhuset hænger en prisliste ... 

3. Steen Eriksen i bagsædet af en RV8 der er 
på besøg. 

4. De fremmødte nyder aftensolen foran 
klubhuset. FLYVs vært Steen Eriksen (nr. 2 
fra højre) er til dagligt kaptajn i Thomas 
Cook Airlines, men når han har fri fra jobbet 
i de store fly, så foretager han sig noget helt 
andet .... nemlig at skrue på små fly, og 

Billund Motorflyveklub 
Båstlundevej 10 

7190 Billund 
www.billund-motorflyveklub.dk 

gøre hvad han kan for at kammeraterne i 
Billund Motorflyveklub kommer ud at flyve. 

5. Cessna F 172 E fra 1965. 

6. Klubbens medlemmer gør klar til en 
aftenflyvning til Kolding-Vamdrup. VFR ud 
og NAT-VFR hjem til Billund! 

7. Hvem skal med ud at flyve? 

8. Piper 28 OY-BAG, der i 2004-05 blev reno
veret med nyt interiør og ny lak. 
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Denne gang med Kenneth Maigaard. 
[ntreprenør i Kastrup Lufthavn. Pendler til og fra arbejde i sin Pi per Cub. 

Hvor, hvornår og hvad lærte du at 
flyve i? 

Jeg hedder Kenneth Maigaard og er 
33 år gammel og bor med min familie 
i Gislinge ved Holbæk. Ca 3 km fra 
EKHK. 

Til uaglig uriver jeg min entreprenør
virksomhed i Københavns lufthavn, 
jeg asfalterer banerne og sørger for 
at flyene har nogle gode rulleveje og 
standpladser at opholde sig på. 
I forbindelse med mit job sker det 
ofte at jeg flyver til Kastrup i min 
gamle Cub. 

Den første gang var jeg vildt nervøs 
og kom til at kalde dem "Roskilde To
wer" Der blev jeg mødt med ordene : 
Så er du vidst fløjet forkert.;-) 

Efterfølgende har jeg fløjet fotoflyv
ning over CPH og lavet research og 
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dokumentation fra luften ved igang
værende projekter. 
Flyvelederne i Kastrup er fantastiske, 
hvis bare radiofraseologien er på 
plads, for der er virkelig run på der
inde. Jeg føler mig meget velkommen 
i Kastrup. 

Jeg har altid gerne ville flyve, og star
tede for mange år siden med at bygge 
modelfly og flyve dem. 
Men jeg er forholdsvis ny i flyvning. 
Jeg bestod min skillLesL i første forsøg 
hos John Christensen fra Roskilde 
Flyveklub den 14 december 2012. 
Kontrollanten var Henning Ramme. 

Vi startede med at briefe teori og 
afslutningsvis snakkede vi om vejret. 
Det havde sneet i mange dage op til 
min skilltest ,så der var dyngevis af 
sne og is i EKRK. 
Da vi havde briefet og lavet check på 
flyet, og lyttet ATIS skulle vi endelig 

taxie til bane i brug, og efter 25 meter 
kørte flyet fast i en kæmpe snedrive. 
Hr Ramme hev sig i håret og til s idst 
sagde han: nu går jeg ud og skub-
ber bag på vingen, men endelig ikke 
give for meget gas! Efter håndtegn 
fra fra kontrollanten gav jeg gas og 
flyet satte igang med det resultat at 
Ramme røg på R ..... Og var driv våd 
da han entrerede flyet. Til min store 
overraskelse kom vi i luften, og ca 40 
minutter senere landede vi igen og 
jeg var nybagt Pilot. 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din sko
ling? 

Min mest mindeværdige oplevelse 
under min skoling var som de fleste 
andre min første soloflyvning, men 
jeg havde en skøn tid som elev i RFK, 
med mange opture . 

... 



, 

Hvad har du fløjet o,q hvad flyver 
dunu? 

Jeg er jo en af de nye inden for flyv
ning, men af typer jeg har fløjet er 
Piper28 150. Piper Arrow. Cessna 
172, Cessna 150. Harvard. Og endelig 
min elskede Piper L-4 Grasshopper. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Af fly som ville stå i min drømme
hanga1; så er uel for all i verden min 
elskede Cub, jeg har så stor en kær
lighed til den og den kan ikke byttes 
væk til noget. Alle der ejer eller flyver 
Cub ved hvad jeg mener. 
Men F-4U Corsair er et elegant og 
smukt fly, men generelt de fleste fly 
fra anden verdenskrig ville være et 
stort ønske. Men en ting er at de ser 
flotte ud, en anden ting er hvordan de 
flyver og arter sig. 

Kenneth Maigaards elskede fly Piper L4 Grasshapper, 
der blev brugt under D-dagen i 1944. 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Jeg har ikke haft nogle grimme ople
velser, men har da været ude i nogle 
situationer, hvor mørket har over
rasket mig lidt, men heldigvis har jeg 
et knivskarpt syn så det er ikke noget 
der har forskrækket mig. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Om Li år Lror jeg helt sikkert jeg at 
min Cub har fået følgeskab af en an
den warbird, og de skal stå i deres 
egen hangar, som jeg allerede har i 
støbeskeen i skrivende stund. Jeg er 
også flyveinstruktør og vil lære andre 
at flyve de gamle fugle. 

Hvad er efter din mening de største 
udfordringer indenfor privatflyv
ning lige nu? 

Vores største udfordring er helt sik
kert, at vi inden for GA flyvning står 
overfor et kæmpe generationsskifte. 
Alle snakker om flyvningens stor
hedstid i ?O'erne og 80'erne, men vi 
er en stor generation af unge dynami
ske mennesker, som gerne vil meget 
inden for GA flyvning. 

Jeg tror desværre bare, at de gamle 
inden for vores område har svært ved 
at videregive og slippe det der i fire 
årtier har været deres positione1: 
Det er jo ikke for at de ikke skal være 
med, for vi kan lære meget af dem, og 
drage nytte af deres erfaringer. 
Men jeg tror det er tid til at overlappe 
uden at nogen føler at der bliver taget 
noget fra dem. Nye kræfter må til for 
at holde liv i vor fælles passion. 

Der er blevet gjort et kæmpe arbejde 
af alle vore gamle flyvekammerater, 
og vi unge har virkelig en udfordring 
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og forpligtigelse over for vores for
gængere. Det bliver noget af en op
gave at løfte. 

Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Med hensyn til at få skæld ud over 
min flyvning, så er der desværre altid 
nogle som har noget at brokke sig 
over, og engang imellem er jeg måske 
også selv ude om det. 
I byen hvor jeg bor, havde vi en episo
de, hvor en mand brokkede sig over, 
at jeg landende på min fars mark for 
al få en kop kaffe. Han mente bestemt 
ikke, at man bare må lande med en 
flyvemaskine et tilfældigt sted, hvor 
det passer en. Han kan nok ikke lide 
flyvere, eller også er det misundelse, 
hvem ved. 
Ellers tror jeg ikke jeg har fået skide
baller af nævneværdig karakter. 

Er der noget omkring din flyvning 
du skulle have indset noget tidli
gere? 

Jeg ville godt have været flyveinstruk
tør for mange år siden, men tiden har 
ikke passet, da mit job som entre-
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0-Day Do/I er ført tilbage til 1943-looket 

prenør i Københavns lufthavn fylder 
meget af min tid. 

Du vinder 50 min. i lotto. Hvad vil 
det gøre for din flyvning? 

Hvis jeg vandt SO millioner i lotto 
ville jeg bygge en større hangar med 
plads til mine drømme, og måske 
købe mig en ny Flyverdragt, hehe. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Jeg har aldrig skadet et fly. 

Har du en yndllngstur? 

Danmark er et smukt land at flyve i, 
og der findes så mange dejlige steder, 
men en af mine yndlingsture er om 
aftenen, ud over Sejerøbuglen alene 
og se solen gå ned og filosofere over 
livet og i det hele taget være roman
tisk med min dejlige flyver. 

Hvis du kunne skifte livsbane eller 
karriere hvad ville du så gøre? 

Jeg vil ikke jeg ville skifte livsbane, jeg 
har en dejlig kone og en som kan lide 
mig for den jeg er, og giver mig lov til 

at bruge tid på min flyvning. 
Jeg har en knægt på tre år som elsker 
at flyve med farmand, og vi har også 
Pn lillP ny pi\ wj, vi hor gorlt og mang
ler ikke noget. Jeg er lykkelig. 

Kan du reparere et fly? 

Jeg har været med under hele re
staureringen af min flyver, og kender 
snart hver en del på den, men når den 
skal repareres, så må den ud til min 
gode mekaniker Thorkild i Kalund
borg Aviation. Han er en flymekani
ker af Guds nåde. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Der er mange jeg beundrer og ser op 
Lil inuen for flyvningen, mange uer 
har sat milepæle og gjort noget godt. 
Men en som jeg ser meget op til og 
beundrer er Niels Kristensen fra 
Tvindelstrup. Han har fløjet siden 
sidst i 1940'erne og flyver den dag i 
dag. Han passer også sit arbejde trods 
en alder af 92 år. 
Når man en gang imellem føler sig 
lidt udkørt og træt, så vender jeg altid 
tankerne på Niels. Der er over 60 år 

.... .... ..., ..., ..., .... .... .... ..... 



E-- Veteraner mødes ... Og sød musik opstår f 

endnu, før jeg kan begynde at beklage 
mig! Niels er et tydeligt eksempel på 
al flyvning og hårdl a1 bejde holde1 en 
ung. Et fantastisk menneske . 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Jeg har noget over 300 timer i bogen 
og det er på en periode på to år. Så 
det svarer til, at jeg flyver lidt over 
150 timer om året, og det er ikke for 
meget, jeg elsker det! 
Jeg har PPL, constant speed, optræk
keligt understel, og så er jeg inkar
neret halehjulsflyver, jeg mener per
sonligt at det er det eneste der duer. 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Jeg vil gerne videregive luftposten til 
min ven Martin Bech Olesen. Han er 
et menneske der sætter sig 100 pct 
ind i det han laver, og så er han et om
vandrende WW2 Leksikon. Han har 
desuden gjort rigtigt meget for KZ og 
Veteranklubben. 
Og så er han ved at totalt restaurere 
sin egen warbird:-) +-

Follow me! Når man lander i Kastrup med et lille 
fly, så er proceduren som for de store fly. 
Kenneth pendler af og til på arbejde i Kastrup 
Lufthavn. 

Niels Kristensen er et forbillede for Kenneth 
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OSCAR YANKEE AF: LARS FINKEN - LARS@FINKENWEB.DE 

OY- Gulfstream GIV-X 2014 4305 3.6.2014 A/S Maersk Aviation Holding, Dragør N805GA 
APM(3) 

OY-CHT ATR42-300 1988 080 4.6.2014 Nordic Aviation Contractor (Ireland) PJ-DAJ 
Ltd, c/o Billund 

OY-CRV ATR 72-212A 2008 782 9.7.2014 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund M-IBAF 

OY-CUK DHC-8-315 2002 591 6.8.2014 NAC Aviation 6 Ll<l, c/o Billund JA804K 

OY-CXS Schleicher ASH 26E 1995 26055 30.6.2014 Torben Simonsen, Smørum ( +1) HB-2269 

OY-EBW ATR 72-212A 2007 743 2.7.2014 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund M-YWAA 

OY-EJD(2) Dassault Falcon 7X 2014 236 2.7.2014 Air Alsie A/S, Sønderborg 

OY-HYO Robinson R44 Raven II 2006 11146 3.7.2014 Tandlægehuset Odense ApS, Odense 00-RWJ 

OY-JEL Giles G-202 1999 9705-031 13.8.2014 Lars Najbjerg, Them 
(midi. reg siden 12.8.1999) 

OY-J)C Raytheon Hawker 800XP 2003 258637 20.6.2014 Sun-Air ofScandinavia A/S, Billund N637XP 

OY-J)D Raytheon Beechjet 400A 1997 RK-133 12.9.2014 Sun-Air of Scandinavia A/S, Billund I-TOPS 

OY-JTL Boeing 737-42C 1990 24231 19.9.2014 Jet Time A/S, Kastrup N455KA 

OY-JZE ATR 72-212A 600-Version 2014 1164 23.7.2014 Jet Time A/S, Kastrup 

OY-KXP Scheibe SF 25C Falke 1980 44305 23.6.2014 Falkeforeningen af 2013, Eskebjerg D-KOOF 

OY-LHD Airbus A320-231 1990 113 25.6.2014 Danish Air Transport Leasing A/S, XY-AGI 
Vamdrup 

OY-ROI Ult:ramagic M 65 2010 65/179 4.6.2014 3pro Consult v /K.H.C. Larsen, Borup G-IANO 

OY-RVI Van's RV-bA 2003 9412-23650 14.8.2014 Palle Skovgaard Hansen, Smørum 
(midi. reg siden 9.5.2003) 

OY-RVS Van's RV-8 2004 81624 14.8.2014 Jørn Møller, c/o Sunds 
(midi reg siden 19.5.2004) 

DY-TIM Lancair 360 Gamma 2014 0502-FB226 8.9.2014 Tim Jørgensen, Hejls (midi reg) 

OY-YAE ATR 72-212A 2003 705 11.9.2014 NAC Aviation 8 Limited, c/o Billund TC-YAE 

OY-YAI ATR 72-212A 2009 879 4.7.2014 Nordic Aviation Contractor (Ireland) F-ORAA 
Ltd, c/o Billund 

OY-AXT(2) Scheibe SF 25C Falke 11.8.2014 Kolding Flyveklub Solgt til Ungarn 

OY-CKH[2) Dassault Falcon 2000EX 26.6.2014 AS Fort Aero, Tallinn, Estland Solgt som N552GR 

OY-CRX Schempp-Hirth Mini-Nimbus 15.9.2014 Lynge Christiansen, Gedser Havareret 
OY-EGU Cessna El 72ll Skyhawk 11.6.2014 Sven<l Gunner Poulsen, Askeby Efter ejers ønske 

OY-GSC Rockwell Commander 112A 6.8.2014 Zacho Holding ApS, Skanderborg Solgt til Spanien 

OY-HJI Guimbal Cabri G2 17.7.2014 OY-JRI ApS, Vamdrup Solgt til New Zealand 

OY-HPM Bell 20683 Jet Ranger lll 1.7.2014 Charlie 9 Helicopters ApS, Roskilde Solgttil Tjekkiet 

DY-JAS Piper PA-28-181 Archer lll 30.6.2014 Michael Frørup & Jesper Padborg I/S, Holte Solgt til Jordan 

OY-JDE Dassault Falcon 7X 1.7.2014 Air Alsie A/S, Sønderborg Solgt som F-HLIV 

OY-JTH Boeing 737-3YO 8.7.2014 Jet Time A/S, Kastrup Solgt som El-CFQ 

OY-KHE McDonnell Douglas MD-82 23.6.2014 SAS Danmark A/S, Kastrup Solgt som N493DN 

OY-LPU Cessna 510 Citation Mustang 9.9.2014 JA! Aviation ApS, Valby Solgt til USA 
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OY-MHA Dassault Falcon 2000EX 28.7.2014 Air Alsie A/S, Sønderborg Solgt som N156FJ 

OY-NAS Cirrus SR 22T 28.8.2014 Air Bos ApS, Frederiksberg Solgt til Polen 

OY-RCC Avra 146 Srs. 100 26.8.2014 AtlanticAirways, Faroe Islands P /F, Sørvagur Udlejet som SE-RJI 

OY-RFX Aerotechnik L 13 SOM Vivat 22.9.2014 Vivat-Gruppen, Haslev Solgt til Hviderusland 

OY-SFC SAAB 2000 4.6.2014 Rockton Aviation AB, c/o Stockholm Udlejet som G-LGNP 

OY-ADW Cessna 172B 15.8.2014 Gert Hrmsen, Vejby Henning With Sørensen, Toreby [ +2) 

OY-AGW Cessna F.172M Skyhawk 26.8.2014 Jesper Rosenberg Jensen, Odder PM Låsby ApS, Låsby 

OY-AKH Cessna F.172K Skyhawk 10.7.2014 Gert Aakjær Kristensen, Herning Johnny Jensen, Holeby 

OY-BCU Piper PA-28-180D 31.7.2014 EM Medier ApS, Aalborg Niels Jørn Ostersen, Egtved 
Cherokee 

OY-BDI Piper PA-28R-180 28.8.2014 Aviat Aviation ApS, Hellerup Center Flight ApS, Roskilde 
Cherokee Arrow 

OY-BGR Piper PA-28-140 Cherokee 23.7.2014 Ib W. Nielsen, Esbjerg ( +1) Fresh Air ApS, Esbjerg 
Cruiser 

OY-BJM Cessna F.lSOM 11.6.2014 Hans Erik Hemrningsen, Årslev AKTIV-gruppen, Fyns Flyveklub 

OY-BKS Piper PA-28-140B 12.6.2014 Jens Otto Larsen, Søndersø United Aeroclubs Denmark, Randers 
Cherokee 

OY-BVP Bolkow Bo 208C Junior 3 4.7.2014 Learntofly ApS, Karup Hans Hammer, København 

OY-UYW Cessna 140A 18.9.2014 Av1atmn Group Uenmark, Knud Dorn Johansson, Åbybro 
Storvorde 

OY-CUA Lancair 320 25.6.2014 Mads Kålund Guldbæk, Holte Jens Peter Jensen, Dragør (+1) 

OY-DHD Piper PA-28-140 Cherokee 17.9.2014 Ralley-Gruppen v /Ib Jensen, Nicolas Aamot Bødker, Valby 
Birkerød 

OY-DLY Piper PA-31-310 Navajo 17.6.2014 lkaros Fly ApS, Roskilde Helmut Barnholt Rame, Nairobi 

OY-DMJ S.A.l. KZ VII U-9 Lærke 4.7.2014 Jørgen Nielsen, Sønderborg Bjørn Iversen, Harrislee ( +2) 

OY-DSZ Taylorcraft Plus D 16.9.2014 Ove LinaaJensen, Skjern Magnus Bech, Ringkøbing ( +3) 

OY-EEZ Rutan Long-EZ 10.7.2014 Jens Bredahl Christensen, Smørum Mogens Pind, Nuuk 

OY-GUN Piper PA-32-301XCT 6XT 17.7.2014 Aircraft ApS, Rødovre Niels Erik Gilntelberg, Virum ( +3) 

OY-HFJ Robinson R22 Mariner 12.6.2014 Halm Service ApS, Hadsund SkyhostApS,Hadsund 

OY-HLK Robinson R22 4.6.2014 Claus Pedersen, Haderslev Benny Kjær Rasmussen, Slagelse 

OY-HOL Eurocopter EC 135 P2+ 1.7.2014 Nordic Air Ambulance A/S, Norsk Luftambulanse AS, Garderrnoen 
Frederiksberg 

OY-JXA Schleicher ASW 28-18 23.9.2014 Vestjysk Svæveflyveklub Poul Erik Jakobsen, Esbjerg 

OY-OOH Cc1meron N-77 26.6.2014 Line Visby IIc1nsen, Aarup Philip Mundt, Frederiksberg 

OY-RAN Piper PA-28-161 Warrior II 5.9.2014 Henning Weber, Hesselager ( +3) Hans Schmidt, Svendborg [ +1) 

OY-RVA Van's RV-6A 23.7.2014 Flyveklubben OY-RVA, Lejre Preben Rafn-Larsen, Charlottenlund 

OY-RVS Van's RV-8 8.9.2014 

OY-SLS Dassault Falcon 900EX 11.6.2014 AS Fort Aero, Tallinn, Estland Air Alsie A/S, Sønderborg 

OY-XKF Schleicher ASW 20F 12.6.2014 Øst-Sjællands Flyveklub, Rønnede Diego Ruben Gubliotta, Næstved 

OY-XLH Schleicher ASW 20F 10.7.2014 Kurt Madsen, Odense Brian Pavia Christensen, Odense 

OY-XNO Hoffrnann H 36 Dimona 24.7.2014 Søren Andersen, Lunderskov Morten HabekostJensen, Greve 

OY-XVU Schempp-Hirth Ventus 2cT 3.9.2014 Per Wmther, Holsted Ejergruppen Ventus 2cT TC/OY-XVU, 
Kolding 
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nr5) ~ Vamd,up 

LI~ SERVICE 
craft Maintenance 

Lufthavnsvej 7 A, DK-6580 Vamdrup 
+45 75 58 37 08, info@,airservice.dk 
www.airservice.dk 
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PiperWarrior (tunet I 60HP) 
udlejes fra Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv . 
.S9 29 I 3 16 - aviation@mail.dk 

Kalundborg Aviation t ilbyder vedligeholdelse og 
reparation af en- og to-motors stempelmotor fly 
Vi har EASA Part-1 45 maintenance & CAMO 
godkendelse samt en national godkendelse t il 
reparation af Annex li fly 

IS@~UNDBORG 
L/'c\I'VIATION 



GENERALSEKRETARIAT 

Kongelig Dansk Aeroklub 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
29 90 59 00 

Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 
e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Generalsekretær: Anders Madsen 
E-mail: kda@kda.dk 

Sekretariatet er åbent: 
Mandag-torsdag 12.30-16.00, 
Fredag er sekretariatet lukket. 

Biblioteketet er åbent: 
Mandag-Fredag 9.00-16.00 

KDA's BESTYRELSE 
Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 
e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Per Wistisen, næstformand 
telefon 98 18 43 16 
e-mail: perwistisen<a>stofanet.dk 

Jørgen Mouritzen 
Miljø- og flyvepladsudvalg 
telefon 40 500 555 
e-mail: mou<a>mou-pr.dk 

Michael Olesen 
telefon 97 32 33 88 
e-mail: mo<a>paraglideren.dk 

Palle J. Christensen, Luftrumsudvalg 
telefon 86 67 40 48 
e-mail: pallejc<a>mail.dk 

Lisette Bertelsen 
PR- og Kommunikationsudvalg 
telefon 20 92 15 00 
e-mail: lisette sb<a>hotmail.com 

1. suppleant: Jacques Johsman 
(indtrådt i bestyrelsen 8. juli 2013) 
2. suppleant: Ole Kobberup 

DANSK BALLON UNION 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon: 86 27 66 63 
www.ballonunion.dk 
E-mail: formand@ballonunion.dk 

DANSK HANGGLIDING 
OG PARAGLIDING UNION 
KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
Telefon 29905900 
www.dhpu.dk 
E-mail: dhpu@dhpu.dk 

DANSK FALDSKÆRMS UNION 
Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
Telefon: 4326 2777 
Telefax 4343 0345 
www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

DANSK KUNSTFLYVER UNION 
Morten Hartvig Hanesn 
Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde 
Fif.: 21 33 05 79 
www.kunstflyvning.dk 
morten.hartvig.hansen@mail.dk 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Knud Nielsen 86 23 16 52 
E-mail: elek@fiber.dk 
Sekretariat: Merete Strandberg 
Limfjordsgade 121, Gjøl 
9440 Åbybro 
Telefon: 78 78 21 90 
www.flyvdmu.dk 
E-mail: mail@flyvdmu.dk 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholdtvej 10, 7400 Herning 
Telefon: 97 14 91 55 (man-fre 10-14) 
Fax: 97 14 91 08 
www.dsvu.dl 
E-mail: dsvu@dsvu.net 

DANSK UL FLYVER UNION 
Formand: Per Horn 

Sekretariatet: Dagmar Skov 
GI.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Tirsdag og torsdag 17:00 - 19:00 
Onsdag og fredag 13:30 - 16:00 
Telefon: 74 82 20 21 
Fax: 74 82 24 00 
www.dulfu.dk 
E-mail: dulfu@dbmail.dk 

DANSK GYROKOPTER UNION 
Formand: Carsten Svendsen 
Stenkær 27, 2765 Smørum 
E-mail: carsten@cb-svendsen.dk 
Telefon: 40 10 52 86 

KZ & VETERANFLY KLUBBEN 
Formand: Bent Esbensen 
Telefon: 50 99 70 07 
E-mail: besbensen@gmail.com 

Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen 
Telefon: 20 68 15 85 
E-mail: gabs-pedersen@privat.dk 

MODELFLYVNING DANMARK 
Formand: Allan Feldt 
telefon: 86 13 4140 
Sekretariat: Marttin Stuart Nielsen 
Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 
4660 St. Heddinge 
Telefon: 86 22 63 19 

www.modelflyvning.dk 
E-mail: info@modelflyvning.dk 

+-



En lille flyverhilsen her fra Sydfyn. 

Fornylig, en ganske almindelig hverdag på en af de sidste i august 
måned i år, fløj jeg fra Tåsinge til Sønderborg, som så ofte før, 
med det primære formål at indtage en kop eftermiddngskaffe. På Afis
frekvensen anede jeg, at der ventede mig mere end blot en kop kaf
fe. 

Efter landing fik jeg de fornødne taxi- instruktioner, samt oriente
ring om, at jeg lige skulle huske mine ørepropper, når jeg steg ud 
på 
Apron. -En HURRICANE var ved at starte op!! Jeg hørte udmærket, 
hvad Afis-manden sagde, men havde svært ved at tro på det! 

En vaskeægte Hurricane -i Sønderborg_ Det var dog utroligt. 
Og endnu mere utroligt, at det netop skulle ske, lige da jeg an
kom! Men sandt var det! 
Og oven i det hele fik jeg lejlighed til at snakke med piloten, der 
kunne fortælle lidt om flyets historie, herunder at det for nylig 
var blevet restaureret. Ydermere kunne pilotPn -der vai engelsk 
instn11<tør b&de t.:ivilt og i RAF-fortæl le, at flyet efter en l ille 
afstikker til Tyskland, skulle til England. 

Foran dette pragteksemplar af en Hurricane holdt et andet smukt og 
unikt fly ... en knaldgul Harvard ... UNBELIEVABLE! 
De to fly taxiede ud for start bnne 32-til stor glæde og fornøjelse 
for de efterhånden mange tililende piloter m.fl.-heriblandt et par 
tyske GA- piloter! 
Efter take-off blev pladsen passeret i smuk low- pass med tilsat røg 
fra den gule Harvard--og sejrsrul fra den kække Hurricane. 

Wooouw. 

Og så bare på sådan en ganske almindelig 
dag i slutningen af august måned! 

Kaffen_ jo_ den fik jeg også_ om end jeg 
næsten havde glemt den!! 

De bedste flyverhilsner 

Lars Skjødt Jensen 
SVENDBORG 
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CENTER AIR PILOT ACADEMY 

Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 
www.blivpilot.com 
+45 46 1!) 10 10 

Q air bp 

Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

.. 

pilot acaden1y 
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/ LÆR AT FLYVE I AARHUS 

'i' Kontakt: 
1
'1 wwwaarhusa11-cente,·dk 
,! www.aarhusa1rclub.dk 

Uddannelser: 
Tra fi kflyveruddannelse ATP, integreret eller modular 
PPL, CPL, IR, FI, Proficiency check, t ræningsnyvning, 
differences rraining på Pn- og nermotorcde-. 
M CC, Night qualification, alle radiocertifikater 
HelikoptPr PPL, CPL, integreret elle1 rnodular, 
Night qualificarion 
Typerating R22, R44, PC12. 

Copenhagen AirTaxi• A/ S Skolen for Civil Pilot Uddanne lse• 
CAT flyservice A/S 

KøhPnhavns Lufthavn Ros~ilde LufthavnsveJ 34 • 38 
DK 4000 Roskilde Dcnmark 

Tlf.: +45 46 19 11 14 E•mail:ca t@aircat.dk Web: www.aircat.dk 

- -

KoldingEgnens Lufthavn /Vojens Lufthavn 
T lf: 5323 I 060 / Fax: 7353 3 183 

www.climb2.dk / Mail: jas@climb2.dk 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG SKOLING 

- ALLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

Billund Air Center A/S 
Stratusvej 15 • DK.7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

Fax. 7535 3966 • bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

•• H e lifligh t.dk 

li 
HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE PÅ 
HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 
ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af professionelle 
piloter med baggrund i forsvaret og kommer
cielle flyveselskaber. 

Helifllght.dk ApS 
HangarveJ H~ 11 • OK-4000 Tune Roskilde • +45 7022 526( 

kontakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 

Greybird Aviation College tilbyder PPL til 
fly og helikopter samt efteruddannelse: 

T ræningsflyvning 
Bridgekursus 
Proficiency check 
VFR-NAT 
Halehjulstræning 
N (JEG Ja11,l..1 aJl<.><.crUllkat 
BEG Engelsk radiocertifikat 
Kone-nyve-kursus 
Kunstflyvning og spinkurser 

www.greybord.dk • Tlf 70 770 110 
M,rl· rnfo@greybrrd.dk 

IKAROS FTO 

TILBYDER: 
• PPL Teori 
• Skoling til PPL og CPL 
• Skoling til SE og ME klasserettighed 

Skoling til SE og ME instrumentrettighed 
• Skoling ti l nat rettighed 

Skoling til instruktørrettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 
• 12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

Roskilde Lufthavn • Tlf 46 14 18 70 





Ya'ASERVICE 
GENERAL AYIATIOH SERVICE APS WWW.GASUYJC[.OK 

GENERAL AVIATION SERVICE APS VAT NO., DK 20 81 æ 08 

LUFTHAVNSVEJ 44 

4000 ROSKILDE 

DENMARK 

+45 72 170 180 

WWW.GASERVICE.DK 

INFO@GASERVICE DK 

~l:h~ r,,r,;,,;.1 SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP llf!i . r, TIL VORES NYHEDSBREV 
L.:I■ ., 

DK 745.0098 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

0049/4841 /935588 
aeroclean-husum((ufreenet.de 

www.aeroclean-nusum.de 
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IKAROS ATO TILBYDER: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Teori PPL 

Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Learning, 80 timer 
Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
Skoling ti l PPL & CPL 
Skoling til en- og to-motoret klasserettighed 
Skoling til en- og to- rnotoret instrumentrettighed 
Skoling til Instruktør rettighed, FI 
Skoling til Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
Skoling til Nat rettighed, NQ 
PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
12. Lime, Diff.- og Fam.trænlng 
IRSE træning i Full Motion Redbird Simulator 
IRSE PC i Full Motion Redbird Simulator 
Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
Revalidation/Renewa I div. rettigheder 

~ 
~ 

IKAROS FLY 
Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 

http://www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • Tlf.: 461418 70 

DAO Aviation AS 
Copenhagen Airport l~oskild e 
Hangarvej Hl 
4000 Roskilde 
Phone: + 45 46 19 12 l 9 
www.dao.dk 

- '\ 
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Kæmpemøller eller sikker flyvning? 

I midten af 1970'erne arbejdede en 
flok ildsjæle på at bygge en vind
mølle i en lille Vestjysk by, med det 
dengang ukendte navn Tvind. Vind
møllen var en af de største i Verden, 
men der blev grinet højt og længe af 
tårnet, der var malet som månera
ketten i tegneserien Tintin, og af at 
møllebyggerne troede, at de kunne 
få de tre glasfiber-møllevinger til at 
hænge fast i møllehatten og produ
cere strøm. Det var dengang, og det 
var et ret harmløst eksperiment, der 
dog var med til at inspirere andre til 
at bygge vindmøller. 

Siden Tvindmøllen er der sket en 
enorm udvikling, og vindmøllein
dustrien er på få årtier vokset fra at 
være små og mellemstore virksom
heder, til at være enorme industrigi
ganter med magt over tingene. Af og 
til har de dog nok lige lovligt meget 
magt over tingene, for det har aldrig 
ligget i kortene at alle vi, der er til
hængere af grøn vindenergi, skulle 
stå i situationer hvor de møller, som 
vi principielt støtter, skal stilles op 
hvor de med stor sandsynlighed bli
ver direkte livsfarlige! 

Ikke langt fra en stor vindmøllefabrik, 
er der nu planer om at opstille - i 
første omgang - fire kæmpevindmøl
ler, der ud over at producere strøm 
også skal fungere som forsøgsmøller, 
så fremtidige møller kan blive endnu 
mere effektive. Problemet er bare, at 
producenten vil stille møllerne op tæt 
på Stauning Lufthavn, og at det med 
stor sandsynlighed vil medføre døds
ulykker, når små og mellemstore fly 
ramler ind i møllerne i marginalt vejr. 
Det er ganske enkelt en "ammer" for 
mens møllerne kan placeres mange 
andre steder, så kan lufthavnen i 
Stauning ikke uden videre flyttes, og 
bliver den lukket, som konsekvens af 
fejlplacerede møller, så kommer der 
aldrig en tilsvarende lufthavn igen i 
den egn af landet! 

Vindenergi har vi brug for, men møl
lerne skal placeres så de ikke bliver 
livsfarlige forhindringer for fly, eller 
på anden møde ødelægger de akti
viteter møllerne bliver naboer til. 
Danmark er stort nok til kæmpevind
møller, men i de tilfælde hvor det ikke 
er formålstjenligt at de placeres til 
havs, skal de placeres med omtanke, 

Rune Balle 
Redaktør . 

og udgwer af FLYVfi 
ra 2013 

Født· 
'Odense 1967 

-.__ - --,, A·cert./PPL 1991 
Cand. scient . 
CP . I antropo{ . t.. i New z. t og, Kbh. 1999 
CPL . D ea and 2003 
F! ' anmark 2004 

yvep{adschef på Sa . 
Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 

Søfly rating Canada 2012 

og at placere kæmpevindmøller så 
tæt på Stauning Lufthavn som det er 
planlagt, er ganske enkelt ikke or
dentligt gennemtænkt og derfor Ikke 
acceptabelt! 

Mange har klaget over det planlagte 
møllebyggeri, og på www.kda.dk kan 
man læse den skrivelse Kongelig 
Dansk Aeroklub har sendt til Trafik
styrelsen, hvori KDA argumenterer 
imod at placere kæmpevindmøllerne 
så tæt på Stuning Lufthavn, som det 
er planen. 

Læs skrivelsen, og støt bestræbel
serne på at få placeret kæmpevind
møllerne et andet sted, hvor de gør 
mindst mulig skade på eksisterende 
aktiviteter! 

Glædelig Jul & Godt Nytår! 
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KORT SAGT af Rune Balle 

NYE FLY TIL FLYVERHJEMMEVÆRNET 

10. oktober i å r blev der indgået en aftale om at lease to 
to-motorede Britten Normann Islandere, der er same type 
som Capenhagen Air Taxi i mange år har anvendt på ø
ruten Roskilde-Anholt-Læsø. 

Det betyder, at Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet fra 
efteråret 2015 vil være klar at løse opgaver i luften, med 
et fly der får plads til op til seks passagerer. Flyene vil få 
monteret videokamera og infrarødt kamera, og de vil blive 
placeret i Aalborg og Roskilde og være på en times kald for 
Forsvaret, som kan indsætte dem på samme made som det 
gøres med Marinehjemmeværnets fartøjer. 

"Døgnet rundt vil vores nye luftbårne enhed kunne stille 
et fly til rådighed på times beredskab, som i praksis vil 
blive kortere, fordi den to mand store besætning på vagt 
vil befinde sig sammen med flyet i enten Aalborg eller Ros
kilde" siger chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler. 

De to fly kommer til Danmark i foråret 2015, og ventes 
klar til indsættelser i løbet af efteråret 2015. 
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nders sJa nde til den,co 
nytter. Foto: Rune Balle 

SAS KØBER CIMBER 
Den 8. December 2014 indgik SAS en aftale med ejerne 
af Cimber om at overtage 10!0% af aktierne i Cimber A/S. 
SAS har siden 2004 haft en wet lease aftale med Cimber, 
der har en omkostningseffektiv produktionsplatform for 
operation af regionale jetfly. Købet giver SAS en mulighed 
for at overføre produktion med 12 af SAS' mindre CRJ900 
fly til Cimber med base i København. SAS vil herved kunne 
opnå en mere fokuseret og fleksibel produktion. 

Selskabet blev stiftet 15. maj 2012, i kølvandet på Cimber 
Sterlings konkurs 3. maj 2012, gennem en virksomheds
overdragelse af den CRJ aktivitet som Cimber Sterling 
havde fløjet for SAS siden 2004. 

Siden stiftelsen er selskabets aktiviteter udvidet med 
yderligere fly og i dag opererer selskabet i alt fem fly på 
fast kontraktflyvning, fire CRJ200 for SAS med base i Kø
benhavn og en ATR72 for Hciga Kusten Flyg (NextJet) med 
base i brnskoldsvik. 
Cimber A/S beskæftiger nu ca. 130 medarbejdere og har 
sit hovedkontor i Sønderborg, men også aktiviteter i andre 
lufthavne. Selskabets vedligeholdelsesfaciliteter og hangar 
er placeret i Københavns lufthavn. 



SUN-AIR OVERTAGER SCANTECH 

Flyselskabet Sun-Air som tidligere har serviceret Nordjyl
land med en fast ruteforbindelse mellem Sindal og Køben
havn vender tilbage til det nordjyske, idet firmaet fra i dag 
har overtaget ScanTech i Sindal. 

Sun-Airs aktiviteter startede i 1978 med bl.a. handel af fly. 
I dag opererer firmaet en række udenlandske ruter i fran
chise samarbejde med British Airways. Sun-Air har base i 
Billund samt faciliteter i Thisted og Aarhus og opererer en 
række regionale ruter til udlandet fra Aalborg, Billund og 
Aarhus. I firmaets flåde indgår en række business jets af 
mærket Hawker /Beechjets som bruges kommercielt. 
ScanTech har specialiseret vedligehold og modifil<;itin
ner af Beechcraft's King Airs modeller og er det eneste 
værksted om servicerer Hawker /Beechjets i Danmark. 
Firmaets aktiviteter videreføres som hidtil, men udvider 
nu aktiviteterne, idet Sun-Airs Beechjets fremover vil blive 
serviceret hos ScanTech i Sindal. 

Alle arbejdspladser i Sindal bibeholdes. Udvidelsen af ak
tiviteterne på servicesiden betyder dog at ScanTech's han
gar faciliteter i Sindal skal udvides, og i takt med flere akti
viteter skal findes 4-5 nye medarbejdere på teknik siden. 

ScanTech er både FAA og EASA part 145 autoriseret fly
værksted og med næsten 40 års erfaring i branchen. 
Det fremtidige servicearbejde i hangarene i Sindal 
forlsæller på ScanTechs Parl 145 certificering. + 

Bombardier Canadair CL600-2B19 
Foto: Cimber 

ScanTech og Sun-Air foran Sun-Airs nyerhvervede Beechjet i Scan
Techs hangar. Fra venstre: 
Mads-Henrik Jensen Business Development Manager 
Tom Hassing - Direktør ScanTech 
Niels Sundberg - CEO Sun-Air 
Evan Grønhøj-CAMO Manager ScanTech 
Kristoffer Sundberg - CEO Sun-Air 
Jørgen Meyer - Bestyrelsesformand Sun-Air 
Kristian Tvcrgaard Commcrcial Dircctor Sun /\ir 
Foto: ScanTech 



Thorke/1 Sætervadet, der er redaktør af vores norske "søster-magasin" FLYNYTT, 
besøgte EAA Air Venture i Oshkosh i juli måned, for at se på udviklingen indenfor 
dieselmotorer til små fly. I seneste FLYNYTT har Thorkel/ gjort rede for hvor langt 
motorfabrikanterne er nået, og FLYV har fået lov til at kigge ham over skulderen. 

Tekst: Rune Balle med inspiration fra Thorkel[ Sætervadet 
Foto: Thorke/l Sætervadet m.fl. 

Rudolf Diesel levede i Tyskland fra 
1858 Lil 1913 ug i µe1 iuJ en 1893-97 
udviklede han den motortype han 
senere lagde navn til. Modsat ben
zinmotoren - hvor benzindampe for
brændes efter at være blevet antændt 
af gnistrende tændrør - så fungerer 
dieselmotoren ved at petroleumslig
nende diesel-dampe komprimeres så 
meget, at der opstår selvantændelse. 
Det kaldes også en "kompressions
tændings-motor." 

Lidt misvisende, kaldes de "nye" 
kompressions-tændings-motorer til 
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flyvemaskiner for DIESEL-MOTORER, 
fur når Je e r munlerel i fly er del JET
brændstof der fyldes i tankene, og 
ikke traditionel dieselolie. Det skyl
des, at dieselolie - som vi hælder i bi
ler, lastvogne eller traktorer - har den 
ulempe, at man ikke kan være 100% 
sikker på hvordan olien er raffineret 
og hvilke tanke eller tankvogne olien 
har været igennem, inden den bliver 
hældt i tankene på et fly, der ikke 
lige kan holde ind til siden, hvis der 
skulle være snavs i brændstoffet! JET
brændstof er også raffi neret t il en lidt 
anden standard, så med andre ord 

er JET-brændstof ikke identisk med 
dieselolie, og da fly med dieselmotor 
er konstrueret til JET-brændstof, an
befaler motorproducenterne, at man 
undgår at anvende dieselolie i disse 
dieselmotorer. 

DIESEL ELLER BENZIN 

Rudolf Diesel har lagt navn til både 
dieselmotoren og dieselbrændstoffet 
og sammenligner man dieselmotoren 
med benzinmotoren, har dieselmoto
ren flere fordele. Højere kompression 
betyder højere virkningsgrad og der
med lavere forbrug af brændstof. 



Globalt set har JET-brænd
stof også den fordel, at 
det kan købes langt flere 
steder end AVGAS, og så 
er JET væsentligt billi
gere end AVGAS. To gode 

grunde, der har stor be
tydning når brændstofpris 
og tilgængelighed spiller 

afgørende roller. 

"GRØNNERE" FLYVNING 

DieselmotorPr h::ir m::irk::int 
bedre brændstoføkonomi end 

benzinmotorer, der blandt andet 
er mindre økonomiske fordi en del af 
benzinen ikke forbrændes, men for
damper, på vej gennem motoren, og 
på den måde bruges til at køle ben
zinmotorerne. 
Faktisk bruger en dieselmotor 
30-40% mindre brændstof end en 
benzinmotor, og det giver lavere C02-
udslip. Dieselmotorer har også den 
fordel, at de støjer mindre end ben
zinmotorer og da omdrejningstallet 
sum regel er lavere på en dieselmotor 
end en benzinmoto1~ er der også min
dre propelstøj. 

Dieselmotorer er dog som regel 
større og tungere end tilsvarende 
benzinmotorer, og det giver øget 
vindmodstand og øget vægt, der dog 
opvejes af at dieselfly bruger mindre 
brændstof, og derfor ikke behøver at 
medbringe lige så meget brændstof 
som tilsvarende fly med benzinmotor. 
Alt i alt er det altså næsten en gåde, 
at dieselmotorer ikke har udkonkur
reret benzinmotorer for længe siden, 
men det har sine årsager! 

UDFORDRINGER 

Når dieselmotorer ikke for længst 
har taget over fra benzinmotorer, 
skyldes det blandt andet, at de ben
zinmotorer, der blev udviklet til små 
fly i starten af 1950'erne, er utroligt 
pålidelige. Men langt hen ad vejen 
skyldes det nok også vanetænkning 
ud fra devisen: "man ved hvad man 
har", for de kendte benzinmotorer 
har virkeligt gjort det godt gennem 
mange årtier! 

At opnå samme pålidelighed har 
været - og er - en udfordring for die
selmotorfabrikanterne, hvilket blandt 
andet skyldes, at en dieselmotor 
arbejder anderledes end en benzin
motor. Den afgørende forskel på ben
zinmotorer og dieselmotorer er, at 
kraftimpulserne for hvert arbejdsslag 
i en dieselmotor er større, hvilket 
skaber skadelige resonanser, der kun 
forværres, når der kobles to-tre rela
tivt tunge propelblade på motoren. 
For at overkomme de skadelige reso
nanser, har nogle motorfabrikanter 
satset på "torsions-dæmpere" mens 
andre har satset på et koblingsdrev, 
som på Diamond DA40, der dog fik et 
dårligt ry på grund af koblingsdrev, 
der gik i stykker under flyvning. Et 
problem der siden hen er løst. 
Ud over at arbejde med "tursions
dæmpere" og koblinger, arbejdes der 
også med at udvikle lettere komposit
propeller, der kan være med til at 
afhjælpe problematikken, og som 
bekendt er al begyndelse svær. At ud
vikle nye dieselmotorer, der skal tage 
konkurrencen op mod benzinmoto
rer, der i årtier har været hyldevarer, 
kræver store ressourcer, men trods 
udfordringer, er dieselmotorerne dog 
ved at bide sig fast i markedet. 

VEDLIGEHOLD 

Benzinmotorer i små fly er designet 
til at holde et vist antal motor-gangti
mer eller et vist antal år. Typisk om
kring 2.000 timer og 12 år, hvilket i 
mange tilfælde kan forlænges med to 
gange 10%, så en motor, der er bereg
net til at holde 2.000 timer, kan bru
ges op mod 2.400 timer eller tæt på 
14 ½ år, inden motoren skal igennem 
et "overhaul", hvilket vil sige at den 
adskilles totalt og genopbygges med 
mange nye dele, så den har samme 
kvalitet som en fabriksny motor. Når 
man sammenligner motorer, tales 
der om "TBO" - Time Between Over
haul - altså antal gangtimer mellem 
overhaling, mens der tales om "TBR" 
- Time Between Replacement - når 
motoren ikke kan overhales, men skal 
erstattes af en ny, som det har været 
tilfældet med flere dieselmotorer. 

(.pssna 1 R2 med die.se/motor: Det er en SMA
motor der bliver monteret i næsen af næste 
generations C-182 der kaldes J182T. Flyet 
får en rækkevidde på 1.360 sømil mod 690 i 
benzinversionen, hvilket vil sige en maksimal 
flyvetid på ca. 8:45 mod 4:45 timer. 
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En af de store problemer for diesel
motorfabrikanterne, har været at do
kumentere samme holdbarhed som 
de "gamle" kendte benzinmotorer 
kan præstere, men fabrikanterne er 
ved at være med. Fransk-amerikan
ske SMA er nået op på 2.400 timer 
TBO, men ud over at disse dieselmo
torer nu har nået samme TBO som 
benzinmotorerne, har de den fordel, 
at der skal færre løbende eftersyn til, 
hvilket også er værd at regne med. 
For hvor en traditionel benzinmotor 
efterses af en mekaniker for hver 50 
flyvetimer, fordi der bl.a. skal checkes 
tændrør og skiftes olie og oliefilter, 
så er kravet hos SMA kun eftersyn for 
hver 100 timer og skift af brændstof
filter for hver 200 timer. 

Cessna 172 med dieselmotor: Kort tid efter 
at Piper lancerede deres Piper Archer DX 
med Continentals CD-155 dieselmotor, 
følger ærkekonkurrenten Cessna efter med 
samme motor. 

I 2008 gik tyske Thielert konkurs, 
efter flere år med vigende salg og 
mange tekniske problemer med de 
solgte dieselmotorer. 1 årene efter 
konkursen, var der ikke mange der 
troede på at dieselmotorer ville få en 
fremtid i små fly, men måske er det 
tid til at være mindre skråsikker på at 
små fly aldrig vil flyve på andet end 
benzin. 
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ENKEL BETJENING 

Cessna har produceret rigtigt mange 
tusinde små fly med benzinmotor, 
men måske er det ved at være slut 
med AVGAS til nye Cessna'er. I hvert 
fald er Cessna 182 med dieselmotor 
ved at vinde indpas, og alene i 2014 
produceres der 90 182'ere med SMA-
303 der yder 230-270 HK. De nye 
dieselmotorer er elektronisk styrede, 
og derfor er det kun et håndtag til 
at betjene motoren, der således ikke 
har propelhåndtag og mixturehånd
tag men kun et såkaldt "single lever" 
håndtag. At der ikke skal pilles ved 
propeller- og mixture-håndtag, giver 
mindre risiko for at der "Jeanes" for 
meget eller for lidt, ligesom det giver 
mindre risiko for at motoren udsæt
tes for overbelastning, hvis en pilot 
fejlindstiller molorydelse og prope
lomdrejninger. 

Cessna arbejder også på at levere 
Cl 72 med dieselmotor, men hvor 
182'eren får motoren fra SMA, vil 
172'eren blive udrustet med en 
Continental-diesel, ligesom den 
Piper bruger på PA-28, der sælges 
til mange flyveskoler, der gerne vil 
spare på brændstofu<lgiflerne. Og 
spares, det kan der, for PA-28 Archer 
DX cruiser har et forbrug på kun godt 
15 liter JET-brændstof i timen mod 
godt ::rn litP.r AVGAS i benzinversio
nen. Med en pris på lige under 10 kr. 
literen for JET mod 20 kr. literen for 
AVGAS er resultatet af regnestykket 
indbydende: 150 kr. pr time med 
dieselmotor mod 600 kr. pr time med 
benzinmotor. For en flyveskole med 
- skal vi sige - 5 fly der hver flyver 
300 timer om året løber det op i en 
besparelse på 675.000 kr. OM ÅRET! I 
det regnestykke skal der så naturlig
vis tages højde for forrentning af nye 
fly samtt udgifter til vedligeholdelse 
af flyene. Om det hænger sammen vil 
fremtiden vise. 

0 

CON'fINEN'1'1lt 'l'llOil J)1l DIESEt 
Samtidig med at Cessna offentliggør, at de vil 
levere den klassiske C-172 med Continental diesel
motor, lancerer Continental en ny motor til større 
fly. 

I årene efter 2008 blev 
konkursboet efter 
Thielert administreret 
af en kurator, der i 
2013 solgte aktiverne 

til det kinesisk ejede Continental 
Motors, der satser massivt på diesel
motorer til små fly. Allerede inden 
købet af Thielert, havde Continental 
nye dieselmotorer på programmet, og 
kunne levere motorer på 230 og 245 
HK, der var ikke var ombyggede bil
motorer men dieselmotorer, der fra 
starten var konstrueret til fly. Denne 
motorserie er navngivet CD-200. 

Efter opkøbet af Thielert, lancerede 
Continental CD-100 serien med hhv. 
CD-135 og CD-155, der anvendes i 
PA28 og snart også Cl 72. Continental 
har dog også en større motor på vej, 
nemlig en V6 diesel, der forventes 
klar til salg fra 2016. Continental-chef 
Rhett Ross fortæller, at det tyske de
sign-team udviklede motoren på bare 
ni måneder, og man nu er i gang med 
test og certificering af den nye kraftige 
dieselmotor, der forventes at få en 
TBO på :2.400 timer, når hele testpro
grammet er gennemført og myndighe
derne har godkendt motorens gangtid. 



Mens stort set alle kommer
cielle fly anvender turbine
motorer - enten som turbo
fan eller turbo-prop - så er 
det ekstremt få små flyve
maskiner, der anvender tur
binemotorer. Ikke desto min
dre så er de måske på vej, 
idet den tjekkiske motorpro
ducent PBS Valka Bites nu 
tilbyder både turboprop og 
jetmotorer til små fly. 

Set i forhold til motorvægten, leverer 
turbinemotorer langt mere kraft, end 
stempelmotorer i samme vægtklasse. 
Desværre bruger turbinemotorer 
meget mere brændstof, hvilket ikke 
gør dem særligt økonomiske i små fly. 
En jetmotor, der yder samme træk
kraft som en tilsvarende stempelmo
tor på 200 HK vejP.r kun omkring 20 
kg, og det åbner nye muligheder 
for f.eks. byggesæt, som ~ ameri-

kanske Sonex har taget til sig. Under 
slagordet "Now it's time go get your 
own jet" har de lanceret jetudgaven 
SubSonex JSX-2, der er et en-sædet 
aerobatic-fly. Maskinen fløj første 
gang 10. juli 2014, hvilket vil sige 
kort før EAA Air Venture i Oshkosh. 

900 TIMER TBO 
Sonex er ikke færtlige meu al Lesl
flyve SubSonex JSX-2, og har derfor 
ikke offentliggjort pe1Jormance for 
flyet, som de dog fortæller er hurtig 
og morsom at flyve. Den forventede 
pris på byggesæt - og jetmotor - for
ventes at ligge på omkring 800.000 
kr.+ moms. 

Selvom turbinemotorer i store fly 
er kendt for pålidelighed, så er mo
torproducenten forsigtig, hvilket af
spejles i at motorerne skal overhales 
efter 900 timer. Hvor hurtig SubSo
nex JSX-2 flyver, er som nævnt ikke 
offentliggjort, men mon ikke man kan 
nå ligeså langt på 900 timer i Sub
Sonex JSX-2 som på 2.400 timer i en 
Ce~~na 172 elle1 Pi per 28? 

Skulle man foretrække turbo-prop 
leverer PBS også sådan en, og til bl.a. 
byggesættet Vans RV-10 har PBS ud
viklet deres TP-100 turboprop. 



'I10'I11llfI1S DIESEt 

Efter 18 år med tidskræven
de udvikling kan Delta Hawk 
bevise, at deres banebryden
de totakts-diesel er luftdyg
tig, og kort tid inden EAA Air 
Venture i Oshkosh blev den 
nye dieselmotor installeret i 
en Cirrus SR20, der herefter 
kunne flyve til Oshkosh med 
en entusiastisk testpilot ved 
pinden. 

Den nye cowling på Cirrus SR20 er designet 

of LoPresti Aviation, der er kendt for design

modifikationer. 

"Jeg er vældigt imponeret over DeltaHawk

motoren': siger Cirrus instruktør og testpilot 

Nathan Zucker. 
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Mens Cessna og Piper satser på SMA 
og Continentals traditionelle fire
takts dieselmotorer, satser den ame
rikanske producent Delta Hawk på 
en helt ny to-takts-dieselmotor, som 
Cirrus er i fuld gang med at testflyve. 

Da Delta Hawk projektet blev påbe
gyndt, var planen at udvikle den nye 
motor på tre år, og til det havde de et 
budget på en million dollars. 18 år 
senere havde investorerne brændt 
25 mio. dollars afpå projektet, der 
heldigvis er endt med en nyudviklet 
dieselmotor. 

Delta Hawks dieselmotorer er både 
mere kompakte og lettere end de 
benzinmotorer de skal afløse. Det er 
muligt fordi to-takts-konstruktionen 
gør, at der er brug for færre dele, og 
ved pl;:1r.ere r.ylinrlrnne i V fylrlPr mo
toren mindre, hvilket på Cirrus'en har 
givet mulighed for et mere aerodyna
misk forparti med slankere cowling. 
Da en totaktsdiesel har dobbelt så 
mange arbejdsslag som en firetakts
motor, opleves motoren roligere med 
mindre vibrationer, hvilket også gør 
at propellen kan kobles direkte på 
krumtapakslen uden gearing, modsat 
f.eks. Centurions CD-155, der anven
des i C-172 og PA-28. 

Cirrus SR.20 EXPERIMENTAL med DeltaHawk 

totakts dieselmotor. 

TILFREDS TESTPILOT 

"Jeg er vældigt imponeret over den 
nye motor" siger Cirrus testpilot og 
flylngenlør Nathan Zucker til FLY
NYTTs redaktør Thorkell Sætervadet, 
da de mødes i Oshkosh. "Gennem 
testprogrammet har motoren vist sig 
at fungere rigtigt godt, og sammenlig
net med benzinmotoren er det man 
lægger mest mærke til, at der er langt 
færre vibrationer." 

Om alt g;år vel kan Delta Hawks 
totakts-diesel-motor med andre ord 
gå hen og blive ny standardmotor i 
Cirrus-fl.yene, der hidtil at fløj et med 
Contine111tals traditionelle benzinmo
torer, der dog bruger 30-40% mere 
AVr,A':, f:'nd DeltaHawk bruger JET-Al. 



IIENZINIIO'I1QllEll 
HIJVEll OGSA 
HEl)llE 

Også indenfor benzinmotor
teknologi er der også sket en 
hel del gennem de seneste 
ti år. Nye motortyper fylder 
mindre, bruger mindre ben
zin og forurener mindre. 

Der er ingen tvivl om at motorfabri
kanten ROTAX har revolutioneret den 
lette del af flyvning med små fly, hvor 
særligt ROTAX 912 har sat sig godt og 
grundigt på markedet. 

Den store fordel, der giver ROTAX 
store markedsandele, er at deres 
"vinder-motor" ROTAX912 er kom
pakt og let, hvilket gør den ekstremt 
velegnet til to-sædede ultralette fly, 
med en startvægt på under 450 kg. 

Sammenligner man økonomien i en 
ROTAX-motor i to-sædede fly, med de 
traditionelle Continental og Lycoming 
motorer i "traditionelle" fire-sædede 
fly, falmer brændstoføkonomien 
dog lidt, hvis man regner på benzin
forbrug pr sæde. At sammenligne 
benzinforbruget i to-sæders UL-fly 
med traditionelle firesæders-fly, er 
dog lidt søgt, da vi alle ved, at rigtigt 
mange fire-sæders fly sjældent flyver 
med mere end to personer. 

De traditionelle "lycosaurus-motorer" 
- der blev designet i begyndelsen af 
19 5 O'erne - er dog lagt fra hægtet af, 
og selv om vi har vænnet os til at en 

Cessna eller en Pi per bruger 30 liter 
i timen, så er det faktisk muligt at 
mindske benzinforbruget, ved at bru
ge moderne motor-teknologi, såsom 
"Gamijectors", der styrer benzin-luft
blandingen. 

Sådan læser du tabellerne: 

Der findes allerede nu mange diesel
motorer på markedet, og for at kunne 
sammenligne de nye dieselmotorer 
med kendte benzinmotorer, har vi vist 
tre kendte benzinmotorer og 11 diesel
motorer der fungerer på JET samt en 
enkelt "rigtig" jet-motor. 
For at sammenligne, er motorernes 
specifikke forbrug opgivet ved ca. 65% 
motorydelse. Motorernes vægte er til
nærmelsesvist sammenlignelige, men 
det skal bemærkes at nogle fabrikanter 
opgiver motorens vægt uden olie og 
propel, men andre medregner olie og 
propel. 
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f~ESSNA 172 tJEI) '11111EtEll'J1 l)IESEttl0'1101l 
Tekst og foto: Rune Balle 

For at afprøve, om dieselmotorer er vejen frem, har Vamdrup 
Air Service installeret en Thielert dieselmotor i en Cessna 172 R 
fra 1996. Motoren blev installeret på værkstedet i Vamdrup i 
løbet af foråret 20141 og hele sommeren har mekanikere og 
piloter høstet rigtigt gode e,faringer med den nye motor. 

Flymekaniker Rune Nielsen, der til 
dagligt arbejder på flyværkstedet 
i Vamdrup, har gennem hele som
merhalvåret fl øjet mange ture i den 
ny-ombyggede Cessna 172, og han 
har ikke kunnet finde noget negativt 
at sige om at flyve med dieselmotor i 
stedet for de kendte benzinmotorer. 
"Det er faktisk ligesom at flyve med 
en traditionel motor bortset fra, at 
man lige skal vente et par minutter 
på at olie og kølevand får arbejdstem
peratur", fortæller Rune Nielsen, der 
i sin grønne ungdom blev uddannet 
flymekaniker hos SAS i Kastrup. 

VEJR OG WALK-AROUND 

Efter mange november-uger med 
marginalt flyvevejr har meteorolo
gerne lovet tørvejr med 10-15 knob 
fra sydøst, over 10 km sigtbarhed og 
masser af skyer i omkring 1000 fod, 
hvilket er ganske fint t il en prøve
flyvning omkring Kolding-Vamdrup 
flyveplads. 
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Inden afgang checker vi alt det sæd
vanlige og så lige et par ting mere. 
Thielert dieselmotoren har nemlig en 
gearing, hvor olieniveauet skal check
es, og så skal man sikre sig, at tan
kene ikke er fyldt mere end til fiiler
necks, hvilket er en del mindre end 
fulde tanke. Rune Nielsen forklarer, 
at det skyldes, at brændstoffet cirku
leres fra tankene gennem motoren, 
hvor det varmes op, og når brænd
stoffets temperatur stiger, udvider 
det sig, hvilket vil sige, at tankene 
løber over, hvis de er fyldt helt op! 

COCKPIT ÆNDRINGER 

Når en Cessna 172 bygges om til die
sel, kommer der et par instrumenter 
mere, end man er vant til end i ben
zin-versionen. Rune Nielsen forklarer, 
at der i venstre side er installeret 
et instrument t il FADEC'en (FADEC: 
Full authority digital engine control), 
der styrer propellens stigning, mens 
der til højre for yoken er monteret 

et digitalt instrument, der viser olie
temperatur, kølevandstemperatur, 
omdrej1t1inger og %-motorydelse 
samt et instrument, der viser brænd
stoftemperatur i vingetankene samt 
brændstofforbrug. Derudover er der 
to markante forandringer: flyet har 
ingen tændingsnøgle, men bare en 
startknap, og så det helt vil<it un<ier
lige: et gashåndtag næsten som i en 
Piper! 

OPSTART OG TAXI 

At starte dieselmotoren er der ingen 
ben i. Det er bare at tænde for strøm
men og trykke på startknappen og så 
lytte efter, om motoren starter, for det 
er forbavsende lidt lyd, der kommer 
ude fra motorrummet. Efter at moto
ren er startet, skal man så bare sørge 
for at gashåndtaget er trukket helt 
tilbage til tomgang og slappe af i to 
minutter for at vente på, at olielampe 
og kølevandslampe skifter fra gul til 
grøn. Når det sker, må man taxie og 
ikke før, for det er strengt forbudt at 
øge omdrejningerne de to minutter, 
motoren varmer op. Dernæst er det 
forbudt at øge motoromdrejningerne 
til mere end 1400 omdrejninger, 
imens man taxier til motorprøve in
den afgang. På asfalt er det slet ikke 
nødvendigt med så meget som 1400 
omdrejn inger, så at taxie til bane i 
brug med den begrænsning er ikke 
noget prohlem. In<ien flyet er klar ti l 
at flyve, skal FADEC'en så checkes, 
og det sker ganske automatisk, når 
man trykker på en knap. Denne del 
af motorcheck er dog noget anderle
des, fordi motoren spinner op til fuld 
power et par se! unde1, hvm fut lkl e1 
ret vigtigt, at man husker håndbrem
se og at holde, så man ikke "sandblæ
ser" andlre fly. 

START OIG STIGNING 

At blive klar til at flyve tager ikke 
mange sekunder mere med dieselmo
tor end med benzinmotor, hvilket vil 
sige, at det er ganske uproblematisk 
at vænne sig til! 
Efter at have fået QNH og bane i brug 
af Vamdrup AFIS taxier vi ind på bane 
19, liner op og giver fuld gas. 



Rune Nielsen havde inden turen for
talt, at dieselmotoren er noget sløve
re i optrækket end benzin-søsteren, 
men på en kold dag med halve tanke 
og to personer om bord var der over
hovedet ingen forskel. "Det er der så 
på en varm sommerdag" siger Rune, 
imens vi stiger til 500 foJ og drejer 
østpå mod Kolding. 

CRUISE OG ANFLYVNING 

Så snart vi er lige under skybasPn i 
800 fod, demonstrerer Rune at flyet 
opfører sig fuldstændigt som alle 
andre Cessnaer, hvilket for en inkar
neret Cessna-entusiast vil sige dejligt! 
Der er dog en forskel, for vi kan tale 
sammen uden headset! 
Efter et par drej og lidt langsomflyv
ning syd for Kolding, flyver vi tilbage 
til flyvepladsen, hvor Rune viser en 
markant forskel, hvilket er, at den tre
bladede propel og FADEC-systemet 
får flyet til at svæve en del bedre end 
sin benzin-søster. 

LANDINGSRUNDE 

Efler landingen spørger jeg, om jeg 
må prøve at flyve en landingsrunde, 
hvortil Rune svarer, at det desværre 
ikke kan lade sig gøre, da det kræver 
en omskoling med instruktør, før man 
må flyve et fly med dieselmotor og 
FADEC. I stedet tilbyder han at flyve 
en ganske almindelig landingsrunde, 
så jeg kan opleve forskellene på ben
zin og diesel en gang mere. 

Jeg læner mig derfor tilbage og gør 
klar til endnu en gang at nyde forskel
lene på benzin og diesel: Helt stille 
under taxi'ing, ikke ret meget larm 
under take-off og så igen meget støj
svagt under ligeud flyvning og igen 
næsten lydløs anflyvning og landing. 
Men myten om, at en Cessna med die
selmotor skulle være sløv og halvdød, 
blev helt og aldeles aflivet -
i hvert fald på en kølig dag med to 
pPrsonPr om hord - hvor flyet opførte 
sig mindst ligeså godt sig som en Ces
sna 172'er med 180 benzinheste. 

EVALUERING 

Efter flyveturen satte vi os og drøf
tede forskelle på Cessna 172'ere 
med benzin og dieselmotor, og vi var 
ganske enige om, at diesel meget vel 
kan være fremtiden, fordi det absolut 
ikke er mere besværligt at flyve et fly 
med dieselmotor end et fly med ben
zinmotor. Men den store forskel blev 
helt tydelig, da vi satte os og regnede 
på forskellen! 

Den Cessna 172R, som Vamdrup Air 
Service har bygget om, er en af de 
"nye" Cessna'er, der i dag kan købes 
for under ½ mio. kr., når motoren er 
ved at være klar til overhaling eller 
udskiftning. Og prøv så at se dette 
regnestykke, der er baseret på, at fly
et skal bruges til skoleflyvning, udlej
ning eller taxiflyvning og derfor skal 
være "kommercielt vedligeholdt": 

Positivt: 

+ Væsentligt lavere brændstofforbrug. 
+Næstendobbelt så lang rækkevidde! 
+ Væsentligt lavere støj både inde i kabi
nen og i særdeleshed uden for flyet. 
+ Væ~entligt færre rystelser. 
+ Ingen risiko for karburatoris. 
+ Ingen mixture, der skal Justeres under 
flyvning. 
+Ingenproblemer med at finde brænd
stof Thic/crt flyver fint på auto diesel, om 
end der er en lille risiko for, at parofinen 
i dieselolien fryser på kolde vinterdage, 
hvor det anbefales at flyve på JET-Al. 

Negativt: 

- Det tager lidt længere tid fra motorstart 
til taxi'ing 
- Lidt sløvere acceleration i varmt vejr 
med fuldvægt. 
- Relativt stor udskrivning ved overgang 
fra benzin til diesel. 

Med andre ord er dieselmotorer nok kom
met for at blive og under forudsætning 
af, at dieselmotorerne holder ligeså godt 
som de kendte benzinmotorer, er der helt 
klart en fremtid for dreselmotorer i små 
flyvemaskine,: 

Med andre ord kan man over 2.400 
timers flyvning spare 840.000 kr. el
ler 350 kr. pr flyvetime! 

Omsat til et skoleprogram på 45 ti
mers flyvning er det en besparelse på 
15.750 kr., hvilket for rigtigt mange 
erhvervsaktive pilotelever nemt løber 
op i 20-25.000 kr., fordi mange af 
disse elever er så "arbejdsramte", at 
skoleprogrammet skrider pga. forsin
kelser og pauser i skolingen. 

Det skal siges, at tallene i beregnin-
gen er meget afrundede, og at brænd
stofpriser er varierende, men selvom 
gevinsten kun skulle være det halve 
af de 840.000 kr., er der ingen tvivl 
om, at der er en markant besparelse -
også selvom de øgede udgifter til mo
tor skal tillægges re nter hvis motor
ombygningen skal bank-finansieres. +-
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I fly som dette transporteres fly-delene ,mellem Atrbus 
fabrikker , Hamborg og Tou/ouse 

c•• n 
g 

Tekst og foto: Rune Balle 

Spies' eget luftfartsselskab Thomas 
Cook AirlirH::!:> of Scczndinavia gennem
går for tiden en større modernisering, 
der giver nye fly i flå.den og helt ny ka
bineindretning i de fly, der allerede har 
tjent selskabet i en årrække. Og for at 
vise hvordan de nye fly bliver bygget, 
havde Airbus inviteret presse samt an
satte i Spies og Thomas Cook på besøg 
på fabrikken i Hamborg. 



En grå og vandkold november-morgen stod det første 
af Thomas Cooks i alt seks spritnye Airbus 321'ere klar 
til afgang i Kastrup Lufthavn, og flyet stod naturligvis 
parkeret ved gate A21. Destinationen var Finkenwerder 
lufthavnen, der blev anlagt ved bredden af Elben i midten 
af 19S0'erne, årtier inden Airbus var blevet en verdens
omspændende flyfabrikant med over 72.000 ansatte og 
en årlig omsætning på 315 mia. kr.! 

FORSINKELSE 

Ine.len afgang fra Gale A21 var J er lejligheu Lil dt konver
sere med ansatte i Spies og Thomas Cook Airlines, alt 
imens der kunne nydes et glas champagne og et stykke 
petitfours. For mange af de indbudte blev det nu nok til 
et par stykke1~ idet kaptajn Carsten Iloff måtte meddele 
de ventende passagerer, at flyet desværre ikke kunne 
afgå til det planlagte tidspunkt, fordi sigtbarheden i Fin
kenwerder lufthavnen kun var omkring 100 meter og der 
ikke måtte lande fly med mindre der var 1.000 meter sigt. 

CHARTER IMPROVISATION 

At dagens plan umiddelbart så ud til at gå i vasken, var 
ikke noget der kunne slå hverken Spies eller Thomas 
Cook ansatte ud, for selvfølgelig kunne man hurtigt lægge 
en plan B, der gik ud på at flyve til Hamborg Internatio
nal, for derfra at køre I bus til Airbus! 

Med godt en times forsinkelse slap den skinnende nye 
Airbus 321'er asfalten på bane 04R i Kastrup kl. 11:05 for 
dernæst at auto-lande i Hamborg kl. 11:40 i 100 meter 
sigtbarhed! 

Bus TIL AIRBUS 

Da der var planlagt rundvisning og frokost på Airbus
fabrikken, var det bare om komme igennem ankomst-ter
minalen, så hurtigt som muligt, og til de ventende busser. 
Planen var så, at håbe på at tågen lettede, så flyet kunne 
flyves de 14 km eller 7,S sømil fra Ilamborgs internatio 
nale lufthavn til Airbus-lufthavnen i Finkenwerder, på den 
anden side af Elben, så vi kunne nøjes med at køre bus en 
enkelt gang. 
Med tysk effektivitet lykkedes det forbavsende hurtigt at 
komme af sted på den 31 km lange køretur, der normalt 
ville tage godt en halv time, men ak ... stau stau stau ... 
og en hel times meget langsom kørsel! 

DET HELE VÆRD! 

At dreje væk fra det trafikale kaos og køre gennem por
ten til Airbus fabrikken, var nærmest som et vejromslag 
fra dagsregn til sommersol, og så snart vi var inden for 
hegnet, blev vi taget imod af ventende repræsentanter 
for Airbus, der undskyldte, at deres lufthavn ikke var ud
slyret til at lade fly lande, hvis der var mindre end 1000 
meter sigt! 
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FLYV LÆSERREJSE 
Som næv 1t b ·ver d.:c rb "idet på at arrangere 
en læserrejse, og d de « t ' elt billigt at 
leje e 1 ræs en helt ny Airbus 321, o piloter 
og 5-6 stewa ·desse1, i a11 t l s da 1 !Ieldagstur 
nok nær pe gøres for re '1leget under 2.000 kr. 
inklusiv frokost hos Airbus Of! aftensmad på 
vej hjem i lyet. kkc des o l'lindre prøver vi om 
der er nok der vil med, og er du en af de mulige 
deltagere, er du vellrnrl'n I t I -;i sh1. 0 og 
·ese ·verP en plads hos: rune@flyv.dk 

Først til mølle! 

Den agterste del af kabinen med trykskottet monteret. 

Når man står ved siden af skrogdelene, bliver man 
overrasket over hvor stor en A380 egentlig er! 
Bemærk manden i lastrummet ... 

FOREDRAG OG RUNDVISNING 

Efter en kort velkomst og ultra-kort powerpoint-præsen
tation om Airbus, nåede vi til dagens højdepunkt, nemlig 
rundvisning på fabrikken, hvilket foregik i fire grupper, 
der hver fik erfarne guider, der gav alt hvad de kunne af 
spændende informationer, trods en presset tidsplan. 
Første stop var samlehallen hvor der blev produceret det 
guiderne kaldte "sportsfly". I hallen stod Jer nemlig kun 
fire "små" Airbus 32 l'ere linet op på "samlebåndet" hvor 
der var fire "stationer". 1: samling af skrng. 2: montage af 
vinger. 3: montage af hale og UJHlerstel 4: slutmontering 
og klargøring til maling. 

WAU-HALLEN 

En kort bustur fra A321-hallen blev vi ført ind i en gigan
tisk hal, som guiden kaldte WAU-hallen, fordi 99% af alle 
besøgende udbrød WAU, så snart de stak hovedet inden
for. I hallen stod sektionerne til to Airbus 380'ere, der 
blev gjort klar til at blive sejlet til Frankrig, hvor sektio
nerne sættes sammen til 73 meter lange flykroppe, inden 
de over 35 meter lange vinger bliver monteret efterfulgt 
af motorer, haleplan og den enorme halefinne. 

KULFIBERFLY 

Efter besøg i den enorme A380 samlehal, skulle der meget 
til at imponere gæsterne, fortalte guiden, men ikke desto 
mindre blev vi præsenteret for det der i bogstaveligste 
forst<1nd kan kaldes "det nye sort" indenfor flyproduktion, 
nemlig kulfiber! Nye produktionsformer er omgærdet af 
et vist hemmelighedskræmmeri, hvorfor det var strengt 
forbudt at fotografere, men at kulfiber er ved at overhale 
aluminium, er der ingen tvivl om! 

KORT VISIT 

Airbus i Hamborg beskæftiger omkring 12. 700 af de 
mindst 17.400 Airbus-ansatte i Tyskland, og at vise alt 
hvad der foregår, er ganske enkelt umuligt på en eftermid
dag. Et lille indblik kan man dog nå at få, og at det er en 
gigantisk virksomhed er man ikke et sekund i tvivl om, 
når man bliver fragtet rundt i busser, der kører forbi de 
mange kæmpe halle1; hvor f1yene samles, indrettes, males 
og klargøres, inden de leveres til kunder over hele kloden. 

TÅGE IGEN 

Finkenwerder lufthavn blev som nævnt anlagl af Airbus, 
da produktionen af fly begyndte i midten af 1950'erne, og 
efterhånden som flyene blev større blev landingsbanen 
forlænget, så den i dag er 3.183 meter lang og i stand til 
at tage imod Airbus 380'erne, når de bliver fløjet fra Tou
louse til Finkenwerder, for at blive malet efter installation 
af interiør. 

Airbus er en af verdens største og mest avancerede virk
somheder, og derfor kan det synes lidt mærkeligt, at de 
kostbare og avancerede fly ikke kan starte og lande i dår
lig sigl fra Airbus' egen lufthavn. 
Tåge er et af de mest drilske vejrfænomener, og da tågen 

For at gøre flyet lettere anvendes der i stigende grad kulftber 
{de sorte bjælker) istedet for aluminium. 



Seks nye fly med plads til 212 passagerer fremstilles på 
Airbus' fabrik i Hamburg. De første tre fly er netop leveret, 
og yderligere tre ankommer til Danmark frem til begyndelsen 
af februar. Flyenes vinger udstyres med såkaldte sharklets 
(vingetipper), der giver en ekstra besparelse på fire procent 
på brændstofforbruget - et tiltag der matcher Thomas Cook 
Airlines' 15O14001-miljøcertificering. 

Bi/ledet er fra hallen hvor "sportsflyene" samles. 
Her ses tre A321 på række sammen med vingerne til en fjerde. 

lettede sidst på eftermiddagen lykkedes det at flyve "vo
res" A32 l 'er fra Hamborg Intl. til Finkenwerder hvor vi 
tik lov til at gå om bord. Vejrguderne har af og til en un
derlig form for humor, for lige som alle sad klar til afgang, 
faldt sigtbarheden fra godt 1000 meter til under de 400 
meter, der var nødvendige for at få lov til at lette. 

SUPER SERVICE 

OG GLADE MENNESKER 

At sidde i et fly og vente på at få efterårståge til at lette, 
kan lyde som et nærmest håbløst projekt, men det var 
ikke noget der kunne slå hverken piloter eller kabinean
satte ud af kurs. Som en af stewardesserne sagde, "er det 
noget vi har prøvet masser af gange, og i det her job beder 
man aldrig familien om at vente hjemme med varm mad". 
Der var da heller ingen sure miner, da passagererne fik 
serveret dr ikkevarer og chips hen ad ved aftensmadtid, 
for vi at jo alle i samme "båd". 

TID TIL IDE-UDVIKLING 

Vejret kan man aldrig helt regne med, og nå r man stran
der med et fly, bliver der pludselig tid til at tage det roligt 
og få vendt og drejet ideer, der dukker op. Efter et spæn
dende besøg hos Airbus, var der god tid til at spørge Tho
mas Cooks salgschef, om det ville være muligt at chartre 
et fly en hel dag, og t ilbyde FLYVs læsere en tilsvarende 
tur. Til det var svaret "tjoe hvorfor ikke, lad os se på det." 

AIRBUSA321 
• Besætning: to piloter+ fem/seks i kabinen 
• Antal passagerer: 212 
• Normal flyvehøjde: 10.000 meter 
• Max. rækkevidde: 6.900 km 
• Max. rækkevidde med fuld kapacitet: 5.200 km 
• Max. startvægt: 93,5 ton 
• Brændstofbesparende sharklets (vingetipper) 
• Underholdningssystem: ja 

( skærme i loftet over passagererne) 
• Video/lydsystem: Digital !FE Rockwell Collins dPaves 
• med 10 tommers monitorer i loftet 
• 1 ekstra brændstoftank for at øge rækkevidden 
• 7. x 1.FM S6-S8 ~n-moton~r mP.<i støjrP.<iur.P.ring 
• og en effekt på 33.000 pund tryk 

THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIAS FLYFLÅDE: 
• 8 A321 med plads til hver 212 passagerer 
• 1 ekstra A321 (om vinteren) 

med plads til 212 passagerer 
• 2 A330-200 (om vinteren) 

med plads til 322 passagerer 
• 3 A330-200 med plads til 396 passagerer 
• Sædeantal vinter: 3.740 
• Sædeantal om sommeren: 2.004 

PLUDSELIG OPKLARING 

Efter at have ventet i flyet i godt fem kvarter, var det lige
som om sigtbarheden udenfor vinduerne blev en smule 
bedre, og med stor glæ de i stemmen, kunne kaptajnen 
fortælle, at sigtbarheden netop var kravlet helt op på 
450 meter, og at det derfor var muligt at få "push-back" 
og komme hjemad mod København. Efter den nyhed tog 
det ikke mange minutter at få ryddet op i kabinen og få 
spændt sikkerhedsselerne, og glæ den var derfor stor, da 
flyet lettede fra Finkenwerders tåge og godt en halv time 
senere landede I Kastrup med trætte, men trods alt glade 
passagerer, der havde haft en fantastisk spændende dag. + 

FLYV DECEMBER 2014 21 



0 
0 fill CC 

Il 

(0) lID 
-den sidste Messerschmitt 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 
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Denne Buch6n bærer nu igen sine farver 
fra filmen Battfe of Britain. John Romain, 
der jævnligt flyver den, har respekt for dens 
vanskelige sider. En tur er altid "a mixture of 
fear and joy". 

V 
f1 o c JL.2 ad os bare starte med at sla 1ast1 

at den spanske Hispano Aviaci6n 
HA-1112 Buch6n er en Messersch
mitt - også selvom den flyver med 
Rolls-Royce Merlin-motor. En Bri
stol Beaufighter var altså også en 
Beaufighter, når der fløj med Merlins, 
selvom udgaven med Hercules-moto
rer var den mest almindelige. 

Der blev bygget ca. 35.000 Messersch
mitt Bf 109 under Anden Verdenskrig. 
Det var den type, som sikrede det 
tyske luftherredømme over slagmar
kerne i begyndelsen af Anden Ver
denskrig, og dermed spillede den en 
afgørende rolle i de tidlige tyske sejre 
og lynkrigsstrategi. 

Konstruktøren og forretningsmanden 
Wilhelm Emil "Willy" Messersch-
mitt blev arresteret af amerikanske 
styrker den 28. april 1945. Han blev 
fløjet til London i en C-47, afhørt 
og sendt tilbage til Tyskland, hvor 
han fik Lilbutl fra både englændere, 
franskmænd og amerikanere om at 
komme og arbejde for dem. De al
lierede kunne godt se pointen i hans 
aerodynamiske og strukturelle ta
lenter. Andre tyskere tog imod den 
slags tilbud - raketmanden Wernher 
von Braun var på den måde med til at 
hjælpe amerikanerne til månen - men 
Messerschmitt takkede nej. Han var 
tysker, følte at han hørte til i Bayern 
og Franken, og der ville han blive. 
Han tilbragte så et par år i forskellige 
fængsler. Det havde nær kostet ham 
livet, for et af de amerikanske bestod 
af Pn inrlhPflnPt åhPn mark, hvor fan
gerne tilbragte hele tiden under åben 
himmel i al slags vejr. En amerikanske 
vagt fandt på et tidspunkt en afkræf
tet og syg fange liggende bevidstløs på 
jorden og fik ham under behandling. 
Vagten anede ikke, at det en af ver
dens mest talentfulde flykonstruktø
rer, han havde reddet. 

Skal en Buch6n rigtigt ligne en tyskbygget 
Messerschmitt kommer man ikke uden om 
at skulle finde en Daimler-Benz-motor. Flyet 
her er en af tre Buch6ns, der hører til Mes
serschmitt Heritage Flight, som holder til i 
Manching i Bayern. 

Nu var stormagterne på vej med fuldt 
tryk ind i alderen, men der var dog 
stadig interesse for at producere hans 
Bf 109. I Tjekkoslovakiet havde den 
været bygget under krigen. Denne 
produktion syntes tjekkerne godt, 
de kunne fortsætte, og det gjorde 
så Ira 1947-49. De var dog nød til at 
modificere typen, fordi de kun havde 
adgang til Junkers Jumo-motorer 
efter krigen. En Bf 109 var aldrig let 
at håndtere på jorden og ved start 
og landing. Det stærkere drejnings
moment i Jumo-motoren gjorde den 
tjekkiske Messerschmitt - kaldet Avia 
S-199 - endnu mere umulig. Dog ikke 
mere end at israelere i 1948 diskret 
købte en række af typen, således at 
det blev nyoprettede israelske flyve
våbens første jagerfly på trods af em 
international våbenembargo. Det isra
elske flyvevåbens første luftsejre blev 
vundet af S-199'ere, der skød et par 
ægyptiske C-4 7 ned, efter at de havde 
bombet Tel Aviv (rullede mandskabet 
manuell bomberne ud afbagdøren?). 
De israelske piloter var dog ikke be
gejstrede for typen - "Den forsøgte at 
slå os ihjel, hver gang vi landede," skal 
en af dem havde udtalt. 

I Spanien fortsatte produktionen 
afBf 109'eren også. Den fascistiske 
diktator Franka havde haft god gavn 
af støtte fra Hitler under Den Span
ske Borgerkrig i 1930'erne, hvor Bf 
109'eren fik sin ilddåb, men han men
te ikke at taknemmelighedsgælden 
var så omfattende, at han til gengæld 
behøvede at støtte Hitler i Den Anden 
Verrlenskris. Men så kom riet osså til 
at gå vældig trægt med at få startet en 
licensproduktion af Bf 109 i Spanien, 
fordi tyskerne stod og havde akut 
brug for flystel, motorer og know-how 
selv, og de kunne ikke rigtig se poin
ten i at forhaste sig med at sende dem 
ned til en gammel ven, der alligevel 
ikke ville involvere sig. 

Spanierne endte derfor med at mon
tere en Hispano Suiza-motor i deres 
licensbyggede Bf 109'er, og den første 
var klar i 1945. Mere kendt er den 
version, som opstod i 1950'erne, hvor 

der blev monteret en Rolls-Royce 
Merlin i typen. Willy Messerschmitt 
hjalp selv med modifikationen, og 
designede i øvrigt også jettræneren 
HA-200 til spanierne. Det var fint 
nok at producere f.eks. præfabrikere 
huse, symaskiner og den trehjulede 
minibil Kabinenroller derhjemme, når 
nu Tyskland ikke måtte producere fly, 
men fly var faktisk det, Messerschmitt 
brændte for, så Spanien gav ham mu
ligheden, og han opholdt sig der nogle 
måneder om året i en årrække. 

Man kan undre sig over, at Spanien 
i 1950'erne seriøst producerede Bf 
109. Men USA og europæiske stor
magter fløj faktisk med gamle stem
pelmotordrevne fly i krige i kolonier 
og den tredje verden, bl.a. Vietnam og 
Korea. Spanien skulle heller ikke bru
ge sine 109'ere til at slås mod F-86, 
MiG 15 eller Huntere. De blev sat ind 
mod oprørske undersåtter uden egne 
luftstyrker i de spanske kolonier i 
NUidafI ika. Del samme gjUide Lien 
spanske CASA 2.111: en licensbyg
gede Hein kel 111, der også havde fået 
Merlins, i øvrigt installeret på samme 
måde og med samme luftindtag foran 
som på Lancaster. 

Det, der for altid har sikret den span
ske Bf 109 en plads på himlen og ikke 
mindst tv-skærme, er imidlertid, at 27 
Buch6ns og 32 CASA 2.111, blevhyret 
til at spille "the bad guys" i Battle af 
Britain fra 1969. Filmen er nok den 
største flyverfilm, der nogensinde er 
lavet, forstået på en måde, at der i 
meset stor stil hlev fløjet med rigtige 
flyvemaskiner i den. Fraklip fra den 
er siden blevet anvendt i en række 
spillefilm (også fra Stillehavskrigen! -
"men hvad pyt; en gammel jager er vel 
en gammel jager!") og dokumentar
film. Trenden i moderne dokumentar 
er, at der skal være farvefilm med 
dramaturgisk spænding, og så kan 
man ikke nøjes med de gamle sorthvi
de klip. Så Battle ofBritain-Buch6ns 
flyver over danske tv-skærme med 
jævne mellemrum i de nærmest 
uendelige båndsløjfer med anden 
verdenskrigs-dokumentarer! 
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Et kig 
ned over en del af 

hangaren hos Messersch-
mitt Heritage Flight. Der ses to 

Buch6ns, en HA-200 jettræner og 
en replika af Messerschmitts første 
motorfly, M 17 fra 1925. Bygningen 
liggPr inde på området hos Airbus 

Defence and Space i Manching, så der 
er kun meget begrænset offentlig 
ad gong. Til gengæld er alle flyene 

luftdygtige og kan ses ved for
skellige airshows i løbet 

af etår. 

Denne 
Buch6n var også 

med i Oattle af Oritain, 
men flyver i dag i ørken
camouflage fra et fly, der 

opererede i Nordafrika i juli 
1942. Der er is, kaffe og 
doughnuts i baggrun

den; vi er rigtig til 
airshow! 

Blandede stumper af 
soundtracket optræder 
desuden diskret først i 

nummeret Vera på The 
Wall, så Pink Floyd-fans 

lytter faktisk til filmen uden 
at vide det! 

Det er også spanske Messerschmitts 
vi kan nyde, når vi ser den lille jager 
stryge hen over himlen til airshows. 
De er let genkendelige på den store 
snude. En af de to, der pt. flyver i 
England er malet i farverne fra den 
film, som sikrede, at så mange undgik 
ophuggerens økse! I Tyskland er de 
flinke til at montere Daimler Benz
motorer i dem, så de mere ligner de 
oprindelige Bf 109'ere, og der kunne 
man faktisk godt blive fris tet til at 
tro, ;it der var tale om tyskbyggede 
maskiner. Men det er Buch6ns, for der 
flyver ingen original Bf 109 mere. 

En Buch6n er også fin nok - og lige så 
vanskelig at lande i sidevind, som en 
Bf 109 altid har været! 







Tekst Rune Balle Foto: Casper Tybjerg 





Da Casper Tybjerg studerede bio
logi på Aarhus Universitet, gik 

det op for ham, at han kunne mere 
med et kamera end mange andre 
dygtige amatørfotografer. 

Digital fotografering var dengang 
noget relativt nyt, og med en stor 
passion for dykning fik Casper kom
bineret undervandsfotografering og 
formidling i en grad, så der blev lagt 
mærke til hans talent for at fotogra
fere ud over landets grænser. 

Efter at have taget en bachelorgrad i 
biologi valgte han at forlade studiet 
på Aarhus Universitet for i stedet at 
specialisere sig i formidling og kom
munikation. I 2006 blev han plud
selig kontaktet af Nikon og opnåede 
som den første danske fotograf no
gensinde at blive 'Nikon ambassadør'. 
Så gik det stærkt. 

OMSKOLING: S61 - EH101 

En af opgaverne som ambassadør for 
den respekterede japanske virksom
hed bestod i at teste nye kameraer, 
inden de fandtes officielt, og skrive 
artikler samt holde foredrag om, 
hvad det nye grej var i stand til. 
Det blev til mange forskellige opga
ver, og da Nikon bad Casper om at 
skildre en ekstrem dansk arbejds
plads ved at bruge et nyt kamera der 
kunne fotografere i markant svagere 
lys end tidligere, måtte han tænke sig 
grundigt om. Han skulle nu finde en 
arbejdsplads, der var ekstrem, men 
samtidig spændende for andre at 
høre om og tilpas svær at fotografere. 

Da skrevne og elektroniske medier 
på det tidspunkt fortalte mange hi
storier med fokus på nye rednings
helikopteres børnesygdomme, fik 
Casper lyst til at vende historien på 
hovedet og fortælle om det enorme 
arbejde det var, at få de nye Merlin 
EH-101 helikoptere til at overtage 

Casper Tybjerg har ligesom mange andre været 
fascineret af r16-fly siden barndommen - og han kan 

endda dokumentere det. Her ses Caspers penalhus 
fra 4. klasse. 

livreddende opgaver fra de pensione
rede Sikorsky S-61'ere. 

"Jeg ringede til Flyvertaktisk Kom
mando og spurgte, om jeg kunne få 
lov at lave en dokumentar om om
skolingen. Svaret var umiddelbart 
nej, men jeg har aldrig været særlig 
god til at acceptere afvisninger. Så jeg 
ringede igen, og det endte med, at vi 
nåede til enighed" fortæller Casper, 
der efterfølgende blev inviteret med 
på mange ture i de nye helikoptere. 

FLYV: Flyvevåbnet har selv fotografer, 
så hvorfor fik du lov til at komme med 
flere gange? 

Casper: "Jeg er godt klar over, at 
Flyvevåbnet har deres egne dygtige 
fotografer, og dette handler ikke om, 
at jeg prøver at overgå eller udkon
kurrere dem. V1 har bare hver vores 
måde at gøre tingene på. Jeg tror, at 
en del af forskellen ligger i, at min 
baggrund er 100 % civil. Jeg bliver 
fascineret af det meste 'inden for 
hegnet' og kan se gode historier over
alt, som kun sjæ ldent bliver fortalt. 
Derfor har jeg noget vigtigt at bidrage 
med." 

NIKON ARRANGEMENT 

I BELLA CENTERET 

Som nævnt var EH-101 opgaven be
stilt af Nikon, og en del afbillederne 
blev vist i forbindelse med et stort 
fotoarrangement i Bella Centeret, 
hvor Casper holdt en række foredrag 
om de nye kameraer og hans flyvnin
ger med Eskadrille 722. Foran 300 
pressefotografer. 

Efter et af foredragene kom to nyde
ligt klædte herrer, i lange frakker, hen 
til Casper. De lagde deres visitkort 
på et bord og sagde, "Forsvarskom
mandoen på tirsdag klokken 10:00." 
Andet sagde de ikke, fortæller Casper, 
der i mylderet af spørgende fotogra
fer undrede sig over, hvad denne invi
tation handlede om. 

Næste dag ringede han for at høre, 
hvad agendaen var på det kommende 
møde. For at gøre en lang historie 
kort, havde helikopterbillederne gjort 
indtryk blandt mange i Forsvaret, og 
da Casper var kendt for at være en 
god undervise1; blev han bedt om at 
udvikle et fotokursus til presse- og 
informationsofficerer. 

FfXV: Aha, så DET blev nøglen til bag
sædet i F-1 6? 

Casper: "Nej, langt fra, for det kom 
først år senere, men det betød for 
nuværende, at jeg fik lov til at komme 
indenfor i en for mig helt ny verden, 
hvor jeg fik en masse kontakter 
blandt utroligt dedikerede medar
bejdere i Forsvaret. Derudover gav 
det nogle spændende opgaver som 
f.eks. at lave billeder, da Søværnet, 
som en del af 500-års jubilæet i 
2010, sejlede gennem Kronløbet, 
hvor Absalon affyrede 29 salver. Det 
blev Jeg bedt om at dokumentere tra 
en Lynx-helikopter, men da alle de 
danske Lynx-helikoptere skulle være 
med i paraden, stillede britiske Royal 
Navy en af deres til rådighed. Jeg blev 
samlet op i Roskilde, spændt fast i 
et såkaldt 'gunner belt' og så var det 
bare af sted. Jeg har lært, at det dan
ske Forsvar har mange gode venner 
rundt omkring i verden." 

SIGONELLA-BASEN PÅ SICILIEN 2011 

Casper Tybjerg blev ekstern formid
lingskonsulent og fotoinstruktør for 
Forsvaret. Over en årrække var han 
med til at uddanne i omegnen af 50 
presse- og informationsofficerer 
(PIO) i den ædle kunst at lave flotte 
billeder, og gennem kurserne fik 
Casper endnu mere indblik i daglig
dagen bag hegnet. Han fik samtidig 
udvidet sit netværk bestående af fun
gerende presseofficerer, der af og til 
ringede hjem fra internationale mis
sioner for at få råd og vejledning, når 
de stod foran nye udfordringer. 

Casper Tybjerg fortæller: "I oktober 
2011 ringede en af mine dygtigste 
elever, der på det tidspunkt var PIO 
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Casper havde overskud til at lave en såkaldt 'selfte' et sted over Kattegat allerede på sin første 
bagsædetur. En gammel drøm var gået i opfyldelse. F16 er i stand til at udføre en lodret 
stigning på 250 meter pr. sekund, så kroppen bliver udsat for potente kræfter. 
Det kræver specielt udstyr som fx G-dragt, iltmaske og hjelm. 

på Naval Air Station Sigonella, hvor
fra danske F1 6-fly fløj over Lihyen . 
Han havde foreslået s in chef, den 
såkaldte Detachment Commander 
(DETCOM), at invitere mig til Sigo
nella for at dokumentere hverdagen 
på basen. ingen herhjemme hørte 
meget til de udsendtes hverdag i 
medierne, som stort set udelukkende 
fokuserede på prisen for missionen. 
Den slags invitationer siger man ikke 
nej til. To dage senere fløj jeg af sted 
fra Skrydstrup i et C-130 Hercules 
fly, der ud over undertegnede og mit 
kameraudstyr skulle fragte nye forsy
ninger til de godt 100 mand, der var 
udstationeret for at holde F-16-flyene 
på vingerne." 

FLYV· Så det var dit besøg på Sigo
nel/a, der banede vejen til bagsædet i 
enF-16? 

Casper: "Heller ikke, nej. I hvert til
fælde ikke direkte. Det lykkedes at 
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lave nogle rigtig gode billeder af hver
dagen på hasen, men der gik næsten 
et halvt år, før jeg hørte fra Flyvevåb
net igen. Der blev jeg bedt om at lave 
et forsideb illede til en bog, som en af 
F16-piloterne (SPE) havde skrevet 
om missionen." 

Billedet skulle portrættere SPE foran 
et r1 6-fly på Sigonella-basen, men 
problemet var, at der ikke fandtes 
et sådant billede i noget arkiv, og at 
flyene og piloterne allerede var vendt 
hjem til Danmark. Derfor måtte Ca
sper genskabe stemningen fra Sicilien 
... i Skrydstup ... uden at bruge snyd 
som fx Photoshop! 

"At lave det billede krævede sindsygt 
meget planlægning, bl.a. det helt rig
tige vejr og lys. Jeg kan godt læse en 
METAR og en TAF. Flere gange var jeg 
nødt til at ringe på dagen og aflyse 
vores aftale, fordi vejret og dermed 
lyset udviklede sig uhensigtsmæssigt. 

Jeg fors tår ærlig talt godt, hvis de 
begyndte at blive lidt trætte af mig på 
Flyvestationen," fortæller Casper, der 
stædig som et æsel fik sin vilje. 

Fjerde gang lykkedes det, og da bo
gen udkom, lagde SPE et eksemplar af 
bogen på bordet hos en højtstående 
i Flyvevåbnet. Chefen udbrød: "Hvor 
var det heldigt, at der blev lavet så
dan et billede af dig på Sigonella." 

Til det svarede SPE med et smil: "Bil
ledet er lavet i Skrydstrup, og der 
er en fotograf, vi skal have el møde 
med." 

TÆTTERE PÅ ET F-16 BAGSÆDE 

Da SPE havde oplevet, hvordan bil
leder kan fortælle historier, hvis de 
laves på den r igtige måde, ville han 
gerne have Casper med op i en F-16. 
Men at tage en civil fotograf med i en 
F-16 er ikke noget man bare lige gør. 

7. november 2013 havde SPE arran
geret et møde mellem F16-piloter 
og repræsentanter fra Flyvertaktisk 
Kommando (FTK), hvor Casper blev 
bedt om at fortælle, hvad han ville 



kunne bidrage med, hvis han fik til
ladelse til bagsædeture i F16. 

"Jeg startede mødet med en 20 mi
nutters powerpoint præsentation, 
hvor jeg forklarede, hvordan vi kunne 
etablere et fotoprojekt med det for
mål at lave de bedste F16 billeder, 
der nogensinde er lavet. Man kan jo 
lige så godt sætte overlæggeren højt," 
fortæller Casper." Efter jeg havde 
fremlagt mine ideer, fik jeg at vide, 
at FTK og Fighter Wing Skrydstrup 
gerne ville være med. Det var stort!" 

FLYV: Hvornår kom du så rentfaktisk 
ud af flyve F-16? 

Casper: "Den 18. maj 2014, så der gik 
endnu et halvt år. Men allerede umid
delbart efter mødet fik jeg lov til at 
sidde i bagsædet af en F-16 inde i en 
hangar - for allerførste gang. Piloten 
kravlede ned i forsædet og lukkede 
canopyet for at give mig en fornem
melse af 'kontoret'. Da jeg sad der, 
blev jeg kla1 uve1, al vejen ::,Lauig var 
lang. Der var ikke særlig meget plads, 
og der var et hav afknapper, skærme, 
håndtag og andet udstyr, som jeg på 
det tidspunkt ikke havde nogen pej
ling om, hvad var for noget. At flyve 
F-16 stiller fysiske og mentale krav, 
og derfor er man nødt til at være godt 
forberedt." 

Langt om længe klar. Herunder ses jager
piloten MET sammen med Casper. 
Bi/ledet er lavet mindre end en time før 
Caspers første bagsædetur. 

På dette tidspunkt var han ret spændt. 
Man kan læse om F16 ag forberede sig så 
godt som muligt, men intet hamler op med 
den virkelige oplevelse. 
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e en civil 
rdagen i 
r taget, gik 

Det særlige var, at e n var tal.e om 
et måske længerevarende samarbej
de, hvor Casper skulle bære ansvaret 

t;;.\llir.,~ ...... o at evere resultater. Dertor skulle 
e dreng i klassen' klædes or-

entlig på. 

Et er at flyve en kort tur som bagsæ
depassager i en F-16, noget andet er 
at skulle arbejde som fotograf under 
længere flyveture, hvor flyet bringes 
¾1 i manøvrer, der kræver G-dragt 
og Rendskab til, hvordan kroppen 
reagerer, når der trækkes negative 
og positive 'G', og et kamera ikke kun 
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vejer 1½ kg, men pludselig 10-15 kg. 
Derfor skulle Casper Tybjerg gen
nemgå tilstrækkelig træning til rent 
faktisk at kunne udføre et arbejde 

, -~~r_:,_ekstreme forhold. 

Da det er svært at træne kroppen til 
G-påvirkninger på jorden, foregik 
træningen i Flyvevåbnets T-17 træ
ningsfly. Casper trænede med en pilot 
ved navn SIR, der gradvist skruede 
op for G-påvirkn ngen, imens piloten 
holdt nøjP. ØjP. mP.ci fotogrnfP.ns ;:m

sigtsudtryk. 

LÆGETJEK 
Da Casper Tybjerg havde bevist over 
for både sig selv og Flyvevåbnet, at 
han kunne holde til at flyve aeroba
tics i T-17 og lave billeder, imens flyet 
trak 3-4 G, var der et par ting mere, 
der skulle overstås, inden han kunne 
godkendes endeligt som bagsædefo
tograf: 

Sikkerhedsgodkendelse 
Flyvemedicinsk undersøgelse 

Vejen til bagsædet er lang, 
og involverer blandt meget 
andet lægebesøg, tandlæge
besøg, sikkerhedsgodkende/se, 
G-træning ag tilpasning af 
personligt udstyr. 

Her gennemfører Casper en 
såkaldt 'tympanometer-test; 
som har til formål at under
søge, om kandidatens ører 
er i stand til at trykudligne 
effektivt. 

Dinghy drill 
Tilpasning af personligt udstyr 
Lektier 
Fysisk træning 

Ud over d~ flyvermedicinske under
søgelse skulle Casper også forbi Fly
vevåbnets tandlæger for at få under
søgt om tænderne har defekter, der 
kan give problemer. Nøgle mennesker 
har små hulrum i tænderne, uden 
at det har nogen betydning, fordi de 
alcirig 11dsættP.s for storP. trykæn
dringer. For at finde sådanne hulrum 
røntgenfotograteres tænderne md1-
viduelt. 

Et F-16-fly er udrustet med kata
pultsæde, og i fald besætningen må 
skydes ud over havet, skal de kunne 
overleve, indtil de bliver undsat af 
helikopter eller skib. Derfor er der 
under hvert sæde en overlevelses
flåde, som både pilot og fotograf skal 
kunne kravle op i efter at være landet 
på havet. 



Hvert år trænes piloterne i at lande 
i vand, frigøre sig fra faldskærmen, 
hvorefter de skal demonstrere, at 
de hurtigt kan kravle op i flåden og 
aktivere en nødsender. Alt det skulle 
Casper Tybjerg også lære på meget 
kort tid. I praksis foregår det i en 
svømmehal, hvor <.ler springes ud fra 
en vippe, iført flyverdragt, iltmaske, 
hjelm og harness, imens Flyvevåbnets 
instruktører overvåger situationen. 

TILPASNING AF PERSONLIGT UDSTYR 

For at kroppen skal kunne fungere 
optimalt i et F-16 fly, skal man iføres 
personligt udstyr, såsom bestemte 
støvler, flyverdragt, G-dragt, bestemte 
handsker, hjelm, iltmaske og et har
ness. Alt udstyret skal tilpasses den 
enkelte pilot eller fotograf, for når 
først man sidder i flyet, er der ikke 
plads til, eller mulighed for, at rette 
på udstyret. Tilpasningen af foto
grafens udstyr tog næsten fire timer, 
fortæller Casper, der mødte op hos 

Flyvevåbnet gav Casper lejlighed til at gennemføre G-træning i T-17 sammen med en erfaren 
instruktør. Der blev gradvist skruet op for G-påvirkningen for at sikre, at Casper kunne levere 
varen allerede fra sin første bagsædetur. ,I, 

Fighter Wing Skrydstrup kl. 07:20, 
den dag, han skulle med på sin første 
bagsædetur. 

FLYV: Dvs. du gik lige fra tilpasning af 
udstyret og ud til en ventende F-16? 

Casper: "Ja, fakt isk, og det var vildt 
underligt. Nærmest ufatteligt. Men 
jeg var velforberedt, tryg og ikke 
mindst i godt selskab. Jeg skulle flyve 
min første tur med en pilot ved navn
MET, der er ekstremt kompetent og 
vant til at flyve med fotografer. MET 
er en af de absolut mest erfarne ja
gerpiloter i Flyvevåbnet, så det gav 
mig en mental ro at vide, at jeg skulle 
flyve med netop ham. Et godt samar
bejde og et hundrede procent tillid 
mellem pilot og fotograf er afgørende, 
når man skal lave superbilleder fra et 
F-16 fly." 

FLYV: Men efter et halvt års fo rbere
delser kom du ud på din første flyvetur, 
fire dage inden du skulle sidde i det 
forreste af de ni F-16 fly, der skulle 
flyve ind over Airshowet i Karup, hvor
dan var det? 

Casper: "Det var helt utroligt. Den 
første bagsædetur handlede mest om 
at blive klar til Danish Air Show, hvor 
jeg skulle levere et vigtigt billede. 
Jeg har ligesom de fleste set masser 
af film om F-16 og derfor gjort mig 
mange tanker om, hvordan det ville 
føles på kroppen. Jeg troede nærmest, 
at vi blev skudt ud af en kanon, når vi 
startede, men det gjorde vi langt fra. 
Det underlige var, at flyet helt tydeligt 
accelererede, men det der var helt 
ufatteligt, var at fornemmelsen blev 
ved og ved og ved i lang, lang tid. 
Det var for øvrigt meget mere beha
geligt, end jeg havde forestillet mig. 
Og udsigten fra bagsædet er ganske 
enkelt ubeskrivelig!" 
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t De danske jagerpiloter er blandt verdens 
dygtigste. Når man kommer tæt på dem, 
erfarer man hurtigt, at der er stærke bånd 
mellem F16-f/yet og piloterne. Når man 
har haft det store privilegium at flyve med i 
bagsædet et par gange, forstår man hvorfor. 

20.000 fod - et sted over Vesterhavet. 
Vejen til bagsædet er lang, men det 
hele værd. Casper er stolt over sin 
bagsædestatus og håber, at projektet får 
lov at leve længe endnu. Mange gode 
historier venter endnu på at blive fortalt. .J, 

FLYV: Hvor længe fløj I på din første 
tur? 

Casper: "Det føltes, som om det var 
en halv time, men faktisk fløj vi næ
sten to timer. Da vi kom tilbage til 
jorden, gik jeg rundt på en lyserød 
sky i flere dage og kunne ikke tænke 
på andet end oplevelsen. jeg har hørt 
piloterne tale om et fænomen ved 
navn 'F-16 feber', og nu ved jeg, hvad 
det er." 

FLYV: Hvordan gik den næste tur så? 

Casper: "Det var endnu bedre end 
den første tur, for denne gang var det 
hele ikke så nyt længere. Nu vidste 
jeg, hvad det drejede sig om. jeg glæ
dede mig helt vildt til at komme op 
igen! Desuden var MET formations
leder og skulle samle ni F-16 fly over 
Djursland, hvorefter vi kom ind over 
Karup på et nøje afstemt tidspunkt. 



Det var mit ansvar at lave et gruppe
billede af de godt 120.000 besøgende 
fra bagsædet." 

FLYV: Hvad tænkte du, da du fløj ind 
over Karup med 400 knob i 1.000 fod? 

Casper: "ISO, blænde og lukkertid. 
Helt seriøst! Det var det eneste, der 
var plads til i mit hoved. Lige inden 
vi kom ind over Karup for at lave det 
store gruppebillede, besluttede jeg at 
slå autofokus fra og fokusere manu
elt, så jeg ikke risikerede at autofoku
sen lavede numre. Derefter koncen
trerede jeg mig udelukkende om at få 
de bedst mulige billeder i kassen. Et 
par sekunder tænkte jeg dog også på, 
at min egen søn, min kone og mine to 
døtre stod nede på jorden et sted og 
skulle se farmand drøne forbi. Jeg har 
selv stået som barn til flere Airshows 
og drømt om at flyve med i F-16, så 
oplevelsen gav virkelig kuldegysnin
ger." 

FLYV: Nu har du fløjettre ture i F-1 6. Er 
det meningen du skal flyve flere ture? 

Casper: "Det håber jeg, for nu ved jeg, 
at jeg kan. Jeg er hundrede procent 
klar til at lave verdens bedste F16-
billeder i samarbejde med FlyvPv~h
net." 

FLYV: Hvad kalder du så de billeder, 
som vi har fået lov til at vise i dette 
nummer af FLYV? 

Casper: "De er lige, som jeg håbede, 
de ville blive, men man skal huske 
på, at de stammer fra mine tre første 
bagsædeture, hvor jPg h]Pv k;:istPt 11rl 
i et helt nyt element. Den tredje tur 
foregik i mørke, hvilket også var helt 
nyt for mig.] eg har masser af ideer til 
flere fantastiske billeder i fremtiden. 
Hvis jeg får lov at komme med igen." 

FLYV: Men hvad er det du gerne vil? 

Casper: "Jeg vil gerne fortælle histo
rien om, hvad F-16 er for fly, hvem 
der flyver dem, vedligeholder dem og 
ikke mindst hvad det er for opgaver, 
de er i stand til at løse. 

1' Der er ikke meget plads i bagsæ det. 
Fotografen er spændt fast og bevægelses
mulighederne er stærkt begrænsede. 
Absolut ikke nogen optimal arbejdsposition 
Jo, en iv,ig fvtograf Til gengæld er udsigten 
og oplevelserne enestående! 

Jeg vil gerne fortælle de historier på 
min helt egen måde, og jeg tør godt 
love at resultatet ikke bliver kedeligt." 

FLYV: Tror du FLYV kan få lov til at 
følge din mission? 

Casper: "Det håber jeg, for projektet 
handler netop om at formidle noget, 
som meget få mennesker har haft det 
privilegium at opleve ved selvsyn. 
Der venter virkelig interessante hi
storier." 

FLYV: Det vil vi glæde os til! 

Casper: "Det vil jeg også, for de van
vittigt dygtige mennesker, der arbej
der med og omkring disse fly, fortje
ner at deres historie bliver fortalt 
- på den gode måde." +-
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Hvert år kommer der næsten to mil
lioner turister til landet Down Under, 
og da mange af disse turister har god 
økonomi og lyst til at bruge penge på 
oplevelser, så er der potentiale for 
turistflyvning med både fastvingede 
fly og helikoptere. 

VEJR OG KLIMA 

Klimaet i New Zealand er omskifte
ligt, selv om sommeren, hvor der den 
ene dag kan være strålende sol og en 
himmel der er så blå at man næsten 
ikke kan tro det, mens det næste dag 
kan være lige så vandkoldt og blæ
sende som en regnvåd dansk novem
berdag. Og regn, det er man bekendt 
med i New Zealand, hvor det regner 
dobbelt så meget som i Danmark, 
de steder hvor der er et "tørt" klima, 
mens det regner over 10.000 mm på 
vestkysten af Sydøen, der blandt spø
gefugle omskrives fra The West-coast 
til The Wet-coast! 
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Med nedbørsmængder på over 
10.000 mm og bjerge der - som New 
Zealands højeste bjerg Mount Cook 
når helt op i 3.764 meters højde -
falder en meget stor del af nedbøren 
som sne. Og når denne sne falder i 
høje bjergområder, hvor det er frost
vejr en meget stor del af året, bliver 
sneen liggende så længe at sne bliver 
til is, der langsomt akkumulerer og 
bliver til gletchere, der lige så lang
somt bevæger sig nedad mod lavere
liggende områder, hvor isen smelter. 
Denne proces kan opleves i New 
Zealand, og hvad enten man flyver i 
fastvingede fly eller i helikoptere er 
det storslået. 

TÆT PÅ! 

At komme tæt på gletchere er ikke 
altid lige nemt, og så er det bestemt 
ikke ufarligt, hvis man vil vandre 
på isen. Med en helikopter kan man 
dog både komme tæt på, og opleve 

gletcherne på så god afstand at man 
får overblik. Derfor vælger mange 
at flyve den tur hvor man lander på 
gletcheren, hvor man får omkring ti 
minutter i sneen, imens helikopteren 
står og snurrer i tomgang. Om det er 
dyrt kan diskuteres, men for to fan
tastiske flyveture på godt ti minutter 
og omkring ti minutter med masser 
af store smil - og kolde fødder - er 
prisen ca. 1.200 danske kr. pr person 
... men hvor tit er det lige man har 
mulighed for sådan en oplevelse? 

GODT ORGANISERET 

På vestkysten nær Mount Cook Na
tionalpark flyves der primært fra to 
baser, nemlig Fox Glacier og Franz 
Josef Glacier. Begge steder er der en 
håndfuld selskaber, der flyver med 
helikoptere, og der er styr på tingene! 
Så snart man stikker hovedet in
denfor i "butikken" bliver man mødt 
af smilende "low-time" piloter, der 



T_ekst og foto: Rune Bat le 

New Zealand har rigtigt meget at byde på for flyvenørder. 
Spændende flyvemuseer; virksomheder der bygger og restaurerer fly; masser af aktive 

flyveklubber og så har New Zealand helt fantastisk storslået natur. 

efpisl< bruger først~ æson som-bil- unaturligt og nærmest natffrstridigt, 
~ ir~ælgere og a_ltmuli_dt-bl-;~\k,;Pru,tter,_., og på samme måde befriende, at 

• • ~:SÅ, ~t gø,re sig fortJent til at flyve den flyvende maskine ikke skal køre 
f",:_, ft~\.de_re{'irlfc!tn Sc{;!SO~ = el~~~åske hundreder af meter før man fjerner 
,.. t: allerede fra første s~ s-011;:'l'iv1s de er sig fra jorden. Det er dog ikke mange 

· heJdige~ .- ~ sekunder·man har til at gruble over 
,r, .. /~ ,,.J. ~/,. 

,. , 1 7..ll · · ' . _ 1,- ·, , •• hvordan det lykkedes Igor Sikorsky, 
, Så snart mån som pt JagJ;rJiar be- at få den vandretliggende rotor til at 

> sluttet sig for hvilke1r tilir rqaVf y.H ,.-., . arbejde sammen med den lodretstå-
'-1 Qyve, og VISJ\.kortet er blevet slan- ende halerotor, for man bliver uvæ-
i, l ,-:. k?jf får.fla~ §_C.tmdig passagerbrie- ger ligt ledt på andre tanker når man 
\ · ·-' fJnf J~t f rt?~!f!\I\V}r<bøj~Si~~n ~ ~ . ., ~k!}<ker ud afvinduerhe.• 

skareeud I D~ pt man..JKKE-m å!gå1 ·'' H,, ... · ·'\ / •. 
4 '\t • ✓ .. ~' \.,.~-~ ,t~I:"- - ... ø 

ba~ 9p1 e,~ helikopte(~D1refter bliver,:»:;.>+ ra a~ flyve o"/t' gr:ønne frodige mar-
-'/{,nan !fort i_mi1;ibuf ser !il heli-porten, : k,e·r, befinger man sig pludseligt over 
/ h~o~ p ~li¾ogter~ på travle dage~ med '. , et goldt.klqtpelandskab, hvor end 

god(1l.e}~,}kke·b01aer st~le eå jo~den ;· -~ e ~~~ kan klamre sig til klipperne, 
mange minutter ad gange~~ /.. . 'i{, der ,hvert for~r,bliver. p.øjt_rfiksspulet 

- .( I ,I f I , ,,d i' ;/ f. · , , ·: ., , . - fi 
O 

enorme sm~ tevqn ma·s er. DeJ ·r"..l:,. 
! ~RMIDAB~L U~ ~IG~•- -·.' _ .._ _ .• gar d~t op.9~ t1l_}:~~l~t~heren,-\der'~J\, 

~, For alle os der kun Sjældent Qyver I e__ft:er_ ar Sfl;_~l~fr t1lfoge,· ~"å.d'E; marge 
fly lnetl.ltøt:erende vinger, er det en ' vandr1Ee skal gå ·længere og !~ ngere 
spøjs oplf velse·at flyvemaskinen • ' ·f~_(cie , :·6-k;avle<op på isen; hvis < '.. , 
l~~}ig f.orover ~ tak~~.Pf:f J>et e~ ./(:yseb1 og hV!ae isklinter skriger på < 

' ' f\ \ ,, , J' . ' 'l" f 
< \ _, / " ..,.,..,..<( J:( I , ..... ), • 

,_) ..-: ' ....... '!~) ' y-• I .. i' I 
. ' ' . \\' ' \ 

I 

.. / .,,,,, ,,, 
at blive bes,.teget v:ed hjælp '!,! isøkser, 
lange reb og støvler med Pigge. -

BLÆNDENDE'-LYS / ~ ;/' 

Hele turen, fra helip~rten til J an- / ,,
dingsområdet på gletchereh, tager 
ikke meget mere end ti minutter, men 
det er intense minutter, hvor man 
bliver bombarderet af indtryk, der 
ville tage rigtigt mange timer at få, 
hvis man skulle vandre turen i stedet 
for at flyve. 

Piloten tjekker isen under landing 

-.. --= 
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Øverst tv.: Passagererne får deres 
udprintede billeder med det samme. 
Øverst th.: Der flyves lavt over gletcheren 
på vej tilbage til heliporten. 

Selvom piloterne kender landingsom
rådet rigtigt godt, foregår anflyvning 
og landing forsigtigt, for under sneen 
er der is hvor der kan være usynlige 
sprækker. Derfor åbner vores pilot, 
Marcus, døren på klem så han kan se 
hvor dybt mederne synker i sneen. 

Så snart Marcus er sikker på at heli
l<optr:>ren står sikkert parkeret, stiger 
han ud for at guide passagerne så 
langt væ k fra helikopteren at man 
kan tale sammen, og få gode billeder 
med helikopteren i baggrunden. 

Piloter er et hjælpsomt folkefærd, 
der gerne påtager sig at tage billeder 
af passagererne med deres egne ka
meraer, og ingen lægger mæ rke til at 
den hjælpsomme pilot så at sige har 
et har et kort i ærmet. Så snart alle er 
blevet fotograferet, fortæller piloten 
sine passagerer, at de roligt kan lege 
i sneen et par minutter imens han 

Nederst tv: Sommerklædte passagerer i den 
friske sne. Midt for: Piloten har sørget for at 
helikopteren er anbragt perfekt i forhold til 
landskabet, så der kan tages fede billeder! 

checker helikopteren. Hvad passage
rerne ikke ved, er at piloten bruger 
tiden på at printe de billeder han har 
taget med sit eget kamera. For i he
likopterens bagagerum er der mon
teret en farveprinter, og da passage
rerne et par minutter senere stiger 
om bord i helikopteren, får de tilbudt 
professionelle portrætter, der er sat 
ind i en lille folder om helikopterflyv
ning ved gletcherne. Super service, og 
en genial måde at få 20 dollars ekstra 
i kassen, fra de passagerer der vælger 
at købe billederne, der selvfølgelig er 
så gode at kun de færreste takker nej 
til at købe billederne! 

TILBAGE TIL HELIPORTEN 

At komme fra sommervarme til vin
terkulde på gletcheren er en sjov 
kontrast. Men efter ti minutter i den 
kolde sne, er det nu godt at komme 
tilbage til den lune helikopter, hvor 
de kolde tæer hurtigt tør op. 

Nederst th: Piloten i færd med at printe 
billeder. .. Selvom de fleste turister har eget 
digital kamera med, er det alligevel noget 
andet at få et rigtigt billede i hånden. 

Turen tilbage til "civilisationen" går 
alt for hurtigt, for så snart helikop
teren løfter af fra gletcheren, går det 
hurtigt ned ad bakke, langs gletcher
tungen, til det flade grønne landskab, 
hvor det næste hold turister allerede 
står klar til piloten, der på gode dage 
når 10-15 ture med 5-6 passagerer. 
På gode dage vel at mærke! For når 
vejrguderne skil levere omkring 
10.000 mm. nedbør om året er der 
rigtigt mange regnvejrsdage, så lidt 
held skal der i sprøjten for at få gode 
billeder. Men det lykkedes denne 
p~! + 

Læs mere på: 

www.glacierhelicopters.co.nz 
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~ ASERVICE 
GENERAL AV IATION S ERVI CE APS • WWW. GASERYICE. DK 

Vidste du, at GA service har etableret en fuldt udstyret 
Avionic shop i forbindelse med vores almindelige hangar facilitet 
på Roskilde lufthavn? 

Fra denne tilbyder vi nu fu ld AVION IC SERVlr.F 

Fejlsøgning, reparation, test, ombytning af komponenter, reservedele samt opdatering 
og installation af det nyeste indenfor området. 
Vi lldl ue1 ru1 llU ug~å 0µ11åel uedle1~1liµ rl)I GARMIN. 

Via vores GARMIN company [essna 172 demonstrator OY-PTL, kan du nu prøveflyve 
den nye Integrerede touchscreen GARMIN GTN b~U/ l~U serie GI-JS/Nav/Lomm/Ml-lJ 

platform som repræsenterer top teknologien indenfor flight management. 

Til meld dig vores nyhedsbrev på www.gaservice.dk og få yderligere mul igheden for også 
at deltage i intro session med Garmins egne eksperter. 

Å 

GARMIN. 

Vi kan også hjælpe dig med den forestående opgradering til 8.33 kHz kanalafstand så 
du fremover sikkert kan flyve hvor du vi l uden restriktioner. 

Nyt el ler gammelt avionic udstyr 

AUTHO II.I UO SE ,t V l CE OEA lU 

~ ASERVICE 

Tal med os; Det betaler sig! 

GENERAL AVIATION SERVICE APS 
LUFTHAVNSVEJ 1,1, 

4000 ROSKILDE 
DENMARK 

VAT NO.: DK 20 81 88 08 
+/1572 170180 
WWW.GASERVICE.DK 
INFO@GASERVICE.DK 

DK.145.0098 
DK.MG.1008 

[!)~':[!) SCAN KODEN ~~X,m OG SKRIV DIG Ofl 
'tsf; ' TIL VORES 
[!) •,, . ·i NYHEDSBREV 
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• 
Hvert år hædrer Danske Flyvejournalisters Klub personer eller organisationer, der 
har ydet en ekstraordinær indsats for dansk flyvning og luftfart. I år gik hæderen 
til Naviairs direktør og en iværksætter. 

LUFTFARTSPOKALEN 

Danske Flyvejournalisters Klub blev 
stiftet i 1936 for at udbrede kendska
bet til flyvning og luftfart, og efter An
den Verdenskrig indstiftede forenin
gen hædersprisen "Luftfartspokalen", 
der første gang blev tildelt Kaptajn 
John Foltmann for sit imponerende 
pionerarbejde, der gik helt tilbage til 
1913. Siden 1948 er prisen gået til 

landt andre: Viggo Kramme & K.G. 
euthen (1951); Statsminister H.C. 

Hansen (1960); Pastor Eilif rogager 
(1967); Gun . e "nu" Hansen (19 4); 
Formand Simon Spies (1982J ; S(6;S
direktør Jan Carlzon (1983) samt 
HKH Kronprins Frederik (2001) for 
nu bare at give en ide om hvilken ære 
der følger med prisen. 

At morltaee hærlnsprisen er ,'Ue 1 

andre ord noget helt sæ ligt Jiv.!lket 
Naviairs direktør Morten Dam bæk 
heller ikke lagde skjul på da han 
modtog prisen i selskab med de godt 
100 indbudte gæster, der deltog i for
eningens årlige julearrangement, der 
blev afholdt den 5. december i Laurit
zen Terminalen i Kastrup Lufthavn. 

Morten Dambæk takkede for prisen 
og sagde: 

'Jeg ved godt at den her pokal er en 
personlig hædersbevisning. Men det 
er vigtigt at understrege, at alle de 
resultater, jeg har været med til at 
opnå er opbygget på grundlag af både 

1. Preben Dambæk 

2. Karina Bergstrøm Larsen (i midten) med 
bestyrelsesmedlemmerne i Danske Flyve
journalisters Klub, Andreas Krog (til venstre) 
oq Lise Tajik (til højre). 

3. Besætning fra Thomas Cook stod for 
dagens forplejning. 

samarhejdet med en række ildsjæle og 
af en stor indsats fra de hundredevis af 
dygtige kolleger - fra yngste mand til 
veteranerne - som har arbejdet i Navi
air gennem tiden. Derfor vil jeg tillade 
mi,q at dele æren for pokalen med dem 
- ingen nævnt og ingen glemt." 

Morten Dambæk - der er direktør for 
over 700 medarbejdere - tilføjede: 

l.,Vi vil naturligy,is levere .~n trafikaf
vikling uclen forsinkelser - som vi 
allerede har gjoJ:il: det så læ nge, at 
vores kunder tror, vi har fejl i vores 
pr~sentationer, når grafen fo forsin
kelser, som vi har ansvaret for er helt 

!ank. Men heldigvis er i:let il<ke en 
fejI'Sådan er den vare, vi leverer!" 

"På prissiden arbejder vi konstant 
med en stram omkostningsstyring -
og hvis I ikke allerede har hørt det, så 
kan jeg da med fornøjelse oplyse, at 
vi her fra første januar sænker tak
sten for at flyve en route i dansk luft
rum med over 11 procent. Det er den 
højeste procentvise prisreduktion i 
Europa i 2015." 

ELLEHAMMERPRISEN 

Efter Luftkaptajn Stefan Rasmussen 
den 2 7. december 1991 mirakuløst 
nødlandede en SAS MD-81 på en 
mark syd for Stockholm, og alle om
bordværende overlevede, besluttede 
bestyrelsen for Danske Flyvejour
nalisters Klub at indstifte enanu en 
hædersbevisning, der første gang 
blev overrakt til Stafan Rasmussen i 
december 1992. 

Prisen er siden tildelt blandt andre 
opfinder Vincens Serement (2005) 
og raketbyggerne Peter Madsen og 
Kristian von Bengtson t2013) og igen 
i 2014 gik prisen til en person der 
kan kaldes "opfinder" eller i hvert 
fald "iværksætter". Ellehammerpri
sen gik nemlig til Karina Bcrgstrøm 
Larsen fra firmaet Satcoml, der le
verer satellitforbindelser i luften, så 
flyrejsende kan ringe via telefon eller 
smartphone, sende SMS og se live-TV 
i luften. Satcoml har afdelinger flere 
steder i verden og arbejder tæt sam
men med især europæiske fly- og 
helikopterproducenter som Airbus, 
Dassault og Eurocopter. + 
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SERGEI SIKORSKY BESØGTE 
DANMARK 

Af Paul Harrison 

I en alder af kun fl9 har Sergei Siko
rsky besøgt Danmark for at møde 

repræsentanter fra Forsvaret og den 
danske helikopterindustri. 
Besøget blev afsluttet med et gæ
steforedrag for Ingeniørforeningens 
flyvetekniske selskab (IDA FLY) i Aar
hus kongrescenter. 

Sergei fortalte på et spændende og 
emotionelt foredrag hvordan, Brød
rene Wight var kommet til Europa 
og havde præsenteret deres flyve
maskine- de fløJ flere dage med flyv
ninger af flere minutters varighed. 
Pionerernes kamp for at vinde den 
store pris på lOOOE for som den før
ste at flyve over uen Engelseke kanal, 
en p1 is Louis Bleriol vanul I uen 25. 
juli 1909. 

Sergeis fader Igor Sikorsky, var tidligt 
blevet fascineret flyvning og lærte i 
en ung alder at flyve og konstruere 
flyvemaskiner. Flere fly blev bygget 
og fløjet i årene op til første verdens
krig. 
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Således fløj Igor Sikorsky med gæsle1 
og besætning fra Set. Petersborg til 
Kiev nonstop. Da de dage efter lande
de tilbage i Set. Petersborg erfarede 
de at første verdenskrig var brudt ud. 
Sergei Sikorsky introducerede til
hørerne til de problemstillinger 
som hans far arbejdede med ved 
konstruktion af helikopteren som 
blev introduceret militært under 2 
verdenskrig, og hvorledes Sikorsky 
virksomheden i dag arbejder med ny
udvikling og videreudvikling af deres 
teknologidemonstrator X-2 cruiser 
med 400 Km/h. 

For at opnå denne fart er helikopte
ren uuslyrel med 2 modroterende 
3 blade rotorer. Rotordiameteren er 
ca. 10 meter.Halerotorener nu ikke 
bestemt til at modvirke rotations 
momentet fra hovedrotoren med til 
at skubbe under hurtigflyvning eller 
bremse under stejl medstigning. Ser
gei oplyste at op til 65-70% af moto
rydelsen ligger i halerotoren under 
hurtigflyvning. 

Sikorsky arbejder med at videreud
vikle X-2 til S-97 "Radar". Det forud
ses at denne konfiguration vil være 
betingelsen for at kunne tilgodese de 
kommende udbudsspecifikationer fra 
det amerikanske forsvar. 
Til det kan nævnes at X-2 vejer ca. 
4.500 LBS medens S-97 sigter mod 
12.500 LBS og de kommende mili
tære krav vil medføre en helikopter
klasse på ca. 25.000 LBS 
X-2 halerotorkonfiguration har vist 
sig at åbne nye operative anvendelser 
idet helikopteren han decente stejlt 
uden et langt flare. 

Sergei sluttede dette meget tanke
vækkende foredrag med at pointere 
at S1korsky Hehcopers er et "brand". 
Et brand som han er meget stolt af 
og som han har lag hele sit livsværk 
i. Men for alle helikopterfabrikanter 
gælder det, at kun 10% afbrandet er 
skabt af de ingeniører og håndvær
kere der har tegnet og bygget dem, de 
90% er skabt af de piloter der har flø
jet helikopterne, mange gange i vejr
forhold hvor almindelige mennesker 
end ikke tør bevæge sig udendørs. 
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OSCAR YANKEE AF: LARS FINKEN - LARS@FINKENWEB.DE 

OY-CMJ Druine D.31 Turbulent 2014 9708-342 25.9.14 Johnny Jensen, Holeby (midi reg) 

OY-EDC ATR 72-212A 2002 701 13.11.14 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund TC-YAC 

OY-EGU Cessna El 72H Skyhawk 1967 F172-0396 7.11.14 Tue Friis-Hansen, Glostrup OY-EGU 

OY-HJG Airbus EC135T2+ 2014 1173 25.11.14 Uni-Fly A/S, Odense 

OY-HLM AgustaWestland AW189 2014 49014 7.11.14 Bel Air Aviation lnvest A/S, Esbjerg 

OY-HMP AgustaWestland AW189 2014 49013 8.10.14 Bel Air Aviation Invest A/S, Esbjerg 

OY-JZF ATR 72-212A 600-version 2014 1165 8.8.14 NAC Aviation 2 A/S, Billund F-WWEF 

OY-JZG ATR 72-212A 600-version 2014 1171 10.10.14 NAC Aviation 2 A/S, Billund 

OY-JZH ATR 72-212A 600-version 2014 1177 27.10.14 Jet Time A/S, Kastrup F-WWER 

OY-SWO Dassault Falcon 2000S 2014 725 4.12.14 Anpartsselskabet af 19.9.2006, Brande F-WWGM 

OY-TCD Airbus A321-211 2014 6314 24.10.14 Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S, 
Dragør 

OY-TCE Airbus A321-211 2014 6342 7.11.14 Thomas CookAirlines Scandinavia A/S, D-AVXH 
Dragør 

OY-TCF Airbus A321-211 2014 6351 17.11.14 Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S, 
Dragør 

OY-VRV Van's RV-4 2003 9505-4017 19.11.14 Leif Pedersen, Hundested (midi regsiden 9.5.03) 

OY-YAH Romhardier DHC-8-402 2005 4106 24.11.11 Nordic Aviation Cupital AJS, Dillun<l JU-9919 

OY-YAJ ATR 72-212A 2010 908 29.10.14 Nordic Aviation Contrnctor (Ireland) Lul, c/oBillund F-ORAI 

OY-BBI Piper PA-28-140 
Cherokee 

20.11.14 Torben Biehl Jensen, Haderslev MLR v /Jørgen Hansen, Vojens 

DY-OKS Piper PA-28-140B 24.10.14 Bo Gartner, Esl6v, Sverige Jens Otto Larsen, Søndersø 
Cherokee 

DY-BLU PA-28-181 Cherokee 24.10.14 Greybird Academy ApS, Randers Net-Advising ApS, Hadsund 
Archcr II 

OY-BYD Cessna F.150G 21.11.14 Benny Kjær Rasmussen, Slagelse Troels Juhl Kristensen, Horsens (+1) 
DY-CAM SOCATA TB-9 Tampico 30.9.11 Bjarne Støjbcrg, Spøttrup Hornslel VætkLøjsfabrikApS, Hornslet 

OY-CIO ATR 72-212A 15.10.14 Danske Avation Gro up Lul, c/o Wayzata, MN. Cimber Sterling A/S, Sønderborg 

OY-IMR SOCATA TB-9 Tampico 5.11.11 Jens Jørgen Dalsgaard Sørensen, Sæby ( + 3) Carsten Ullerup, Vodskov (+1) 

OY-JBJ Raytheon Hawker 800XP 16.10.14 Sun-Air of Scandinavia A/S, Billund the Airplane Company ApS, Billund ( + 1) 

OY-JJC Raytheon Hawker SOOXP 16.10.14 Sun-Air of Scandinavia A/S, Billund (01) Sun-Air of Scandinavia A/S, Billund 

OY-)JD Raytheon Beechjet 400A 16.10.14 K/S Joinflight Il, Billund Sun-Air of Scandinavia A/S, Billund, 
OY-NJH Cessna 182T Skylane 5.11.14 MJT Rådgivning ApS, Herning Midtjydsk Totalbyg A/S, Herning 

DY-RUD ATR 72-201 1.12.14 Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup Danish Air Transport A/S, Vamdrup 
OY-SBU Beech C90 King Air 20.10.14 Nissens A/S, Horsens OY-SBU I/S, Hornsyld 
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Udfyld formular på www.flyv.dk, mail til redaktion@flyv.dk eller ring 40 16 40 44 

OY-CIO ATR 72-212A 4.12.14 Danske Aviation Group Ltd, c/o Wayzata, MN. Solgt til Spanien 

OY-EDC ATR 72-212A 20.11.14 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund Udlejet til Maldiverne 

OY-ELW Mooney M-20R Ovation 28.10.14 HansenGroup A/S, Lem Solgt til Østrig 

OY-HEP McDonnell Douglas MD 520N 17.10.14 Andersen & Skouboe 1/S, Valby Solgt til New Zealand 

OY-HIM AgustaWestland AW139 5.12.14 Atlantic Airways, Fa roe Islands P /F, Sørvagur Returneret til ejer 

OY-HKK Robinson R22 Beta 15.10.14 Billund Air Center A/S, Billund Solgt som SE-JUD 

OY-HPK Robinson R44 Clipper II 17.11.14 Matchbiler A/S, Viby J Solgt som G-CIMZ 

OY-ILG BD-700-lAlO Global Express 1.10.14 Execujet Europe A/S, Roskilde Solgt som N?00FG 

OY-JIX PIK-20D 6.10.14 Jimmy Arneberg, Stenløse Solgt til Tyskland 

OY-KHG McDonncll Douglas DC-9-82 21.10.14 SAS Danmark A/S, Kastrup Solgt som N497DN 

OY-PSII Doeing 737-0GN 0.10.14 Primera Air Scandinavia A/S, København Udlejet til Letland 

OY-PXW Glaser-Dirks DG B00S 15.10.14 Per Winther, Holsted Solgt til Tyskland 

OY-RRG Cessna 177RG Cardinal RG 6.10.14 Soft Matie A/S, København Solgt til Rumænien 

OY-RUJ ATR42-500 6.10.14 Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup Solgt til Australien 

OY-RYJ Cessna 182P Skylane 20.10.14 Bo Gaardsø, Randers Solgt som D-EXCL 

OY-VCM Cessna 421C Golden Eagle 29.9.14 MB-lnvest ApS, Holte Solgt som N-1-21YB 

OY-XBZ Glasfli.igel Standard Libelle201.B 25.11.14 Libellegruppen 99, Aalborg Solgt til Tyskland 

OY-XVL Schleicher ASH 25E 1.12.14 Niels Sundberg, Billund Solgt til Sydafrika 

OY-ZZX Scheibe SF 25C Rotax-Falke 30.10.14 Svævethy Solgt som PH-1544 
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-----~ iiTi OY-BLP 

PiperWarrior (tunet I 60HP) 
uuleje~ 1ra Kalunuuorg Flyveµ laus. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
59 29 I 3 26 - aviat ion@mail.dk 

Kalundborg Aviat ion t ilbyder vedligeholdelse og 
reparation af en- og t o-motors stempelmotor fly. 
Vi har EASA Pa,-t-1 45 maintenance & CAMO 

godkendelse samt en national godkendelse t il 
reparation af Annex li fly. 

fl(/j}/i (JjJ fNJ /JQ) ~ @ [Æ@ 
L!fI'W D ~ il D @fi1/ 

Til lands, til vands og i luften ... 

E 
Samsø 

fterskole 

ww,N.san1soefters ko 1 e. dk 
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Li~ SERVICE 
craft Maintenance 

Lufthavn::,vej 7A, DK-GG80 Va1mhup 
+45 75 58 37 08, info@airservice .dk 
www.airservice.dk 



GENERALSEKRETARIAT 

Kongelig Dansk Aeroklub 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
29 90 59 00 

Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 
e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Generalsekretær: Anders Madsen 
E-mail: kda@kda.dk 

Sekretariatet er åbent: 
Mandag-torsdag 12.30-16.00, 
Fredag er sekretariatet lukket. 

Biblioteketet er åbent: 
Mandag-Fredag 9.00-16.00 

KDA's BESTYRELSE 
Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 
e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Per Wistisen, næstformand 
telefon 98 18 43 16 
e-mail: perwistisen<a>stofanet.dk 

Jørgen Mouritzen 
Miljø- og flyvepladsudvalg 
telefon 40 500 555 
e-mail: mou<a>mou-pr.dk 

Michael Olesen 
telefon 97 32 33 88 
e-mail: mo<a>paraglideren.dk 

Palle J. ChristP.nsPn, I uftrumsucivalg 
telefon 86 67 40 48 
e-mail: pallejc<a>mail.dk 

Lisette Bertelsen 
PR- og Kommunikationsudvalg 
telefon 20 92 15 00 
e-mail: lisette_sb<a>hotmail.com 

1. suppleant: Jacques Johsman 
(indtrådt i bestyrelsen 8. juli 2013) 
2. suppleant: Ole Kobberup 

DANSK BALLON UNION 
Jan Andersen 
Bregnevej 23, 2820 Gentofte 
Telefon: 20 16 76 61 
www.ballonunion.dk 
E-mail: formand@ballonunion.dk 

DANSK HANGGLIDING 
OG PARAGLIDING UNION 
KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
Telefon 29905900 
www.dhpu.dk 
E-mail: dhpu@dhpu.dk 

DANSK FALDSKÆRMS UNION 
Id rættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
Telefon: 4326 2777 
Telefax 4343 0345 
www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

DANSK KUNSTFLYVER UNION 
Morten Hartvig Hanesn 
Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde 
Fif.: 21 33 OS 79 
www.kunstflyvning.dk 
morten.hartvig.hansen@mail.dk 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Knud Nielsen 86 23 16 52 
E-mail : elek@fiber.dk 
Sekretariat: Merete Strandberg 
Limfjordsgade 121, Gjøl 
g440 Åbybro 
Telefon: 78 78 21 90 
www.flyvdmu.dk 
E-mail: mail@flyvdmu.dk 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholdtvej 10, 7400 Herning 
Telefon: 97 14 91 55 (man-fre 10-14) 
rax: 97 14 91 08 
www.dsvu.dl 
E-mail: dsvu@dsvu.net 

DANSK UL FLYVER UNION 
Formand: Per Horn 

Sekretariatet: Dagmar Skov 
GI.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Tirsdag og torsdag 17:00 - 19:00 
Onsdag og fredag 13:30 - 16:00 
Telefon: 74 82 20 21 
Fax: 74 82 24 00 
www.dulfu.dk 
E-mail: dulfu@dbmail.dk 

DANSK GYROKOPTER UNION 
Formand: Carsten Svendsen 
Stenkær 27, 2765 Smørum 
E-mail: carsten@cb-svendsen.dk 
Telefon: 40 10 52 86 

KZ & VETERANFLY KLUBBEN 
Formand: Bent Esbensen 
Telefon: 50 99 70 07 
E-mail: besbensen@gmail.com 

Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen 
Telefon: 20 68 15 85 
E-mail: gabs-pedersen@privat.dk 

MODELFLYVNING DANMARK 
Formand: Allan Feldt 
telefon: 86 13 '11 '10 
Sekretariat: Marttin Stuart Nielsen 
Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 
4660 St. Heddinge 
Telefon: 86 22 63 19 

www.modPlflyvning.dk 
E-mail: info@modelflyvning.dk 
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Uddannelser: 
Trafikflyveruddannelse ATP, integreret el ler modular 
PPL, CPL, IR, FI, Proficiency check, træningsflyvning, 
differences training på en• og flermotorede. 
MCC, Night qualification, alle radiocertifikater 
Helikopter PPL, LPL, integreret eller modular, 
Night qualification 
Typerating R22, R44, PC12. 

Copenhagen AirTaxi• A/S Skolen for Civil Pilot Uddannelse• 
C/\T fly!iervice A/S 

Københavns lufthavn Roskilde Lufthavnsvej 34 · 38 
DK 4000 Roskilde Denmark 

Tlf.: +4S 46 19 1114 f-malb.:at@aln:at.dk Web: www.alrcat.dk 

KoldingEgnens Lufthavn / Vojens Lufthavn 
Tlf: 5323 I 060 / Fax: 7353 3 183 

www.climb2.dk/ Mai!: jas@c1imb2.dk 

~ ,.,-7;--:l) 
LEanN1rOFLY 
Rea l ize your dre a m 

Privat - Teori & praktik til både fly & Helikopter 
Erhverv - Teori & praktik til både fly & Helikopter 
Teori til PPL-CPL-ATPL-EIR-IR-Bridge 
Skoling på 4 moderne Diamond fly med Gl 000 
Ratings til ATR42/72-DHC8 Q400-Cessna Caravan 

Ratings til EC120-EC135-Cabri G2-R22-R44-8206b 
Ratings til Aerobatic 
Radiobeviser - N-jord-N-BEG-BEG-GEN 

Hovedkontor: Learntofly ApS Industrivej 5 7'170 Karup 
Tlf. 22402230 Email kontakt@learntofly.dk 
Filial: Learntofly ApS Aalborg Lufthavn 9400 Nørresundby. 
Learntofly ApS er godkendt ATO/DK/011. 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG SKOLING 

- ALLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

Billund Air Center A/S 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

Fax. 7~3~ 3966•baL@bil1unt.lairLente1.t.lk • www.billundaircenter.dk 

li 
H e liflight.dk 

li 
HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE PÅ 
HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 
ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af professionelle 
piloter med baggrund i forsvaret og kommer 
cielle fiyveselskaber. 

Helitlight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Rosk ilde • +45 7022 5260 

kontakt@helfflight.dk • www.he lifl ight.dk 

Greybird Aviation C ollege tilbyder PPL t il 
fly og helikopter samt efteruddannelse: 

T ræningsfiyvning 
Bridgekursus 
Proficiency check 
VFR-NAT 
Halehjulstræning 
N -BEG dansk radiocertifikat 
BEG Engelsk radiocertifikat 
Kone-fiyve-kursus 
Kunstflyvning og spinkurser 

IKAROS ATO TILBYDER 
Teori PPL 

Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Learning, 80 timer 
Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
Skoling til PPL & CPL 
Skoling til en- og to•motoret klasserettighed 
Skoling ti l E!n· og to• motoret instrumentrettighed 
Skoling til Instruktør rettighed, FI 
Skoling til Instrument Instruktør rettighed, Fl/lR 
~l<.nlina til Nat retti5hed, NQ 
PC, VFR/IFR, E!n- og to-motoret 
12. time, Diff.- og Fam.træning 
JRSE træning i Fult Motion Redbird Simulator 
IRSE PC i Ful l Motion Redbird Simulator 
Sprog Asscsmcnt Don~lt & Cngcl~k 
Reva lidation/Renewal div. rettigheder 

Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 

CENTERAIR PILOT ACADEMY Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

Lufthavnsvej 44 
4000 Roskilde 
+45 46 19 19 19 
centerai r@centerair.dk 
www.blivpilot.com 

-
pilo~ acaderny 
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